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FATİHA SÜRESİ 
[7 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 
1 .  Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 
2-4. Hamd alemlerin Rabbi, Rahmôn, Rahim ve Din gün ü 'nün maliki 

olan Allah 'adır. 
5. Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım dileriz. 
6. Hidayet eyle bizi dosdoğru yola. 
7. Kendilerine n imet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanla

rın ve yolunu  sapıtanlarınkine değil . . .  (Amin: Kabul buyur. . )  

Tefsiri : 

Fatiha'ya tam hakkını vererek okursan başından sonuna kadar Allah' ın ,  kul
ların fiillerini yarattığına apaçık delalet ettiğini görürsün .  Zaten ona hamd etmek , 
ve onun alemlerin Rabbi oluşu bunun dışında bir şeyi gerektirmez. Bu durumda 
melekler, cinler, insanlar, kuşlar ve vahşi hayvanlar gibi yer ve gök halkının gücü
nün yettiğine güç yetiremeyen ve onların kaderine hükmedemeyen birine nasıl 
hamd edilir? Kullar böyle birinin takdir etmediği ve dilemediği şeyleri yaparlar. 
O ise onların çoğunun yapmayacağı şeyi diler. O, olmayacak şeyleri ister, fakat 
istemediği şeyler oluşur. Şu halde Allah' ın bütün övgülere layık oluşu ve her türlü 
noksandan uzak olan mükemmel yaratıcılığı böyle bir durumla çelişmez mi? 

"(Rabbimiz!) Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden medet umarız " ayeti, 
doğru yoldan çıkmış olan Mu 'tezile ve Cebr taifelerinin her ikisinin görüşünü de 
geçersiz kılar. Çünkü kulun fiilini ve kulluk edişini ispat etmektedir. Gerçekten de 
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ibadet eden odur. Ancak bu ibadet ancak alemlerin Rabbi'riin yardımıyla mey
dana gelmektedir. Eğer o yardımı, takdiri ve dilemesi olmasa kul buna asla güç 
yetiremez ve imkan bulamaz. O halde fiil kuldan, güç-kuvvet vermek ve yardım 
etmek ise Allah'tandır. 

"Bizi doğru yola ilet!" ayeti doğru yola iletmeye güç yetirenden hidayet iste
meyi içermektedir. Hidayet onun elindedir. Dilerse onu kuluna verir, dilemezse 
vermez. Hidayet; hakkı bilip onunla amel etmektir. Allah Teala'nın hakkı bilip uy
gulama özelliği vermediği kimsenin hidayet bulmasına imkan yoktur. Doğru yolu 
bulmayı garantileyen hidayeti Allah tekeline almıştır. O hidayet; kula, doğru yolu 
isteme , sevme, tercih etme ve uygulama özelliği vermesidir. Allah' ın  kendisine 
.yakın kıldığı bir meleğin yahut elçi kıl ınmış bir peygamberin böyle bir hidayette 
bulunma yetkisi yoktur. Allah bu hidayet hakkında şöyle buyurmaktadır: 

"Sen sevdiğini h idayete erdiremezsin; Allah dilediğine hidôyet verir"1 
Bu, şu ayetle çelişmez: 
"Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. "2 

Çünkü bu ayetteki hidayet; doğru yola çağırmak, ona klavuzluk etmek ve 
onu öğretmek manasındadır. Yüce Allah' ın ,  Semud'a doğru yolu gösterip de 
onların körlüğü, görmezden gelmeyi tercih ettiğine dair ayetteki hidayet de bu 
manadadır. Bu hidayet hakkında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

"Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendi
lerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. "3 

Allah, sapkın kimselere, ileri sürebilecekleri h içbir bahane bırakmayan doğ
ru yolu gösterme anlamındaki hidayeti vermiş, fakat hakkı bilip onu uygulama 
anlamındaki hidayeti ise vermemiştir. Onlara doğru yolu göstermesi, adaletinin; 
hidayet vermemesi ise hikmetinin gereğidir. Doğru yolu bulamama konusunda 
uydurabilecekleri h içbir mazeret bırakmayan h idayeti onlara göstermiş, layık ol
madıkları hakkı bilip uygulama özelliğini ise onlardan esirgemiştir.4 

Fatiha'nın iki kuvveti vardır: Biri ilmi-teorik kuvvet, diğeri ise iradi-ameli/ 
pratik kuvvet. İnsanın tam manasıyla saadeti ilmi ve iradi güçlerinin tamamlanıp 
olgunlaşmasına bağlıdır. Bu ise , ancak yaratıcısını , onun isimlerini ve sıfatlarını , 
ona ileten yolu , nefsini, onun kusur ve zararlarını bilmekle mümkün olur. İnsanın 
ilmi kuvveti bu beş şeyi bilmekle mükemmel hale gelir. İnsanların en bilgin i bu 
beş şeyi en iyi bilen ve kavrayandır. İradi-ameli gücün tamamlanması ise ancak 
Yüce Allah ' ın kulu üzerindeki haklarına riayet etmek, onların gereğini ihlasla, 
doğrulukla, itaatkarlıkla, iyilikle ve onun lütfunun bilincinde olarak devamlı bir 

1 Kasas 28/56 
2 Şura 42/52 
3 Tevbe 9/1 15 
4 Şiffıu 1-Alii. (52-53) 
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şekilde yerine getirmekle mümkündür. Ayrıca, kişinin, Allah'ın haklarını eda et
mede aciz olduğunun da bilincinde olmalı, ona layık kulluk edemediğini düşü
nerek utanmalı, bu iki kuweti ancak onun yardımıyla elde edip kemale erdire
bileceğini bilmelidir. 

İnsan, Allah' ın dostlarını ve kendine yakın kullarını ilettiği doğru yola kendi
sini de iletmesi ve bu yoldan çıkmaktan kaçınmasını sağlaması için ona muhtaç
tır. Bu yoldan çıkmak, insanın ilmi veya ameli kuwetindeki bozulmalardan kay
naklanır. İ lmi kuvvetteki bozulma sapıklığa, ameli kuwetteki bozulma ise gazaba 
sebep olur. İnsanın mükemmelliği ve saadeti ancak bu hususların tamamlanma
sıyla mümkündür. Bunları ise Fatiha suresi tamamıyla içermektedir: 

"Hamd (övme ve övülme), atem/erin Rabbi Allah 'a mahsustur. O, 
Rahman dır ve Rahim 'dir. Ceza gününün malikidir. " ayetleri, ilk maddeyi, yani 
Yüce Yaratıcı'nın ve onun isim, sıfat ve fiillerinin bilinmesini içerir. Bu surede 
zikredilen "Allah, Rab ve Rahman" isimleri Allah' ın güzel isimlerinin (esma-yı 
husna) temelleridir. "Allah" ismi üluhiyet sıfatlarını kapsar. "Rab" ismi yaratıcılık 
sıfatlarını kapsar. "Rahman" ismi ise ihsan, cömertlik ve iyilik sıfatlarını kapsar. 
Allah' ın bütün isimleri hep bu sıfatlarla ilgilidir. 

"(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız" ayeti 
Allah'a ileten yolu bilmeyi kapsamaktadır. Bu yol; onun sevdiği ve hoşnut oldu
ğu şekilde ve onun yardımıyla sadece ona ibadet etmektir. 

"Bize doğru yolu göster!" ayeti, kulun saadetinin sadece doğru yolda devam 
etmesi ile mümkün olduğunu ve bunun da ancak Rabbinin hidayeti sayesinde 
olduğunu, açıklar. Bu ayet, Allah' ın yardımı olmadan kulun ibadet edemeyece
ğini kapsamaktadır. 

"Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil! " ayeti ise , doğru yoldan 
çıkmanın iki şeklini açıklamaktadır. Biri, bilgi ve itikadın bozulmasından kay
naklanan sapıklığa düşmek; diğeri ise uygulamadaki bozukluktan dolayı gazaba 
uğramaktır. 

Surenin başı rahmet, ortası hidayet, sonu ise nimettir. Kul, Allah ' ın 
hidayetinden nasiplendiği ölçüde onun nimetine ve rahmetine ermiştir. Çünkü 
her şey onun nimet ve rahmetine döner. Nimet ve rahmet onun yaratıcılığının 
gereklerindendir. O, rahmet ve nimet sahibidir. Bu üluhiyetinin gereklerindendir. 
İnkarcılar ne kadar inkar ederse etsin, müşrikler ne kadar ortak koşarsa koşsun 
o gerçek İlah'tır. Fatiha'nın manalarını teorik ve pratik olarak gerçekleştiren kim
se en büyük nasibi almış ve kulluğu sıradan kimselerin kulluğundan ayrılarak 
Allah' ın has kullarının seviyesine ulaşmış ve derecesi yükselmiş demektir. Yardım 
istenecek olan sadece Allah' tır.5 

5 el-Fevfüd (21-22) 
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RubCıbiyyet ve ülOhiyyet tevhidine inanmak ve bunu gerçekleştirmek "(Rab
bimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız" ayetinin ge
reğidir. 

Kul "Ancak sana" sözüyle, bütün güzel isimler kendisine füt olan ve tüm 
kemal sıfatları toplamış olan zatı kasteder. 

"Sana kulluk ederiz " sözünde; açık-gizli, sözlü-uygulamalı ,  şu anda ve istik
balde yapılan bütün ibadet nevilerini kasteder. 

"Yalnız senden medet umarız" sözünde; yardım istemenin , dayanma ve te
vekkülün bütün nevilerini görür. Böylece rububiyet tevhidi gerçekleşir. 

''Ancak sana kulluk ederiz" sözünde ü!Ohiyyetin birliğini görür. 

''Ancak sana" sözünden bütün güzel isimleri ve yüce sıfatları toplayan zata 
intikal eder. 

L;.ı�ı "Bize doğru yolu göster" sözünden on mertebe çıkarır ki bunlar bir 
araya gelince hidayet gerçekleşir: 

İl im ve beyan hidayeti: Bu, insanın hakkı bilip idrak etmesini sağlar 

Allah'ın insana güç vermesi: Eğer Allah güç vermese kul kendi başına h içbir 
şeye kadir olamaz. 

İsteme kabiliyeti vermesi 

Uygulama özelliği bahşetmesi 

İnsanı bu konuda sabit kılması ve devamlı olmasını sağlaması. 

Kulu haktan alıkoyan ve hakka zıt olan mani ve engelleri ortadan kaldırması 

Kulu aynı doğru yolda, fakat öncekinden daha özel bir hidayete iletmesi. 
Birincisi, doğru yola genel bir hidayet iken; ikincisi, aynı hidayet içerisinde fakat 
onun detaylarında daha geniş bir hidayettir. 

Doğru yoldan amaçlanan şeyi ona göstermesi ve onu doğruya yöneltmesi. 
Böylece kul, gidişatında teenni içerisinde olur, hakka yönelir ve hiçbir şey onunla 
hak arasına girmez. 

Bu hidayete tüm zaruretlerden fazla ihtiyaç olduğunu göstermesi. 

Doğru yoldan ayrılan iki eğri yoldan sakındırması. Bunlardan biri gazaba 
uğrayan kimselerin yoludur. Diğeri ise cehalet ve sapıklıklarının eseri olarak doğ
ru yoldan ayrılan kimselerin yoludur. 

Sonra kul ,  "sırat-ı müstakim"in tek bir ana yolda birleştiğini, Allah' ın bütün 
dostlarının , peygamberlerinin ve onlara benzeyen sıddik, şehit ve saalih kimsele
rin onun üzerinde olduğunu müşahede eder. 
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Allah' ın peygamberlerinin ve onlara tabi olanların üzerinde bulunduğu 
rububiyet ve üluhiyet tevhidi budur. Her kim bunu gerçekleştirirse doğru yola 
hidayet edilmiş demektir. Allah daha iyi bilir.6 

İnsan, Fatiha'nın her ayetinde Rabbi'nin ona vereceği cevabı bekleyerek 
duraklamalıdır. Mesela , "Hamd, alemlerin Rabbi Allah 'a mahsustur" ayetini oku
duğunda, -hadiste7 belirtildiği gibi- Allah ' ın ,  "Kulum bana hamdetti" dediğini 
işitiyormuş gibi davranmalıdır. 

"O, Rahman'dır, Rahim 'dir" ayetini okuduğunda, Allah' ın "Kulum beni 
övdü" demesini bekliyormuş gibi bir lahza duraklamalıdır. 

"Ceza gününün malikidir" ayetini okuduğunda da adeta "Kulum benim 
şanımı yüceltti" sözünü beklemelidir. 

"Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız" ayetini okuduğun
da ise , "Bu, benimle kulum arasında olan bir şeydir" sözünü beklemelidir. 

"Bize doğru yolu göster" ayetini ve surenin sonuna kadar sonrasını okudu
ğunda ise "Bu, kuluma aittir. İstediği şeyler kulumundur" sözünü beklemelidir. 

Namazın tadına varan kimse bilir ki tekbir ve Fatiha'nın dışındaki şeyler o 
ikisinin yerini dolduramaz. Kıyam, ruku ve sücudun yerlerini de başka şeyler 
tutmaz. Namazın her rüknünün başka bir şeyle elde edilemeyecek ayrı bir sırrı 
ve tesiri vardır. Aynı şekilde, Fatiha'nın her bir ayetinin de kendine mahsus ayrı 
bir zevki ve vecdi vardır: 

"Hamd, alemlerin rabbi Allah 'a mahsustur" ayetinde şunu buluruz: Fiil, sıfat 
ve isim bakımından her şeyin kemali Yüce Yaratıcı' da mevcuttur. O; fiil, sıfat ve 
isim bakımından her türlü kötülük ve noksandan uzaktır. O; fiil , sıfat ve isimle
rinde bütün övgülere layıktır ve her türlü ayıp ve eksikliklerden münezzehtir. Bü
tün işleri h ikmet, rahmet, fayda ve adalet gereğidir. Bundan asla şaşmaz. Bütün 
sıfatları mükemmeldir, yücedir. Bütün isimleri güzeldir. Onun hamdi; dünyayı, 
ahireti, gökleri, yeri, bu ikisi arasındakileri ve bu ikisinde bulunan şeyleri doldur
muştur. Bütün kainat onun övgüye layık olduğunu dile getirip durmaktadır. Tüm 
mahlukat ve tüm işler onun hamdinden meydana gelmekte, onun hamdiyle 
kfüm olmakta ve onun hamdiyle var olmaktadır. Onun hamdi her varlığın varlık 
sebebi ve varlık amacıdır. Her varlık onun övgüye layık oluşuna şahitlik etmek
tedir. Peygamberini göndermesi hamdiyledir. Kitaplarını indirmesi hamdiyledir. 
Cennet onun hamdi sayesinde Cennetliklerle birlikte mamı1r olmaktadır. Cehen
nem de onun hamdi sebebiyle Cehennemliklerle birlikte varlığın ı sürdürmektedir. 

6 Medaricü' s-Salikin ( ll l/33 1 )  
7 Hadis hk bk. Müslim (II/26) Salat, Fatiha'yı her rekatta okumanın gerekliliği ile ilgili bab; 

Ebu Davud, Salat, ( I I l/38) ;  Tirmizi ( I I I/26) Tefsir, Babu Sureti' l-Fatiha; Nesai ( I I/135) İftitah; 
Muvatta' ( l/84) Salat 
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Kendine itaat edildiğinde de isyan edildiğinde mutlaka övgüye layık olmuştur. O 
övgüye layık olmaksızın tek bir yaprak bile düşmez, kainatta tek bir zerre hareket 
etmez. Çünkü o, - nasıl ki kullan onu birlemese bile bir ve tek ise ,  nasıl ki kulları 
ona kulluk etmese de hakiki ilah ise - aynı şekilde, kulları ona hamd etmese de 
bizatihi hamde layık olandır. Her türlü noksandan uzak olan o Allah, "Hamd, 
alemlerin Rabbi AJ/ah 'a mahsustur" diyen kimsenin diliyle kendisini övmekte
dir. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- "Yüce Allah peygamberinin diliyle 
'Allah kendisine hamd edene icabet eder' demiştir" sözü de göstermektedir ki, 
gerçekte kulunun diliyle kendisini öven odur. Kulunun diline hamdi söyleten ve 
kalbine hamdi getiren odur. Bütün övgüler ona aittir. Hakimiyet sadece onun
dur. Bütün hayırlar onun elindedir. Her işin akıbeti sadece ona döner. Bu bilinç, 
hamdden elde edilir.8 

Kur'an' ın ilk sCıresi Fatiha, bir ve tek olan Allah ' ın çeşitli sıfatlarının olması ve 
bu sıfatları gösteren bir çok ismin bulunması meselesine değişik açılardan delalet 
eder: 

"Hamd, sadece Allah 'a mahsustur" ayeti bu meseleye delalet eder. Çünkü 
Yüce Allah'a fiillerinden dolayı da hamd edilir. Nitekim Kitabında kendisini fi
illerinden dolayı övmektedir. Peygamberleri, melekleri mümin kulları da bu se
beple ona hamd etmiştir. Fiili olmayan bir kimse neden övülsün? O halde hamdi 
gerektiren onun fiilleridir. Bu sebeple ayetlerde hamdin hep fiillerle bir arada 
anıldığını görürüz: "Hamd, gökleri ve yeri yaratan Allah 'a mahsustur"9 "Hamd, 
h idayetiyle bizi bu (nimet)e kavuşturan AJ/ah 'a ôittir. "10 "Hamd, kuluna Kitab 'ı 
indiren AJ/ah 'a mahsustur"1 1  "Hamd, gökleri ve yeri yaratan Allah 'a aittir"12 

"Alemlerin Rabbi" tamlaması, kainatta tasarrufta bulunmasını, işleri yürüt
mesini ,  her vakit orada bir iş icra etmesini ve her saat bir işi yürütmesini içermek
tedir. O yaratır, rızık verir, öldürür, diriltir, kimini yükseltir, kimini alçaltır, ihsanda 
bulunur, mahrum bırakır, şeref ve zillet verir, kendi irade ve dilemesiyle bütün 
işlere tasarruf eder. Bunu inkar etmek onun Rab oluşunu, ilahlığını ve hüküm
ranlığını inkardır. 

"Rahman'dır, Rahimdir": O, kudret ve iradesiyle daha önce kendisine dahi 
merhamet etmeyen kimselere merhamet etme özelliği verendir. 

"Ceza gününün malikidir. " Malik, hükmettiği ve maliki olduğu şeylerde ta
sarrufta bulunan kimse demektir. Tasarrufu olmayan ve fiili olmayan kimsenin 
mülkünün olması ve malik olması mantıklı değildir. 

8 el-Kelam an Mes'eleti's-Sema' ( 195-197) 
9 En"am 6/1 
10 �raf 7/43 
1 1  Kehf 18/1 
12 Fatır 35/1 
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"Bize doğru yolu göster" Bu ayet, daha mevcut olmayan bir şeyin yapılması 
hakkındaki bir talebi ifade eder. Bu talep, sadece ona füt olan kula hakkı bildirip 
ona göre davranma kabiliyeti vermektir, hidayettir. Kulların fiili olan doğru yolu 
bulma, bu hidayetin neticesi olarak ortaya çıkar. 

"Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu göster" Onlar 
üzerinde nimetinin bulunması ve bu fiilin onun sayesinde yürümesi olmasa ni
metin asla bir varlığı bulunmazdı. 

"Gazaba uğramışların" Bu kimseler, Allah'ın, kendilerini yaratmasından son
ra gazap ettiği ve gazaba müstahak olan kimselerdir. Mevcut olmayan bir şeye 
gazap etmek imkansızdır. 

Hz . Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledildiğine göre13 kul "Hamd, 
alemlerin Rabbine mahsustur" ayetini okuduğunda Allah "Kulum bana hamdet
ti" der. "Ceza gününün sahibidir" ayetini okuduğunda "Kulum benim şanımı 
yüceltti" der. ':4ncak sana kulluk ederiz, ancak senden medet umarız" ayetini 
okuduğunda "Bu, kulumla benim aramda ikiye bölünmüştür. Yarısı kuluma, ya
rısı bana aittir" der. "Bize doğru yolu göster" ayetini ve devamını okuduğunda 
ise "Bu kuluma aittir. İstediği şey kuluma aittir" der. 14 

Bu sOre önemli konuların temellerini en kapsamlı ve en mükemmel bir şe
kilde içermektedir: 

Şanı yüce olan Allah'ı, bütün güzel isimlerinin ve yüce sıfatlarının esası olan 
üç ismiyle tanıtmaktadır. Bu isimler Allah, Rab ve Rahmandır. SOre; üluhiyet, 
rububiyet ve rahmet üzerinde durmaktadır. "Yalnız sana kulluk ederiz" ayeti 
üluhiyetle, "Yalnız senden medet umarız" ayeti rububiyetle ilgilidir. Doğru yola 
iletilmeyi istemek ise rahmet sıfatıyla ilgilidir. 

Hamd üç hususu kapsamaktadır. Bunlar; Allah'ın üluhiyetinde, rububiyetinde 
ve rahmet sıfatında övgüye layık oluşudur. Sena ve mecd ise şanının kemalini 
ifade etmektedir. 

Sure ayrıca ahiretin varlığını, kulların iyi ve kötü davranışlarının karşılığını 
görmesini, o zaman Yüce Allah'ın mahlukat arasında tek hüküm verici olma
sını ve adaletle hükmetmesini de içermektedir. Bütün bunlar "Ceza gününün 
sahibidir" ayetinin kapsamına girmektedir. 

Sure peygamberliğin isbatını da birkaç yönden kapsamaktadır: 

13 Hadis bk. Müslim (11/26) Salat, Fatiha'yı her rekatta okumanın gerekliliği ile ilgili bab; Ebu 
Davud, Salat, (111/38); Tirmizi (111/26) Tefsir, Babu Sureti'l-Fatiha; Nesai (11/135) İftitah; Mu
vatta' (1/84) Salat 

14 es-Savfüku' l-Mürsele ale'l-Cehmiyye ve' l-Muattıla (IV/1222-1225) 
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Kullarını dünya ve ahiretlerinde kendilerine fayda ve zarar veren şeyleri bil
mez bir halde başıboş bırakmak "Alemlerin Rabbi " olmasına uygun düşmez. 
Onun kullarını bu şekilde başıboş bıraktığını düşünmek yaratıcılığını zedeleyici 
bir durumdur ve ona layık olmadığı bir sıfat yüklemek demektir. Böyle düşünen 
kimse onu hakkıyla takdir edememiş, yüceliğini idrak edememiştir. 

Nübüvvetin bir delili de "Allah" ismidir. Çünkü bu isim "ilah"tan türemiştir 
ve "me'luh" yani "kendisine ibadet edilen ,  tapılan" demektir. Kulların ona kulluk 
etmesini öğrenmeleri sadece peygamberler vasıtasıyla olabilir. 

"Rahman" ismi de nübüvvete delildir. Kullarını ihmal etmesi, ulaşabilecekle
ri en yüksek kemal mertebelerini öğrenmekten onları mahrum bırakması, onun 
rahmet sıfatına uygun düşmez. Rahman ismini hakkıyla anlayan bilir ki, o isim, 
yağmuru yağdırmaktan, nebatı bitirmekten ve taneleri çıkarmaktan çok pey
gamberleri göndermeyi ve kitapları indirmeyi kapsamaktadır. Çünkü rahmetin, 
kalplerin ve ruhların canlılığını sağlayan şeyleri gerekli kılması cisim ve beden
lerin diriliğini sağlayan şeyleri gerekli kılmasından daha önemlidir. Ancak bunu 
idrak etmekten mahrum bırakılan nasipsizler, bu isimden sadece hayvanların 
alabileceği payı aldılar ve sadece maddi yönleri anlayabildiler. Halbuki gerçek 
akıl sahibi olan kimseler bunun ötesine geçerek Rahman isminin asıl manasını 
kavradılar. 

Nübüvvetin bir başka delili de "cezô günü "  tamlamasıdır. O gün, Allah ' ın 
kullarına davranışlarının karşılığını verdiği, iyilikleri mükafatlandınp isyan ve kö
tülükleri cezalandırdığı gündür. Yüce Allah , ileri sürebileceği bir mazeret bulun
dukça kimseye azap etmez. Peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilme
siyle inançsızların belirteceği hiçbir mazeret kalmamaktadır. Dolayısıyla mükafat 
ve ceza peygamberler vasıtasıyla hak edilmekte, ceza günü onlar sebebiyle ku
rulmakta, bu sayede iyiler Cennet'e ve kötüler Cehennem'e sürülmektedir. 

"Yalnız sana kulluk ederiz" ayeti de nübüvvetin başka bir delilidir. Çünkü 
Yüce Allah ' a  sadece onun sevdiği ve hoşnut olduğu şekilde kulluk edilebilir. Ona 
kulluk; ona şükretmek, onu sevmek ve ona saygıyla karışık bir korku duymakla 
olur. Bu üç unsur yaratılışta olan ve doğru düşünen kimselerin anlayabileceği 
şeylerdir. Ancak ona kulluk etmeyi ve ibadet şekillerini bilmek sadece peygam
ber vasıtasıyla olur. Peygamberlerin gönderilişinin aklen gerekli oluşu bu konuda 
apaçık ortaya çıkmaktadır. Kainatın yaratıcıdan uzak düşünülemediği gibi pey
gamberlik müessesesinden de uzak düşünülemeyeceği böylece anlaşılmaktadır. 
Bu sebeple peygamberi inkar eden peygamberi gönderen Allah' ı  da inkar etmiş 
ve ona inanmamış demektir. Nitekim Yüce Allah peygamberlerini inkar etmeyi 
kendisini inkarla eş-değer görmüştür. 

"Bize doğru yolu göster" ayetinin nübüvvete delaleti ise şöyledir: Hidayet 
açıklama ve yol gösterme,  daha sonra da başarıya ulaştırma {tevfik) ve ilham 
verme demektir. Açıklama ve yol gösterme, ancak peygamberler vasıtasıyla olur. 
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Başarıya ulaştırma hidayeti, açıklama, yol gösterme ve tanıtma gerçekleştikten 
sonra sonuç verir: Allah, imanı kişinin kalbinde oluşturur, onu sevimli hale geti
rir, güzel gösterir, kişiye onu seçme, ondan hoşlanma ve onu isteme kabiliyetleri 
verir. Açıklama ve yol gösterme hidayetiyle başarıya ulaştırma hidayeti birbi
rinden apayrı iki h idayettir. Bunlar olmadan gerçek kurtuluş gerçekleşmez. Bu 
ikisi, bizim bilmediğimiz hakkın bilgisinin genel ve özet tanıtımını ve bize onun 
ilhamını içermektedirler. Bunlar, ayrıca, bizim açıkta ve gizlide hakka isteyerek 
uyan kimseler olmamızı; söz, uygulama ve iradeyle h idayetin gereğin i  yerine 
getirme kudretimizin oluşmasını ve bunu hayat boyunca sabit bir şekilde sürdür
memizi de kapsamaktadırlar. 

Kulun bu duayı yapmaya her şeyden çok muhtaç olduğu ve "Hidayet bul
duğumuza göre niçin hidayet istiyoruz" diyen kimsenin sözünün geçersizliği 
böylece bilinir. Çünkü hakkın bize meçhul kısmı bildiklerimizin kat kat fazlası
nı oluşturmaktadır. Gevşeklik göstererek ve tembellik ederek yapmayı isteme
diklerimiz yapmayı istediklerimize yakın miktarda, belki onlar kadar, belki de 
onlardan çoktur. Yapmayı isteyip de yapmaya kadir olamadıklarımız da aynı 
durumdadır. Keza genel hatlarıyla bilip de teferruatlı bilgisine yol bulamadığımız 
şeyler de sayılamayacak kadar çoktur. Bu sebeple biz tam bir hidayete muhtacız. 
Bu hususları temin edip de hidayet isteyen kimse hidayette sabit ve devamlı 
kılınmasını istemiş olur. 

Hidayetin başka bir mertebesi daha vardır ki onun mertebelerinin sonun
cusunu oluşturur. O da, Allah' ın kıyamet gününde Cennet' in yoluna iletmesidir. 
Bu yol, Cennet' e ulaştıran sırattır. Kim bu dünyada Allah' ın peygamberlerini 
gönderdiği ve kitaplarını indirdiği doğru yola iletilirse ahirette de mükafat yurdu 
olan Cennet' e ulaştıran doğru yola iletilir. Allah 'm dünya yurdunda kulları için 
açmış olduğu doğru yolda ayağı sabit olan kulun, Cehennem üzerine kurulan sı
ratta da ayağı sabit olur. Dünyada doğru yol üzerinde gittiği ölçüde ahirette sırat 
üzerinde yürüyebilir. Onu insanlardan kimi şimşek gibi, kimi göz açıp kapanacak 
bir müddet içinde, kimi rüzgar gibi, kimi bir binek hayvanına binmiş gibi, kimi 
koşarak, kimi de sürünerek geçer. İçlerinde cırmalayarak kurtulanlar ve ateşe 
yuvarlananlar vardır. O halde kul ,  sırat üzerinde nasıl yürüyeceğini dünyadaki 
gidişatına bakarak çıkarsın ve bu ikisinin tıpatıp aynı olduğunu görsün !  "Yaptığı
n ız şeylerden başka bir karşılık mı göreceksiniz? ''l5 

Keza, kendisini doğru yolda yürümekten alıkoyacak şüphe ve isteklere bak
malıdır. Bunlar doğru yolun iki tarafında onu çekip alan ve yürümekten alıkoyan 
çengeller gibidir. Eğer burada onlar çok olur ve güçlenirse ahirette de aynısı 
olacaktır. "Rabbin kullarına zulmedici değildir''l6 

15  Nemi 27/90 
16 Fussilet 41/46 
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İşte Fatiha' da Allah'tan hidayet vermesini istemek bütün hayırların meyda
na gelmesini ve her türlü şerden de selamet bulmayı kapsamaktadır. 

İstenilen şeyi, yani doğru yolu bilmekte de nübüwetin delili vardır. Şu beş 

özelliği ihtiva etmeyen bir yol, doğru yol olamaz. Bunlar; doğruluğu, amaca ulaş

tırıcı olması, yakınlığı, genişliği ve belirginliğidir. 

Allah'ın gösterdiği yolun, bunların hepsini içerdiği açıktır. Çünkü doğrulukla 

nitelenmesi yakın olmasını gerektirmektedir. Zira iki ayrı nokta arasındaki en ya

kın çizgi doğru çizilen çizgidir. Çizgi ne kadar eğri ve kıvrımlı olursa o kadar uzar 

ve iki nokta arası da birbirinden uzaklaşır. Doğru olması aynı zamanda amaca 

ulaştırıcı olduğunu ifade eder. Onda yürüyecek herkes için açılmış olması geniş 
olmasını da beraberinde getirir. Kendilerine nimet verilen kimselere izafe edilme

si ve gazaba uğramış ve sapkın kimselerin yolundan farklı olduğunun belirtilmesi 
ise belirgin olmasını gerektirmektedir. 

"Şüphesiz bu, benim dosdoğru yo/umdur"17 "Şüphesiz ki sen doğru bir 
yolu göstermektesin, Allôh'ın yolunu"18 ayetlerinde olduğu gibi doğru yol, bazen 
Allah'a izafe edilir. Çünkü onu açan ve gösteren odur. Bazen de Fatiha'da ol
duğu gibi kullara izafe edilir. Çünkü o yolun yolcuları onlardır, bu sebeple yol 
onlara izafe edilmiştir. 

"Kendilerine nimet verilenlere" ifadesi ve bu ifadeyle bu kimselerin gazaba 
uğramış ve sapıklığa düşmüş gruplardan ayrılmaları da nübüwetin bir delilidir. 

İnsanlar hakkı bilip onu uygulama bakımından üç kısma ayrılırlar: Hakkı 
bilip uygulayanlar, hakkı bilip uygulamayanlar ve hakkı bilmeyenler. Mükellefler 

mutlaka bu üç kısımdan birinde yer alır. Hakkı bilip uygulayan kul, kendisine ni

met verilen kimsedir. O, nefsini faydalı bilgi ve salih amelle arındırmış ve gerçek 

kurtuluşa ermiştir. "Nefsini kötülükten arındıran kimse kurtuluşa ermiştir"ı9 Hak
kı bilip de isteklerine boyun eğen kişi ise gazaba uğrayan biridir. Hakkı bilmeyen 

ise yolunu şaşırmış bir sapıktır. 

Gazaba uğrayan, uygulama hidayetinden yoksundur. Sapık olan da, uygu

lamayla neticelenecek bilgiden mahrum olduğu için gazaba uğrar. Dolayısıyla 
onların her ikisi de şaşkın ve gazaba uğramıştır. Ancak hakkı bildiği halde uy
gulamayan kimse gazaba uğramayı daha çok hak eder. Bu sebeple Yahudiler 
onu daha çok hak etmişler, onlar hakkında gazaba daha çok vurgu yapılmıştır. 

Yüce Allah'ın şu ayeti bunun örneklerindendir: ''Allah'ın kullarından dilediğine 
lütfuyla (vahiy) indirmesini çekemeyerek, Alldh'ın indirdiğini inkar etmek için 

17 En'am 6/153 
18 Şlıra 42/52-53 
19 Şems 92/9 
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kendilerin i ne alçak şeye sattılar da gazap üstüne gazaba uğradılar. "20 Yüce Allah 
başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır: "De ki: Allah katında yeri bundan daha 
kötü olanı size söyleyeyim mi? Allah kim(/er)e lônet ve gazab etmiş, kimlerden 
maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte onlar düz yoldan daha 
çok sapmışlardır"21 Hakkı bilmeyen kimse ise sapık ismini daha çok hak eder. 
Bu sebeple Hıristiyanlar şu ayette bu vasıfla nitelenmişlerdir: "De ki: Ey Kitab 
ehli, dinin izde haksız yere aşırı lığa dalmayın ve önceden sapmış, bir çoğunu da 
saptırmış, düz yoldan şaşmış bir m illetin keyiflerine uymayın"22 

Bu durumda Fatiha'daki "Gazaba uğramışların" ifadesi Yahudilerle "sa
pıkların" ifadesi ise Hıristiyanlarla ilgilidir. Nitekim Tirmizi 'de ve İbn Hıbban' ın 
Sahih ' inde Adiy b. Hatim' in şöyle dediği nakledilmektedir: Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Yahudiler gazaba uğramış, Hıristi
yanlar da şaşkındır"23 

Hakkı bilip uygulayanların, hakkı bildiği halde isteğine uyup uygulamada 
yan çizerek gazaba uğrayanların ve haktan bihaber olduğu için sapıklığa dü
şenlerin zikredilmesinde peygamberlik ve nübüvvetin sübutunu gerektiren de
liller mevcuttur. Çünkü insanların bu kısımlara ayrılması müşahede edilen bir 
vakıadır. Bu kısımları oluşturan da zaten peygamberlik müessesesinden başka 
bir şey değildir. 

Yüce Allah "Kendilerine n imet verdiklerinin yolunu göster. Gazaba uğramış
ların değil"  ayetinde nimet vermeyi kendine nispet etmişken gazap edeni açıkça 
zikretmemiştir. Bunun birkaç sebebi vardır: 

a. Nimet bizatihi hayır ve fazilettir. Gazap ise intikam ve adalet kabilinden 
sayılır. Halbuki Allah' ın rahmeti gazabından geniştir. Bu sebeple bu iki unsurdan 
daha mükemmel, daha önde gelen ve daha güçlü olanını kendine izafe etti. 
Zaten bu, hayır ve nimetleri Allah'a izafe etme ve buna mukabil faili hazfetme 
hususunda Kur'an' ın takip ettiği bir üsluptur. Kur'an'da mü'min cinlerden aktarı
lan şu sözde bu üslup görülmektedir: "Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü 
murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? "24 Hızır kıssasındaki duvar 
ve iki yetim hakkında Hızır' ın söylediği sözlerde de aynı üslubu müşahede ede
riz. Hazinenin muhafazası hakkında "Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağları
na erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini  çıkarsınlar. "25 diyerek 

20 Bakara 2/90 
2 1  Maide 5/60 
22 Maide 5/77 
23 Tirmizi (V/186, 187 )  Tefsir, Sı'.'ıretü'l-Fatiha. Tirmizi, bunun, hasen ve garib bir hadis olduğu

nu belirtmiştir. 
24 Cin 72/10 
25 Kehf 18/82 
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"isteme"yi Allah 'a izafe ederken "Onu kusurlu kılmak istedim "26 ..;özüyle gemiyi 
delmeyi kendine nispet etmiştir. Halbuki "Ben bunu kendiliğimden yapmadım "27 
sözünün gösterdiği üzere her ikisini de Allah' ın emriyle yapmıştı. Şu ayetlerde de 
aynı üslup görülür: "Oruç gecesinde kadınların ıza yaklaşmak size helfıl kılındı "28 
"Leş, kan, domuz eti . . .  size haram kılındı "29 ''Anaların ızla . . .  evlenmeniz size ha
ram kılındı "30 "Bunlardan başkasını, nfımuslu olmak ve zinfı etmemek üzere mal
ların ızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helfıl kılındı"31 

Sadece doğru yolda olan kimseleri nimete ulaşmakla nitelemesi; gerçek ve 
salt nimetin, ebedi kurtuluşu temin eden şey olduğunu göstermektedir. Genel 
anlamıyla nimet ise mümine de kafire de verilmektedir. Bütün mahlukat nimet 
içindedir. Bu durum, "Allah ' ın kafir üzerinde nimeti var mıdır, yok mudur" mese
lesi hakkındaki tartışmayı noktalar: Gerçek ve salt nimet iman ehline mahsustur. 
Genel anlamıyla nimet ise mü'mine de kafire de sunulmuştur. Nitekim Yüce Al
lah şöyle buyurmaktadır: ''A/Jfıh 'ın n imetini  sayacak olsanız sayamazsın ız. Doğ
rusu insan çok zôlim, çok nankördür. "32 

b .  "Nimet olarak size ulaşan ne varsa, O'nundur. "33 ayetinin de gösterdiği 
üzere, nimetler, sadece Yüce Allah'ın elindedir. "Kendilerine nimet verdiklerinin 
yolunu göster" ayetinde nimetin Yüce Allah ' a  izafe edilmesinin bir sebebi de 
budur. Nimetin Allah' ın dışında birine izafe edilmesi, o kişinin nimete sadece bir 
vasıta olmasından ileri gelir. 

Allah düşmanlarına gazap etmek ise Allah'a mahsus bir şey değildir. Bila
kis onlara Allah gazap ettiği için melekleri , peygamberleri ve dostları da gazap 
eder. 

"Allah dostları" mukabilinde kullanılan "Gazaba uğrayan lar" ifadesinde, ni
met vermenin ve salt nimetin sadece Allah ' ın elinde ve onun inhisarında olduğu
na delalet vardır. � �I denilseydi anlam bu şekilde vurgulu olmazdı. 

c . � '-:" _,...a.;....Jı "Gazaba uğramak" ifadesinin pasif yapıda kullanılarak öz
nesinin gizlenmesinde gazaba uğrayan kimsenin hor, hakir ve aşağılık biri ol
duğuna delalet vardır. Öyle ki, bu delalet, "nimet verme" fiil inin aktif yapıda 
kullanılarak nimet verenin açıkça belirtilmesi sebebiyle, nimete erenlerin kazan
dığı kıymet, şeref ve şanda bile bu kadar güçlü hissedilmez. Halbuki bir hüküm
darın ikramda bulunup şereflendirdiği ve kadrini yücelttiği birini gördüğünde 

26 Kehf 18179 
27 Kehf 18/82 
28 Bakara 2/187 
29 Maide 5/3 
30 Nisa 4/23 
31 Nisa 4/24 
32 İbrahim 14/34 
33 Nah! 16/53 
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"Padişahın değer verdiği , hi l 'at giydirdiği ve istediğini verdiği kimse işte budur" 
dersin. Yani "nimet verme" fiilinin aktif yapıda kullanılıp öznenin belirtilmesinde 
olduğu gibi hükümdarı açıkça zikredersin. Çünkü bu ifaden, "İşte ikram edilen, 
h il 'at giydirilen, her istediği kendisine verilen ve değer atfedilen kimse budur" 
şeklinde padişahı açıkça anmadan pasif yapıda kullandığın ifadelerden çok daha 
güçlü ve daha edebi olur. 

Hakkı bilip uygulayan, bildiği halde uygulamayan ve haktan büsbütün bi
haber olan üç grup için de, davranışlarının karşılığı ve bu karşılığın gerekçesini 
ne kadar veciz ve öz, ne kadar harikulade dile getiriyor, bak! Nimet bahşetme
s i ,  faydalı bilgi ve sa!ih amelden oluşan h idayeti vermesini içermektedir. Bu da 
hidayet ve hak din demektir ki mükafata ermeyi ve güzel bir karşılık almayı ga
rantiler. Böylece nimetin kemal noktasına ulaşılmış olur. � ...:-.-.:i "Kendilerine 
nimet verdiğin" ifadesinin, davranışların karşılığını görmeyi ve bunun gerekçesini 
kapsaması bu şekildedir. 

Gazaba uğrayan kimseler hakkında gazabını zikretmesi de aynı şekilde iki 
husus içermektedir: Biri sonucu azap görmek ve horlanmak olan cezadır. Diğe
ri ise bu gazabı hak etmelerine sebep olan davranışlarıdır. Davranışlar burada 
zikredilmese de işaret yoluyla anlaşılmaktadır. Çünkü o, onlar bir suç işlemeden 
ve doğru yoldan sapmadan gazap etmekten uzak, son derece rahmet ve şefkat 
sahibidir. Onlara gazap edilmesi, yoldan sapmaları neticesini doğurmuş gibidir. 

Doğru yoldan sapanları zikretmesi de onlara gazap etmesini ve onları 
cezalandırmasını gerekli kılmıştır. Doğru yoldan çıkan kimse de sapıklığının ve 
Allah' ın gazabının sebep olduğu cezayı hak eder. 

Böylece, yukarıda zikredilen üç grubun her birinin nitelenmesinde kullanı
lan kelimelerde, onların yaptıkları davranışların karşılığına ve bunun sebeplerine 
veciz bir ifade ve açık-seçik bir üslupla işaret edildi. Ancak saadet ehli hakkında 
özne açıkça zikredildi, gazaba uğrayanlar hakkında gizlendi . Sapıklar hakkında 
ise geçişsiz bir yapı kullanılarak yoldan sapmalarının sebebine vurgu yapıldı. 

Hidayet ve nimet ile gazap ve sapıklığı birbiri karşısında kullanışına bak! Ga
zaba uğrayanları ve sapanları doğruyu bulan ve kendilerine nimet verilenlerin 
mukabilinde zikretti . Zaten bu Kur'an'da çokca görülen bir üsluptur. Sapıklık ve 
bahtsızlıkla hidayet ve iflah olmak bir arada zikredilir. İkinciye şu ayetler örnek ve
rilebilir: "İşte onlar, Rab/erinden gelen bir h idayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler 
de onlardır"34 "işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır"35 İkinciye 
ise şunları örnek verebiliriz: "Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler"36 
''Allah onların kalplerin i ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir 

34 Bakara 2/5 
35 En' anı 6/82 
36 Kamer 54/4 7 
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çeşit perde geril�;ştir ve onlar için (dünyô ve ôhirette) büyük bir azap vardır. "37 
Yüce Allah şu ayet-i kerimede bu dört unsurun hepsini bir araya getirmiştir: ''Artık 
benden size hidôyet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bed
baht olmaz. "38 Burada hidayet ve saadeti, daha sonra gelen şu ayette ise dalalet 
ve bahtsızlığı zikretti: "Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı 
bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O: Rabbim! 
Beni n için kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der. (Allah) bu
yurur ki: İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün 
de aynı şekilde sen unutuluyorsunf "39 Bu kavramları bir arada zikrediyor, çünkü 
hidayet ve saadet birbirini gerektirir. Dalalet ve bahtsızlık da öyledir. 

Fasıl :  

Fatiha suresinde "Doğru yol" tekil kullanılmış ve bir defa 1�1 .kl_,....JI şek
linde lam-ı ta'rif (belirlilik lamı) edatıyla bir defa da � �\ cr.i.ll .kl.r" şek
linde tamlamayla zikredilmiştir. Bütün bunlar, onun, hem belli ve özel bir yol 
olduğunu hem de tek bir yol olduğunu ifade eder. Halbuki gazaba uğrayanların 
ve sapıkların yollarını Yüce Allah çoğul olarak zikretmekte ve kendi yolundan 
ayırmaktadır. Mesela şu ayette bu durumu açıkça müşahede ederiz: "Şüphesiz 
bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zirô o yol
lar sizi Allah 'ın yolundan ayırır. "40 Görüldüğü gibi Yüce Allah kendi yolunu tekil, 
ona aykırı olan diğer yolları ise çoğul olarak zikretmiştir. Nitekim İbn Mes'ud'dan 
nakledilen şu hadis bizim söylediğimizle paralellik arz etmektedir: "Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- eliyle bize bir çizgi çizdi ve şöyle dedi: Bu Allah' ın 
yoldur. Sonra onun sağ ve soluna bir takım başka çizgiler çizerek sözünü şöyle 
sürdürdü :  'Bunlar da başka yollardır. Her yol üzerinde insanları o yola çağıran 
bir şeytan bulunur. ' Daha sonra da şu ayeti okudu: "Şüphesiz bu, benim dos
doğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah 'ın 
yolundan ayırır. f.şte sakınmanız için Allah size bunları emretti. "41 Allah'ın yo
lunun tekil kullanılmasının sebebi Allah'a ulaştıran yolun tek olmasındandır. O 
da Allah ' ın peygamberlerini gönderdiği ve kitaplarını indirdiği yoldur. Bir kimse 
ancak bu yolu takip ederek ona ulaşabilir. İnsanlar bütün yollara baş vursalar, 
bütün kapıları açmaya çalışsalar, tüm yollar ve kapılar onlara kapanacak, sadece 
bu bir tek yol açık kalacaktır. Allah' la irtibatlı olan ve insanı ona ulaştıran yalnız
ca odur. Nitekim Yüce dosdoğru yol budur. "42 

37 Bakara 2/7 
38 Taha 201123 
39 Taha 201124-126 
40 En am 6/153 
41 En'am 6/153 Hadis hk bk: Ahmed b. Hanbel (rakam/4142); İbn Hibban, Sahih, rakam 

(5) ,  Ahmed Şakir' in tahkiki; Hakim (11/317 )  Hakim sahih olduğunu söylemiş Zehebi de ona 
muvafakat etmiştir. Ayrıca bu hadis hakkında İbn Kesir yaptığı tetkik için tefsirine bk. 

42 Hicr 15/4 1 
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Bu ayetin anlamı hakkında üç görüş vardır43: 

1 .  Hasen el-Basri bu ayeti ,� _? · ! Jı 11 r:' ifadesiyle açıklamıştır. Bu açıklama 
iki ihtimal taşımaktadır. 

a. Bu sözüyle, ayette edatların birbiri yerine kullanılmasının söz konu
su olduğunu kastetmiş olabilir. Bu durumda ayetteki � edatı, d! anlamında 
kullanılmıştır. 44 

b .  Hasen el-Basri sadece manayı açıklamayı da murat etmiş olabilir. Bu ihti
mal selefin metoduna daha çok benzemektedir. Bu durumda Hasen el-Basri bu 
sözle doğru yolun Allah' a  ulaştıran bir yol olduğunu kastetmiştir. 

Mücahid de "Hak, Atlah'a ulaşır, hiçbir yöne sapmaz."  demiştir. Bu da Ha
sen el-Basri 'n in sözü gibidir ve anlamca ondan daha açıktır. Bu ayet hakkında 
söylenilen en doğru görüş budur. 

2. Ancak buradaki � eda.tında vücub/gereklilik anlamı bulunduğu da ileri 
sürülmüştür. Bu durumda anlam şöyle olur: Doğru yolun açıklanması, tanıtıl
ması ve gösterilmesi bana aittir. Bu iki görüş Nah! suresindeki "Yolun doğrusu 
Alah 'ındzr"45 ayeti hakkındaki iki görüş gibidir. Bize göre bu ayette doğru olan 
görüş de Hicr suresindeki ayette söz konusu olan sahih görüş gibidir ve ayetin 
anlamı "Doğru yol Atlah' a  ulaşır" şeklindedir. Nitekim şfür Tufeyl el-Ganevi şöyle 
demiştir: 

cJ.ybJI) ��&� J�j� �Uı __;�3 / � �ı .:wJ la... ı� 
Dönmedi b ir daha burdan yola çıkmış nice er 
Bizleriz onların ardınca eden şimdi sefer 

Şfür � edatını kutlanarak L:J yJ> J �u ·� ı., _,.......,, bizim uğrağımız, ulaşa
cağımız yer de onların yanıdır, anlamını kastetmektedir. 

Başka bir şfür de şöyle demiştir: 

<u�.#1> �;k � _;i �i' 4-:i,; ı 8:L. :i1 �i �Uı � 
Hangi vadiye varırsam ölümün bir çeşidi, 
Yolumun üstüne yatmış da tarassut eyler . . .  

43 Metinde olmayan bu cümle, konunun daha anlaşılır ve sistematik olması için tarafımızdan 
ilave edilmiştir. (Mütercim) 

44 Yukarıda verdiğimiz meal edatın Jl anlamında olmasına uygundur. �kendi anlamında 
olması durumunda anlam çok değişmemektedir. ed-Dürrü'l-Masun'da edata uygun olan 1"' 

fiili takdir edilerek �u açıklama yapılmıştır. �l�.: .J .rO J � ..;l •..,h / �" .-" 2 ._,1 _}>-�Y ani o 
yolda yürüyen benim hoşnutluğum üzerinde olur: (Müterci�) . 

· 

45 Nah! 16/9 Ayetteki edfüta vücub/gereklilik anlamının olmasına göre anlam ·'Doğru yolu gös
termek Allah'a aittir" şeklinde olur. (Mütercim) 
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Onların yolları üstünde miyim ben acaba? 
Yoksa onlar mı benim yollarımı gözlerler? 

Görüldüğü gibi bu şiirlerde c)s- edatının kullanıldığı yerlerde bir vücup/ge
reklilik anlamı yoktur. 

Ancak bu durumda şöyle bir soru akla gelebilir: Bu takdirde vücup/gerekli
lik anlamı içeren .}>-- yerine intiha/hedef bildiren -Jl edatının kullanılması daha 
uygun olurdu. Nitekim bir yere ulaşma anlamı kastedilen aşağıdaki ayetlerde bu 
edatın kullanıldığını görmekteyiz: ��� l:ll �\ "Şüphesiz onların dönü_ş0 sadece 
bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi �e sadece bize aittir. "46 �;.o L:Jl "Onla
rın dönüşü ancak bizedir"47 � _r; f"f) -Jl � "Sonunda dönüşleri Rablerinedir"48 
Halbuki aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi vücub/gereklilik anlamı kastedildiğinde 
c)s- edatı tercih e.d.�n;ıektedir: �� � 0; "Sonra onların sorguya çekilmesi 
sadece bize aittir" �l jJ � � 01 49 "Şüphesiz ki onu, toplamak (senin kalbine 
yerleştirmek) ve onu okutmak bize 'aittir"50 � jJ .ı.ıJ I � 'Yl .r' �\]ı .} '.�b � \.. j "Yer
yüzünde yürüyen her canlının rızkı, yaln ızca Allah 'ın üzerindedir. "51 vb . 

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Burada c)s- edatının tercih edil
mesinde bir incelik vardır. O da bu doğru yola çıkan kimsenin hidayet üzerinde 
olduğuna bu sayede işaret edilmesidir. Bu incelik gözetilerek aşağıdaki örnekler
de olduğu gibi mü'minler hakkındaki başka ayetlerde de bu edat kullanılmıştır: �; _j..o ı.5 • ..ı.;, Jv � 3i "{şte onlar, Rab/erinden gelen bir h idayet üzeredirler"52 JS;.; 
..:r-:-.U! J_,,J ı � 6; ) .ı.ıı l � "O halde sen Alah 'a güven ip dayan . !  Çünkü sen apaçık 
hakikat üzeresin"53 Yüce Allah , haktır, gerçek yaratıcıdır. Onun yolu da haktır, 
gerçek ve doğrudur. Onun yolunda dürüstçe yürüyen kimse hak ve hidayet üze
redir. İşte � edatı bütün bu anlamları içermektedir. Halbuki .)! eda.tında bu 
anlamlar yoktur. Bu üzerinde kafa yormaya değer. Çünkü çok ince bir nüktedir. 

Şöyle bir soru yöneltebilirsin : Burada isti' la/üstünlük anlamı içeren (...P 
edatının kullanılmasındaki hikmet nedir? Mümin nasıl hak ve hidayete üstün 
gelebilir? 

Buna şöyle cevap verilir: Çünkü mü'min hakta sebat etmiş, dürüst bir şe
kilde ona yönelmiş, sonunda hak ve hidayet sayesinde yücelmiştir. cJs- edatının 
kullanılmasında onun yüceliğine, hakta sebat etmesine ve dürüstlüğüne delalet 

46 Gaşiye 88/25-26 

4 7 Lokman 3 1/23 

48 En'am 6/108 

49 Gaşiye 88/26 

50 Kıyame 75/ 1 7  

5 1  Hud 1 1/6 

52 Bakara 2/5 

53 Nemi 27/79 
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vardır. Onun bu durumu sapıklık ve şüpheyle zıttır. Sapıklık ve şüphe hakkında 
J edatı kullanılır. Çünkü sapık ve şüpheci kimsenin şüphesinin içine battığına 
delalet eder. Şu ayetlerd

,� bunu görmekt��iz: ı:.ı,J�� � ff:j.'J�j � "Onlar kuşkuları 
içinde boca/ar/ar"54 ._:;.ıWkJI ..f. �j p ��� ı;.ıs ..r..f.llj "Ayetlerimizi ya/anlayan
lar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsiz/erdir. "55 l.r.?':' > �fa ..r. � .J.t "Şim
di sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile baş bciqa bırakf "56 � ,�u 
�} 4.:_. � "Şüphesiz ki onlar kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler"57 

Şu ayet üzerinde düşün : � �)0, ı) j'ı cS..u fa r-5°�! jİ �µ "Biz veya siz, 
ikimizden biri, ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir"58 Hidayetin 
_fa edatıyla, dalalet ise ..} edatıyla kullanıldığını görürsün. Çünkü doğru yol , 
yolcusunu yüceltip yükselterek Büyük ve Yüce olana ulaştırır. Dalaletin yolu ise 
yolcusunu alçaltır, en seviyesiz kimselerin bulunduğu derekelere indirir. Üzerin
de durduğumuz bu ayet-i kerimede de düşünürsen aynı şeyin geçerli olduğunu 
görürsün: ı'-�- ! � 1ır' \J.A, jL; "(Allah) şöyle buyurdu: Işte benim yüce katıma 
varan dosdoğru yol budur"59 

3 .  Bu ayetle ilgili Kisfü 'n in (ö .  189) de farklı bir görüşü vardır: Ona göre 
ayette "Çünkü Rabbin (her an) gözet/emededir"60 ayetindeki gibi bir tehdit var
dır. Bu , senden kaçamayacağını ve yapmak istediğini engelleyemeyeceğini bil
dirmek istediğin kimseye ....?' � � ,� �_,b "Nasıl olsa senin yolun bana uğra
yacak" sözünü demene benzemektedir. Ancak, bu görüşün sözün akışına uygun 
olmadığı, düşünen kimse için apaçık görünmektedir. Çünkü Yüce Allah , "işte 
bana varan dosdoğru yol budur"61 sözleriyle "Rabbim! Ben yeryüzünde onlara 
(günahları) süsleyeceğim ve onların hepsin i mutlaka azdıracağım. Ancak onlar
dan ihlaslı kulların müstesna ''62 Çünkü onları benim yoldan çıkarmam mümkün 
değildir" demesine cevap vermektedir. Yüce Allah, bunu en mükemmel bir şekil
de anlatmış ve dosdoğru yolun ihlas ve samimiyet olduğunu vurgulayarak İblis' e 
şu karşılığı vermiştir: Bu doğru yol üzerinde bulunan kullarım üzerinde senin bir 
hakimiyetin yoktur. O yol, benim katıma ulaşır. 

İblis ' in bu yola ulaşmasına, hatta onun çevresinde bile dolaşmasına imkan 
yoktur. Çünkü o yol, Allah tarafından korunup gözetilmektedir. Allah' ın düşmanı 
o yolun yolcularına musallat olamaz. 

54 Tevbe 9/45 
55 En'am 6/39 
56 Mü'minCm 23/54 
5 7 Hud 1 1/1 10  
58 Sebe 34/24 
59 Hicr 15/41 
60 Fecr 89/14 
61 Hicr 1 5/41 
62 Hicr 15/41 -42 
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İrfan sahibi olan kimse bu nokta üzerinde iyice kafa yormalı ve bu anlama 
bakarak onunla diğer iki görüşü mukayese etmelidir. Hangisi üzerinde durduğu
muz bu iki ayete63 daha uygun, Kur'an' ın amacına ve selefin görüşlerine daha 
yakın karar vermelidir. 

Kisfü' n in "İşte bana varan dosdoğru yol budur"64 ayetini, "Rabbin (her an) 
gözetlemededir"65 ayetine benzetmesi ve onun gibi tehdit içerdiğini ileri sürmesi 
ise hiç yerinde değildir. Çünkü bu iki ayetin ,  sözün akışı bakımından da delalet 
ettikleri mana bakımından da birbirinden farklı olduğu son derece açıktır. Zira 
tehdit edilen kimseye "Bu ,  bana ulaşan dosdoğru yoldur" denilmez. Çünkü teh
dit edilen muhatabın yolu zaten bu doğru yol değildir. Dolayısıyla o, Allah' ın 
dosdoğru yoluyla tehdit edilmiş olamaz. Zira onun gitmekte olduğu yol, Allah 'a 
giden doğru yol değildir. Bu sebeple bu, makbul bir görüş olamaz. 

Ayetteki ._)s- edatının, � �)l..ll \J �li:.... 1 0� .)s .kir"' I� "O yolu açıklamak 
ve göstermek bana aittir" anlamında vücup/gereklilik ifade ettiğini söyleyenin 
görüşü doğru olabilir. Ancak ayette bu mananın kastedildiği üzerinde düşünmek 
gerekir. Çünkü bu görüşü ileri süren kimse, ayette kastedildiği açık ve anlaşılır 
olmayan bir kelimenin mevcut olduğunu ileri sürmekte ve bu durumda ayete 
verdiği mananın nasıl oluştuğuna bir açıklık getirmemektedir. Halbuki bizim gö
rüşümüze göre � edatı cümlede sıfat olarak bulunmaktadır. Edatlar cümlede 
sıfat olarak bulunduklarında ise bağlı oldukları fiillerin zikredilmemesi bilinen bir 
şeydir. Hatta bu durumda fiiller asla zikredilmezler. Mesela .)>- r ;:J J "Onun 
bende bir dirhemi vardır" dediğinde .)s edatı cümlede sıfat olduğu için bağlı 
olduğu fiil zikredilmez. Ancak böyle bir cümle kurar da Ji °"JJ J \ o..Q.; J>- r' ;� J 
� "Onun bende bozdurmam yahut tarttırmam yahut da korumam gereken 
bir dirhemi vardır'' anlamını kastedersen bu caiz olmaz . � )>- .1.ır' l..i,,i. "İşte 
bana varan dosdoğru yol budur"66 ayetinin � �� .)s J" l..r"' ı �...., "Bu, rehber
liği bana ait olan doğru bir yoldur" anlamında olduğunu söyleyenin görüşü de 
böyledir. Halbuki selefin söylediği görüş sözün akışına daha uygundur. 

Takıyyüddin İbn Teymiye'nin (ö .  728) şöyle dediğini işittim : Bu iki ayet67, 
Yüce Allah ' ın "Doğru yolu göstermek b ize aittir. Şüphesiz ahiret de dünyd da 
bizimdir"68 ayetleri gibidir. Bunlar, Kur' an-ı Kerim'de bu anlamda olan üç ayettir. 

Benim tespitime göre müfessirlerin çoğu, "Doğru yolu göstermek b ize 
aittir. "69 ayetine vücup/gereklilik dışında bir mana zikretmemişlerdir. Buna göre 

63 Hicr 15/41 ve Nah! 16i9 
64 Hicr 15/41 
65 Fecr 89/14 
66 Hicr 15/41 
67 Hicr 15/41 ;  Nah! 16/9 
68 Leyi 92112-13 
69 Leyi 92/12 
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ayetin anlamı "Hidayeti dalaletten ayırmak ve onu göstermek bize aittir" demek
tir. Beğavi (ö .  516) gibi bir kısım müfessirler70 J:.:...:..J I l,::ıj fili j.;:. .J ayetine "Doğru 
yolu göstermek Allah' a aittir" anlamını vermiş, "'işte bana varan dosdoğru yol 
budur"71 ayetinde ise bizim burada değerlendirdiğimiz üç manayı da zikretmiş
tir. Vahidi (ö . 468) ise el-Basit adındaki tefsirinde "Yolun doğrusu Allah 'ındır. "72 
anlamındaki ayetin tefsirinde "Doğru yolu göstermek Allah'a aittir anlamını da 
zikretmiştir. Bizim üstadımız ise her üç surede de Mücahid (ö .  102) ve Hasen el
Basri ' nin görüşünü tercih etmiştir. 

Fasıl: 

Doğru yol Allah'ın yoludur. Zikrettiğimiz üzere o, doğru yolun kendisi
ne ulaştığını ve kendisinin de doğru yol üzerinde olduğunu bildirmektedir. Bu 
husus, Hud ve Nahl surelerinde bulunan aşağıda meallerini verdiğimiz iki ayette 
zikredilmiştir: 

"Yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş olmasın. 
Şüphesiz Rabbim dosdoğru yoldadır"73 

''Allah, şu iki kişiyi de misôl verir: Onlardan biri dilsizdir, h içbir şey beceremez 
ve efendisinin üstüne b ir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi, 
bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu?"74 

Bu ayetin tefsiri hakkında üç temel görüş vardır: 75 

1 .  Bu, Allah ' ın putlar hakkında verdiği bir örnektir. Onlar işitme, söyleme 
ve akletme melekesinden yoksundur. Aksine kendisine tapınanlara muhtaçtırlar. 
Puta tapan kimse onu taşır, yerine koyarak diker ve onun her hizmetini görür. 
Tapıcısına böyle yük olan bir şeyi ibadet etme konusunda nasıl Allah ' la eşit gö
rürler? Allah, adaleti ve tevhidi emreder, güç ve kudret sahibidir, peygamber 
ve kitaplar vasıtasıyla emirlerini bildirir, hiçbir şeye muhtac değildir, söz ve fi il
lerinde dosdoğru bir yol üzerindedir. Ayetin tefsiri hakkındaki en doğru görüş 
budur. Hatta müfessirlerden çoğu bunun dışındaki hiçbir görüşü zikretmemiştir. 
Zikredenler de buna öncelik vermiş, daha sonra diğerlerini sıralamıştır. Beğavi 
(ö. 516) de bunlardandır. Ancak o, ayetin anlamının, bizim yukarıda verdiğimiz 
gibi olduğunu kesin olarak belirtmiş, daha sonra "Kelbi 'ye göre bu ayetin anlamı 
Allah sizi doğru yola iletir" sözünü eklerniştir. 76 

70 Nah! 1 6/9 

7 1  Hicr 15/41 

72 Nah! 1 6/9 

73 Hud 1 1/56 
74 Nahl 1 6/76 
75 Metinde olmayan bu cümle. konunun daha anlaşılır ve sistematik olması için tarafımızdan 

ilave edilmiştir. Harun Oğmüş 
76 Bk Beğavi, 1 -IV, 3. Baskı, Beyrut: Daru' l-Ma'rife, 1992, III, 78 
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Bizim görüşümüze göre Allah' ın b ize doğru yolu göstermesi onun bizatihi 
doğru yolda olmasının bir gereğidir. Onun rehberliği, söz ve fiiliyledir. O hem 
sözlerinde hem de fiillerinde dosdoğru bir yol üzerindedir. Bu sebeple Kelbi'nin 
verdiği anlamla diğer anlam çelişmez. 

2. Beğavi, ayette zikredilen adaleti emreden ve doğru yolda olan kişinin 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- olduğu görüşünün de mevcut olduğunu 
aktarmaktadır. 

Bize göre bu görüş de öncekiyle çelişmez. Çünkü Allah dosdoğru yol üzerin
dedir. Peygamber de aynı yol üzerindedir. O sadece o doğru yolu emretmekte ve 
onun gereğini uygulamaktadır. 

Ancak bu görüşe göre kafirlerin lider ve rehberine örnek verilmiş olur. O da 
dilsiz, doğru yolu göstermeye ve bir fayda vermeye güç yetiremeyen putlardır. 
İyilerin lideri ise adaleti emreden ve dosdoğru bir yolda olan Hz. Peygamber' dir 
-sallallahu aleyhi vesellem- .  İlk görüşe göre ise örnek, kafirlerin sahte ilahları ile ger
çek ilah olan Allah hakkındadır. İki görüş de birbirini gerektirir. Bu sebeple mü
fessirlerin bir kısmı bunu, bir kısmı diğerini zikretmiştir. Ayette her ikisi de kaste
dilmiştir. 

3 .  Beğavi'nin zikrettiği başka bir görüşe göre ise ayette söz konusu edilen 
kimseler mü'min ve kafirdir. Bu görüşü Atıyye , İbn Abbas' tan (ö. 68) nakletmiş
tir. Rivayete göre Ata şöyle demiştir: Dilsiz olan kişi Übey b. Halef' tir. Adaleti 
emredenler ise Hz. Hamza, Hz. Osman b. Affan ve Hz. Osman b. Maz'On'dur. 

Bize göre ayet bu anlamı da taşıyabilir, önceki iki görüşle çelişmez. Çün
kü Allah doğru yol üzerindedir, peygamberi ve ona tabi olanlar da böyledirler. 
Kafirlerin tapındıkları ve rehber edindikleri de kendileri de tam aksine doğru 
yolda değildirler. Seleften bir kısmı, çeşitlilik arz eden ancak birbiriyle çelişmeyen 
bu anlamların hepsini ,  bir kısmı "mü'min ve kafirlerin rehber" i anlamını, bir kıs
mı ise "çağrıya icabet eden geçek ilah ile kafirlerin edindiği sahte ilah" manasını 
zikretmiştir. Ayet bu görüşlerin hepsini de kapsamaktadır. Kur' an' da bu şekilde 
çeşitli anlamlara gelen ayetler çoktur. 

"Yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş olmasın .  Şüp
hesiz Rabbim dosdoğru yoldadır"77 ayeti ise tek bir anlama gelmektedir. O da 
Yüce Allah ' ın doğru yol üzerinde olmasıdır. Yüce Allah doğru yol üzerinde ol
maya layık kimselerin en başında gelmektedir. Çünkü "Rabbinin sözü, doğruluk 
ve adalet bakımından tamamlanmıştır"78 ayetinin de gösterdiği gibi onun bütün 
sözleri doğrudur, yerindedir, yol göstericidir, adalet ve hikmetin gereğidir. Onun 
bütün fiilleri de hikmet, fayda, rahmet, adalet ve hayır içermektedir. Şer onun söz 
ve fiillerine asla giremez. Çünkü şer doğru yolun dışında bulunmaktadır. Doğru 

77 Hud 1 1 /56 
78 En anı 6/1 15 
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yolda olanın söz ve fiillerine girebilir mi? Ancak doğru yoldan çıkanın söz ve fiille
rine girebilir. Nitekim Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- duaları içinde şöy
le bir dua yer almaktadır: "Buyur, emret! Bütün hayırlar senin elindedir. Şer ise 
sana ôit değildir. "79 Bu hadisi, "Sana şer ile yaklaşılmaz" şeklinde tefsir eden kim
senin görüşü yerinde değildir. Çünkü hadis, bundan daha yüce ve daha önemli 
anlamlar içermektedir. Bütün isimleri güzel olan, bütün kemal sıfatlara sahip olan, 
bütün fiilleri h ikmet içeren ve her sözü doğru ve adil olan Allah' ın isim, sıfat, fiil 
ve sözlerine şerrin girmesi mümkün değildir. Bu görüş ile Yüce Allah ' ın " Şüphe
siz Rabbim dosdoğru yoldadır"80 ayetini karşılaştır ve bu ayetin "Ben, benim de 
Rabbim, sizin de Rabbin iz olan Allah 'a dayandım "81 şeklinde başladığını düşün! 
Bu ne demektir? Yani o, benim Rabbimdir, beni yalnız bırakmaz. Sizin de Rab
binizdir. Sizi bana musallat etmez. Sizin perçeminiz onun elindedir. O dilemeden 
siz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü tüm canlıların perçemi onun elindedir. Onun 
izni olmadan hareket etmesi bile mümkün değildir. Onlarda tasarruf eden odur. 
Bununla birlikte o bu tasarrufunda ve hükmünü yürütmesinde dosdoğru yol üze
rindedir. Yaptığı işleri ancak hikmet, adalet ve bir maslahata binaen yapar. Eğer 
sizi bana musallat ederse bunda onun gözettiği övgüye layık bir hikmet vardır. 
Çünkü bu dosdoğru bir yol üzerinde bulunan Allah' ın musallat etmesidir. O hiç 
kimseye zulmetmez, hikmetsiz hiçbir şey yapmaz. 

Allah ' ı  bilmek-tanımak işte böyle olur. İki ilahya inanan Mecusiler gibi kulun 
fiillerini Allah' ın yaratmadığını ileri süren Mu'tezile'n in ve insanın hiçbir iradesi 
olmadığını söyleyen cebriye gibi değil . Bunlar, bu görüşleriyle tüm hikmet ve 
maslahatları inkar etmişlerdir. Doğruya ulaştıran Allah ' tır. 

Fasıl :  

Doğru yolu isteyen kimse, güçlü kimselerin refakat ettiği bir yolda yürümek 
istedikleri için insanların çoğunun yan çizdiği zor bir işe talip olmuştur. Ayrıca 
insan yalnızlıktan ürken ve aşinalığa yatkın bir fıtrata sahiptir. Bu sebeple Yüce 
Allah doğru yolun yolcusuna bu yolda kendisine refakat edecek kimseleri ta
nıtmıştır. Bunlar; ''A/16.h 'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıd
dikler, şehitler ve sôlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır! "82 Fatiha 
süresinde "doğru yol" ,  o yolun yolcusu olan kimselere izafe edilmiştir. Onlar 
kendilerine Allah' ın nimet verdiği kimselerdir. Bö�;lece, hidayet isteyen ve doğru 
yola koyulan kimse , çağdaşı olan insanlardan aynldığı için yalnızlık hissine ka
pılmaz. Bu yolda kendisine refakat edenlerin Allah' ın kendilerine nimet verdiği 

79 Müslim (il/ 427, 428) Salatü'l-Müsafirin. Bab: Peygamberin gece namazı ve duası; Nesfü (II/129-

131) İftitah, tekbir ve kıraat arasında zikir ve dua babı: Ebu Davud (II/463) Namaz, Namaza 
başlanılan dua babı; Tirmizi (V/453) dualar, Gece namazına başlarken edilecek dua babı 

80 Hud 11/56 

81 Hud 1 1/56 

82 Nisa 4/69 
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kimseler olduğunu bilir ve doğru yoldan çıkanların kendisine muhalefet etmesi
ne aldırış etmez. Çünkü onlar sayıca çok olsalar da kıymet sahibi değildirler. Ni
tekim seleften bazıları şöyle demiştir: Senin her hal ve şartta hakka uyman gere
kir! Hakka uyanların az oluşu sakın seni ürkütmesin! Batıl yola gitmekten sakın !  
Batılda yürüyüp de helake sürüklenenlerin çokluğu seni aldatmasın! Ne zaman 
yalnız kaldığın h issine kapılırsan önceki yol arkadaşlarına bak ve onlara katılmak 
için çaba göster! Başkalarını görmezden gel !  Çünkü onlar Allah' ın azabına karşı 
sana bir fayda veremez. Eğer yolunda yürürken sana seslenip çağırırlarsa onlara 
dönüp bakma bile ! Çünkü sen onlara ne zaman bakıp teveccüh gösterirsen seni 
alırlar ve isyana sürüklerler. Bununla ilgili hatırında kalacak iki misal vereyim: 

Bir adam sadece namaz kılmak niyetiyle evinden çıkmıştı. Şeytan tabiatlı 
biri, onun yolunu kesti ve canını sıkan sözler sarfetti. Adam durup karşılık verdi 
ve birbirlerinin yakasına yapıştılar. Belki şeytan adamdan daha güçlü ve onu 
mağlup ederek mescide ulaşmasına mani olacak. Belki de adam ondan daha 
güçlü fakat onunla uğraşmaktan dolayı ilk safa yetişemeyecek veya cemaatin 
faziletinden mahrum kalacak. Ona yönelip iltifat gösterse şeytana umut vermiş 
olacak, azmi kırılacak. Eğer o kişide ilim ve irfan varsa bütün çevikliğiyle koşup 
oradan uzaklaşır. Eğer ondan yüz çevirir ve amaçladığı şeyle uğraşırsa, namazın 
ve vaktin geçmesinden endişe ederse, düşmanı istediği şeyi elde edemez. 

Ceylan köpekten daha hızlı koşar, ancak onu hissedince ona baktığı için hızı 
azalır. Böylece köpek ona yetişir ve onu yakalar. 

Fatiha' da doğru yolun yolcularının zikredilmesiyle o yola koyulan kimsenir 
hissedeceği yalnızlık duygusu giderilmiş ve mesafe katetmeye ve onlara yetişme
ye teşvikte bulunulmuştur. 

Kunut Duasının Faydaları 
Kunut duasında "Al/ahım! Hidayete erdirdiğin kimseler i·;inde bana da yer 

uerf "83 diye yakarırız. Bu "Beni o zümre içine dahil, onlara dost ve refik et" 
demektir. Böylece Fatiha'da doğru yolun kendilerine izafe edildiği , nimete er
dirilmiş olan peygamberler, sıddikler, şehitler ve salih kimselerle birl ikte olmayı 
Allah'tan istemiş oluruz. 

Allah ' ın hidayet ettiği kimselere yaptığı ihsan ve ikramı bu dua ile kendimiz 
için de isteriz. Yani ona şöyle yakarırız: Allahım! Sen hidayetinle doğru yola er
dirdiğin kimselere ihsanda bulundun . Bu senin katından büyük bir nimettir. Bu 
nimetten beni de nasiplendir. Beni de kendilerine nimet veriien o kimseler içine 
dahil et! 

------ -----

83 Hasen bir hadistir. Bk: Ahmed b .  Hanbel (l/199); Tirmizi ( l l/328) ,  Salat, Bab: Vitir Nama
zında Kunut Hakkında Varit Olanlar. Tirmizi, bu hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.; EbCı 
Davud (IV/300) Gece Namazı, Vitir Namazında Kunut Babı; Nesai ( Il l ,  248) Gece Namazı, 
Vitir Namazında Dua Babı 
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Bu, Allah' ın ihsanda bulunması için yapılan bir başvurudur. 

Bu dua dilencinin cömert bir kimseye söylediği şu söz gibidir: Kendilerine 
sadaka verdiğin kimseler içine beni de dahil et! Beni de öğrencilerinin arasına al! 
İhsan ettiğin kimselere beni de kat! 

Fasıl :  

Allah' ın doğru yola iletmesini istemek taleplerin en yücesi ve ihsanların en 
şereflisidir. Bu sebeple Yüce Allah kullarına bunu isteme usulünü öğretmiştir. 
Buna göre, bu istekte bulunmadan önce onun bütün övgülere layık olduğunu, 
şanının yüce olduğunu belirterek ve sadece ona kul olduklarını arz ederek bir 
giriş yapmalarını emretmiştir. Bu iki husus, talepleri için bir vesile gibidir. Birinde 
Allah' ın isim ve sıfatları, diğerinde ise ona tapınma vesile kılınmaktadır. Bu iki 
vesilede neredeyse hiç dua ve talep yer almaz. İbn Hibban' ın es-Sahih adındaki 
eserinde ve Ahmed b .  Hanbel (ö .  242) ile Tirmizi' nin eserlerinde İsm-i A'zam 
(Allah ' ın en büyük ismi )  ile ilgili zikrettikleri iki hadiste yer alan iki vesile de bu 
iki aracıyı destekmektedir: 

1 .  Abdullah b. Büreyde babasının şöyle dediğini nakletmiştir: Hz . Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- bir adamın şöyle dua ettiğini duydu: 'Allahım ! Ben 
senin dışında hiçbir ilah olmadığı hakkında yaptığım şahitliği vesile kılarak sana 
yalvarıyorum. Sen ki, teksin, Samed'sin .  Doğmadın, doğurmadın .  Hiçbir şey 
dengin olmadı . '  Adamın bu duasını duyan Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurdu: Kaderime hükmeden Allah ' a  yemin ederim ki bu adam 
Allah'a ism-i a'zamla yakarmıştır. O isimle dua edildiğinde Allah mutlaka karşılık 
verir. " 84  Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 

Bu duada tevhid, dua edenin bu konudaki şahitliği ve Allah' ın Samed is
minin kapsamına giren sıfatlar vesile kılınmıştır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine 
göre Samed "ilmi kemal noktasına ulaşmış, kudreti kemale ermiş olan" anlamın
dadır. Ondan nakledilen başka bir rivayete göre ise "Bütün hakimiyet çeşitleri 
kendisinde kemaliyle mevcut olan" demektir. Bu ismi Ebu Vfül, "liderlikte zirveye 
erişmiş olan" , Said b. Cübeyr ise "bütün sıfat, fiil ve işlerinde kamil olan" anla
mında olduğunu belirtmiştir. 

Bu duada vesile kılınan başka bir unsur ise, "Hiçbir şey dengin olmadı" sö
züyle Allah' ın başkalarına benzemediğinin belirtilmesidir. Kısacası bu dua, ehl-i 
sünnet akidesinin bir özeti ve buna inanmanın vesile kılınmasıdır. Bu inanca 
şahitlik etmek ism-i a'zamdır. 

84 Tirmizi (V/481 ) ;  dualar, Babu Camii'd-Daavat; Ebu Davud (IV/362) ;  Gece Namazı; Babu'd
Dua; Ahmed b. Hanbel (V/349) . İbn Hibban, Sahih, il, 125; Hakim (11504) Müslim'in şartla
rına göre sahih olduğunu belirtmiştir. 
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2. Hz . Enes' in -radıyallahu anh- naklettiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- bir adamı şöyle dua ederken işitti: "Allahım! Övülmeye layık olduğunu 
belirterek sana yakarıyorum.  Senden başka ilah yoktur. Sen lütfedicisin .  Yer ve 
gökleri yoktan var edensin . Ey celal ve ikram sahibi ,  varlığı ezeli ve ebedi olan 
ve tüm kainatı idare edensin! "  Bu duayı işiten Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurdu: And olsun ki Allah'a onun en büyük ismiyle yakardı"85 Bu 
duada ise Allah' ın isim ve sıfatları vesile kılınmıştır. 

Fatiha bu iki hadiste mevcut olan her iki vesileyi de kapsamaktadır. Bunlar
dan biri hamd ve sena ile yapılan vesile , diğeri ise tevhid ve kulluğun belirtilme
siyle yapılan vesiledir. Daha sonra taleplerin en önemlisi olan hidayet istenir. Bu 
vesilelere müracaat ederek dua eden kişi karşılık verilmeye layık ha.le gelir. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- gece namazına kalktığında yap
tığı şu dua da buna benzemektedir: Buhari' nin İbn Abbas'tan rivayet ettiğine 
göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dua ediyor: Allahım! Hamd 
sana aittir. Sen göklerin , yerin ve onlarda bulunanların nurusun, aydınlatıcısısın . 
Hamd sana aittir. Göklerin, yerin ve onda bulunanları idare edip çekip çeviren 
sensin! Hamd sana aittir. Sen Hak'sın . Va'din gerçektir. Sana kavuşmak mu
hakkaktır. Cennet haktır, Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Kıyamet haktır. 
Muhammed haktır. Allahım! Sana teslim oldum. Sana inandım. Sana güvendim . 
Sana yöneldim . Hakkı inkar edenlerle senin telkin ettiğin delillere dayanarak tar
tıştım ve seni hakem bildim. Önceden yaptığım ve daha sonra yapacağım gizli ve 
açık günahlarımı bağışla! Sen benim Rabbimsin ! Senden başka ilah yok!"86 

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu duasında önce 
Allah'a hamd etmiş, ona kulluğunu arz ederek senada bulunmuş, daha sonra 
mağfiret dilemiştir. 

Fasıl: 

Bu başlık altında, bütün peygamberlerin (a .s . )  mesaj ında yer alan üç tevhid 
çeşidinin Fatiha suresinde nasıl ele alındığını açıklayacağız. 

Tevhid ikiye ayrılır: Biri ilmi tevhid, diğeri ise kasdi ve iradi tevhiddir. Birin
cisi haberler ve bilgiyle ilgilidir. İkincisi ise kast ve iradeyle ilgilidir. İkincisi kendi 
içinde ikiye ayrılır: Rububiyet tevhidi ve üluhiyet tevhidi . Böylece tevhid üçe 
ayrılmış olur. 

İ lmi tevhid , Allah' ın kemal sıfatlarının kabul edilmesi ve onun her teşbih ve 
temsilden uzak tutulup kusur ve noksanlardan arındırılmasına dayanır. Bunun biri 
özet, diğeri tafsilatlı iki delili vardır. Özet olan, hamdin Yüce Allah 'a aidiyetinin 

85 Ahmed b. Hanbel (111/159);  Tirmizi (V/514) ,  Dualar, rakam: ( 1 09) ;  Ebu Davud ( IV/363) 
salat, Dua babı; Nesfü ( 1 1 1/52) Sehv, Babu'd-Dua ba'de 'z-Zikr 

86 Sahihu' l-Buhari (Fethu' l-Bari, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, Teheccüd, Babu't-Teheccüd bi' l-Leyl, 
ili, 5 . )  
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belirtilmesidir. Tafsilatlı olan ise üluhiyet, rububiyet , rahmet ve hakimiyet sıfa
tının zikredilmesidir. Buna göre Allah' ın isim ve sıfatları bu dört sıfata dayanır. 
Hamd, tevhidi kapsar. Çünkü hamd kelimesi , hamdedilen zatın methini kemal 
ve celal sıfatlarıyla birlikte kapsamakta, bunun yanı sıra ona olan muhabbeti, 
ondan hoşnutluğu ve ona boyun eğmeyi içermektedir. Bu sebepledir ki, ham
dettiği zatın sıfatlarını inkar eden, ona sevgi beslemekten ve itaat etmekten yüz 
çeviren kimse hamdedici olamaz. Hamdedilen zatın kemal sıfatları ne kadar çok 
olursa hamdi de o kadar mükemmel olur. Buna mukabil ne kadar az olursa o 
nispette hamdi de eksik olur. Bu sebeple hamdin tamamı Yüce Allah' a  aittir. 
Onun dışında kimse onun sahip olduğu hamdi kuşatamaz. Zira sıfatları çok ve 
mükemmeldir. Nitekim Cenab-ı Hak, kafirlerin ilahlarını kemal sıfatlara sahip ol
madıkları için kınamış , onların işitmediklerini, görmediklerini , konuşmadıklarını, 
doğru yolu göstermediklerini , fayda ve zarar vermediklerini sayıp dökmüştür. 
Cehmiyye mezhebi taraftarlarının inandığı ilah da Cenab-ı Hakk'ın kınadığı bu 
putlar gibidir. Onlar da Allah ' ın böyle olduğunu ileri sürmüşlerdir. Allah zalim 
ve kafirlerin söylediklerinden münezzeh ve yücedir! Nitekim Yüce Allah, dos
tu İbrahim' in (a.s . )  tartışmakta olduğu babasına şöyle dediğini nakletmektedir: 
"Babasına demişti ki: Babacığı r. ı ,  işitmeyen görmeyen ve sana h içbir yararı ol
mayan şeylere niçin tapıyorsun? "87 Eğer İbrahim' in ilahsı işitmez, görmez vb . biri 
olsaydı Azer ona "Senin ilahın da böyle , niçin beni yadırgıyorsun?" diyebilirdi. 
Fakat, müşrik olmasına rağmen Allah ' ı  Cehmiyye'den daha iyi biliyordu. Kureyş 
müşrikleri de böyledir. Müşrik olmalarına rağmen Allah ' ın sıfatlarını ve yüceliği
ni kabul ediyorlardı .  Şu ayet bunu göstermektedir: "Musa kavmi, kendisin (in, 
Rabbı ile mülakata gitmesin)den sonra kendisinin zinet takımlarından yapılmış 
böğürmesi olan bir buzağı heykelin i (İlah diye) benimsediler. Görmediler mi ki 
o, ne kendilerine söz söylüyor, ne de onlara yol gösteriyor? Onu benimsedi/er 
ve zôlimler(den) oldular"88 Cenab-ı Hakk görmez, işitmez biri olsaydı bu ayette 
buzağıyı ilah edinenleri yadırgayıcı bir ifade yer almaz ve böyle bir ilah olmaya
cağına dfür delil bulunmazdı. 

Eğer "Yüce Allah kullarıyla konuşmuyor" diye itiraz edilecek olursa şöyle 
cevap verilir: Bilakis Allah kullarıyla konuşmuştur. Kullarından onunla bir per
de arkasından, Musa (as) gibi hiçbir vasıta olmaksızın ve bir melek aracılığıyla 
konuşanlar vardır ki bu kullara peygamberler denilir. Allah diğer insanlarla ise 
peygamberleri aracılığıyla konuşmuş, peygamberlerinin insanlara ulaştırdığı söz
lerini onlara indirmiştir. Peygamberler diğer insanlara "Bu, Allah'ın söylediği ve 
bizi size de ulaştırmakla vazifelendirdiği sözdür" demişlerdir. Bu sebeple selef 
şöyle demiştir: Allah'm kelamını (konuşmasını) inkar eden bütün peygamber
lerin risaletini inkar etmiş olur. Çünkü risaletin temelinde Allah' ın söylediği sö
zün kullara ulaştırılması vardır. Onun konuşması inkar edilince peygamberlik de 

87 Meryem 19/42 
88 A'raf 71148 
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inkar edilmiş olur. Nitekim Yüce Allah Taha suresinde Samiri hakkında şöyle de
miştir: "Onlara, böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Dediler ki, 'Bu 
sizin ilôhnız, Musô 'n ın da ilôhsıdır, fakat o unuttu (da gitti, Tanrıyı Tur yöresinde 
arıyor) ' Onlar görmüyorlar mı ki o (buzağı) kendilerine bir söz söyleyemez; ne 
bir zarar, ne de yarar veremez?"89 Ayette yer alan J_,A.11 C::--J ifadesi konuşmak 
demektir. 

Başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Ve Allah şu iki adamı 
da m isôl olarak anlattı: Birisi dilsizdir, h içbir şey yapamaz, efendisinin üzerinde 
bir yüktür. (Efendisi) onu nereye gönderirse bir hayır getirmez( bir iş becere
mez.) şimdi bu (adam), doğru yola giderek adôleti emreden kimse gibi olur mu"90 
Kelam sıfatını inkar etmeyi üluhiyetin reddiyle bir tuttu. Zaten yaratılışça, akılca 
ve dince makul olan da budur. Çünkü kemal sıfatlarından yoksun olan kimse, 
ilah ve Rab olamaz. Aksine kınanır, kusurlu ve eksik bulunur. Ne önce ne de son
ra onun hamdi olmaz. Hamd, önce de sonra da sadece kemal ve celal sıfatlarına 
sahip olan ve bu sebeple övülmeyi hak eden zata aittir. Bu sebeple önceki alimler, 
sünnet, Cenab-ı Hakk' ın sıfatları, onun yüceliği ve kelamı hakkında telif ettikleri 
kitaplara tevhid adını vermişlerdir. Zira bunların inkarı yaratıcının inkarı ve onun 
tanınmamasıdır. Halbuki onun birlenmesi, kemal sıfatlarının kabul edilmesi ve 
onun kullarına benzemekten ve noksanlıklardan arındırılmasıdır. Muattıla kesimi 
ise tam aksine Allah' ın sıfatlarını inkar etmeyi ve onu sıfatlardan uzak görmeyi 
tevhid zannederek, Allah' ın sıfatlarının olmasını onu başkalarına benzetme olarak 
görmüşlerdir. Batıla hak diyerek ona olan rağbeti artırmışlar, hakka batıl diyerek 
insanları ondan soğutmaya çalışmışlardır. insanların çoğu ise sikkenin zahirine 
aldanan kimse gibi sathi düşünürler, altının kalpini halisinden ayıran sarraf gibi 
işin aslını araştırmazlar. ''Allah kim i doğru yola iletirse o, yolu bulmuştur, kimi de 
sapıklıkta bırakırsa, artık onun için yol gösteren bir dost bulamazsın"91 

Yokluğundan ve sükut ettiğinden dolayı elbette kimseye hamdedilmez . An
cak noksan ve kusurlardan arındırılması, bunların zıddı olan kemal sıfatlarına 
sahip olmasını gerektiren zata hamdedilir. Yoksa hiçbir sıfatı olmayanın ne ham
di , ne methi ne de kemali vardır. 

Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmamasını ve otoritesinin kemalini, 
her şeyin ona kul oluşunu gerektiren çocuk edinmemesi hakkında kendini öv
mesi92 de bu şekildedir. (Kusurdan arındırılması neticesinde kemalinin ortaya 
çıktığı hususlardandır. ) Çünkü çocuk edinmek, başkalarına olan ihtiyacı gösterir, 
kemale aykırıdır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah çocuk edindi ' 
dediler. Hôşô, Allah bundan uzaktır. O zengindir (hiçbir şeye muhtaç değildir.) 

89 Taha 20/88 
90 Nahl 14/76 
91 Kehf 18/ 17  
92  Bk. İsra 1 71 1 1 1 .  
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Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. "93 Cenab-ı Hak, ortağı olmama
sı hakkında kendini övmüştür. Onun ortağının olmaması, onun yegane Rab 
ve ilah olmasını, kendisi dışında kimsenin vasıflanamayacağı kemal sıfatlarına 
sahip olmasını da içermektedir. Eğer bu sıfatlar olmasa her varlık ondan daha 
mükemmel olurdu . Çünkü var olan yok olandan daha mükemmeldir. Bu sebep
le Yüce Allah, kemal sıfatlarının varlığını içermedikçe kendisini noksanlıklardan 
arındırmamıştır. Mesela kendisini ölümsüz olduğu için över. Ölümsüzlük, aynı 
zamanda onun kemal derecesinde bir hayata sahip olduğunu gösterir. Kendisi
ni uyumadığı ve uyuklamadığı için över. Bu özellikleri onun Kayyum (koruyup 
yönetici) oluşunu da içerir. Yerde ve gökte zerre ağırlığında veya ondan küçük 
veyahut da büyük bir şeyin ilminden uzak kalmamasından94 dolayı kendisini 
över. Bu ayetteki '-:" /'-'- '.1 "İlminden uzak kalmaması" olumsuz ifadesi onun ilim 
ve ihatasının kemalini gösterir. Kendisini kimseye zulmetmemekle över. Zulmet
memesi adalet ve ihsanının kemalini gösterir. Keza kendisini gözlerin idrak ede
memesi sebebiyle över, bu da onun azametinin kemalini gösterir. Kendisi görür 
fakat zatı idrak edilemez, bilinir fakat tam manasıyla künhüne ulaşılamaz. 

Zıddı olan kemal sıfatlarıyla Allah'ın nitelenmesini sağlamayan bir tenzih 
Allah' ın yüceliğini göstermekten uzaktır. Bir şeyin görülmemesi kemal olmaz. 
Çünkü yokluk da görülmez. O halde, Allah' ın görüş ve idrak bakımından ihata 
edilememesindeki kemal, zatındaki azamette ve mahlukatının onu idrak ede
meyeceği bir yücelikte oluşunda aranmalıdır. Gaflet ve unutmadan uzak oluşu 
hakkında kendisini övmesi de böyledir. Çünkü onun gaflet ve unutmadan uzak 
oluşu ilminin kemalini gösterir. 

Kur an' da Allah ' ın kendisini överken olumsuzluk ekleriyle kullandığı tüm 
ifadeler, onların zıddı olan kemal sıfatlarını içerdikleri için kullanılmışlardır. Zaten 
hamd, kemal sıfatlarının varlığına bağlıdır. Dolayısıyla o sıfatların inkar edilmesi 
hamdin de inkar edilmesi demektir. Hamdin inkar edilmesi ise onun zıddının 
kabul edilmesi anlamına gelir. 

Fasıl :  

Hamdin Allah' ın isim ve sıfatları hakkındaki tevhide delaleti şu şekildedir: 
Öncelikle Allah, Rab, Rahman, Rahim ve Melik isimleri üzerinde duralım. 

Bu isimlerin, bu hususa delaleti iki temele dayanır: 
1 .  Cenab-ı Hakk' ın isimleri , onun kemal sıfatlarla nitelendiğini gösterir. Çün

kü o isimler sıfatlardan türemişlerdir. Dolayısıyla onlar hem isim hem de sıfat
tırlar. Böylece güzel isim (esma-yı husna) olmuşlardır. Eğer manasız bir takım 
lafızlardan ibaret olsaydılar "güzel" diye nitelenmezler medih ve kemale delalet 
etmezler, hatta intikam ve gazap isimleri rahmet ve ihsan, rahmet ve ihsan da di-

93 Yunus 10/68. 
94 Bk. Sebe 34/3; Yunus 10/61 
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ğerlerinin yerine kullanılabilirdi . Mesela "Allahım! Ben kendime zulmettim . Sen 
intikam alıcı (el-Müntakim) olduğun için beni bağışla! Allahım! Bana ihsanda 
bulun !  Çünkü sen zarar verici (ed-Darr) ve engelleyicisin (el-Mani' ) "  vb . deni
lebilirdi. Halbuki esma-yı hüsnanın manalarını iptal etmek en büyük sapıklıktır. 
Nitekim Yüce Allah "Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın; onlar 
yaptıklarının cezasın ı  çekeceklerdir"95 buyurmuştur. 

Eğer esma-yı hüsna bir mana ve sıfata delalet etmeseydi onların türediği ke
limeleri Allah hakkında kullanmak caiz olmazdı . Halbuki Allah Teala bu kelime
leri kendisi hakkında kullanmış, Hz. Peygamber de -sallallahu aleyhi vesellem- sözleri 
içinde Allah hakkında bu kelimelere yer vermiştir. Yüce Allah "Şüphesiz rızık 
veren, sağlam kuvvet sahibi olan ancak Allah 'tır"96 buyurmuştur. Bilindiği gibi 
"kuvvet" kelimesinden türeyen "el-Kaviyy" Allah' ın isimlerindendir ve "Kuvvet 
sahibi" demektir. "Şerefin tamamı Allôh 'ındır"97 ayeti bu konuda başka bir de
lildir. Allah ' ın isimlerinden olan "el-Aziz" , şeref sahibi olan demektir. Eğer Allah 
kuvvet ve izzet sahibi olmasa el-Kaviy ve el-Aziz diye isimlendirilmezdi . "Onu bil
gisiyle indirmiştir"98, "Bilin ki Allôh 'ın bilgisiyle indirilmiştir"99, "Onun ilminden, 
onun dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar"100 ayetleri de bu konuda 
birer delildir. 

Sahih bir hadiste Hz . Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle nakledil
miştir: Allah uyumaz . Uyumak ona yaraşmaz. Mizanı ir dirir ve kaldırır. Gece ya
pılan amel gündüzden önce, gündüz işlenen amel de ( eceden önce ona yüksel
tilir. Onun kullarıyla arasındaki örtü nurdur. Eğer onu kaldırırsa cemali gözünün 
eriştiği yerde bulunan tüm mahlukatını yakar" 101 Görüldüğü gibi Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu hadiste Allah ' ın "el-Basir" isminin türediği "basar" ke
limesini Allah hakkında kullanmıştır. 

Buhari' nin Sahih' inde Hz. Aişe' den naklen Hz. Peygamber' in -sallallahu aley

hi vesellem- "Hamd , işitmesi tüm sesleri kapsamış olan Allah'a föttir" 102 dediği 
belirtilir. Keza Sahih'te istihare hadisi olarak bilinen şöyle bir hadis yer almak
tadır: "Allah ' ım! Ben senden ilminle hayır umuyorum, kudretinle senden güç 
istiyorum" 103 Allah Teala kudretiyle Kadir'dir. 

95 A' raf 7/1 70.  
96 Zariyat 5 1/58. 
97 Fatır 35/10.  
98 Nisa 4/166 
99 HCıd 1 1/14 
100 Bakara 2/255 
101 Müslim, İman ( 1 79) ,  Babu fi  kavlihi  ( as) innallah la yenam. 
102 Buhari, ( 13/384) ,  Kitabu't-Tevhid, Babu Ve Kanallahu Semian Basira; İbn Mace, Mukaddi

me, ( 1/67 ) ;  Talak, Zıhar ( 1/666) ;  Nesfü (6/168) Talak, Zıhar 
103 Buhari, ( 1 1/187) Daavat, Babu'd-dua inde' l -istihare, Tirmizi (2/345) Salat, Ma cae fi salati'l

istihare; Nesai (6/81 )  Nikah, Babu keyfe'l-istihare. 
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Cenab-ı Hak Musa'ya şöyle hitap etmektedir: " (Allah) buyurdu ki: Ey Musa, 
ben elçilik/erimle (verdiğim vahiylerle) ve konuşmamla sen i  insanların başına 
seçtim "104 Demek ki Yüce Allah bir kelam ile konuşmaktadır. 

Cenab-ı Hak azameti olan el-Azim'dir. Sahih ' te Hz. Peygamber' in -sallallahu 

aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nakledilir: "Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 
Azamet benim izarım, büyüklük (Kibriya) benim örtümdür. " 

Cenab-ı Hak hüküm sahibi olan el-Hakim'dir. '/:\rtık hüküm, yüce ve büyük 
Allôh 'ındır"105 ayeti bunun delilidir. 

Nitekim Müslümanlar, Allah' ın hayatı, işitmesi, görmesi, kuvveti , izzeti 
ve azametiyle yemin edilebileceğinde ittifak etmişlerdir. Çünkü bütün bunlar, 
Allah' ın isimlerinin türediği kemal sıfatlarıdır. 

Eğer esma-yı hüsna manasız olsaydı, onlarla ayn ı  kökten türeyen fiillerin 
Allah hakkında kullanılması da caiz olmaz, mesela Allah işitir, görür, bilir, güç 
yetirir, murad eder, denilmezdi .  Çünkü sıfatların fiil formunun Allah hakkında 
kullanılması sıfatların kabulüne bağlıdır. Sıfatlar kabul edilmezse onlara bağlı ola
rak onlarla aynı kökten gelen fiiller de kabul edilmez . 

Keza esma-yı hüsna manasız olsaydı, varlıkların özelliğiyle özdeşleşmeyen 
kuru isimler gibi olur, manalar arasında bir fark olmaz, hepsi eşit olurdu. Bu ise 
temelsiz bir iddia ve bir şaşkınlık olur. el-Kadir isminin manasının es-Semi' ve el
Basir ile, et-Tevvab isminin manasını el-Müntakim ile ve el-Mu'ti isminin manasını 
el-Mani' ile bir sayan akla, lugate ve fıtrata karşı iddiada bulunmuş olur. 

Allah ' ın isimlerinin manalarını inkar etmek, onlar hakkında düşülen en bü
yük sapıklıktır. Bu konudaki sapıklığın çeşitleri vardır. Bu onlardan biridir. Bir 
diğeri ise sıfatları putlara ismi olarak vermektir. İbn Abbas (ö. 68) ve Mücahid 
(ö .  102 )  şöyle demiştir: Allah' ın isimlerini asıl manalarından çıkararak onları put
larına isim yaptılar. Llt' ı Allah ' tan, Uzza'yı el-Azız'den Menfü' ı el-Mennan'dan 
türettiler. 

Başka bir rivayette İbn Abbas'ın "Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları 
bırakın"106 ayeti hakkında "Allah' a  iftira ederler, onun hakkında çeşitli sözler uy
dururlar" dediği nakledilir. Bu manaya dayalı bir tefsirdir. Allah' ın isimleri konu
sundaki sapkınlığın esası onları hakikatinden çarpıtarak onların manasında bu
lunmayanı onlara katıp bulunanı ise çıkarmaktır. Böyle davranan kimse Allah'a 
iftirada bulunmuş olur. 

Yalan ve uydurmak, isimler hakkında sapan kimsenin varacağı son noktadır. 
Çünkü isimlerin anlamında olmayan bir şeyi onlara kattığında, yahut onların 

104 A'raf 7/144.  
105 Mümin 40/12 .  
106 A'raf 71180. 
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kapsadığı manaları onlardan çıkardığında onları hakikatinden çıkartıp çarpıtmış 
olmaktadır. Bu konudaki sapıklığın esası da budur. 

Allah' ın isimleri hakkındaki sapıklık değişik şekillerde olur. Onları bütünüy
le inkar etmek, onların anlamlarını inkar ederek geçersiz kılmak, bir takım batıl 
te'villerle hakiki anlamlarından çıkararak tahrif etmek, panteistlerin yaptığı gibi 
Allah'ın isimlerini yaratıklarına isim olarak vermek örnek olarak sayılabilir. Pante
istler, Allah'ın isimlerini kainatta bulunan varlıklara isim yapmışlardır. Hatta onla
rın lideri, "O (Allah) ,  akıl, din ve örfte övülmüş veya yerilmiş olan bütün isimlerle 
isimlendirilir" demiştir. Allah, sapıkların iddialarından yüce ve büyüktür. 

2 .  Allah' ın isimlerinden bir isim zata ve türemiş olduğu sıfata tam bir şekilde 
(mutabakatla) delalet ettiği gibi, kapsam (tazammun) ve ilgi { lüzum) yollarıyla 
da delalet eder. İsmin anlamı, sıfatı ve sıfattan soyutlanmış olan zatı kapsar, ilgi 
yoluyla başka bir sıfatı da gösterir. Mesela es-Semi' ismi Cenab-ı Hakk'ın zatına 
ve işitmesine tam bir şekilde, sadece zatına ve sadece işitmesine kapsam yoluyla, 
el-Hay ismine ve hayat sıfatına ise çağrışım yoluyla delalet eder. Cenab-ı Hakk' ın 
diğer isimleri de böyledir. Ancak insanlar ilgi kurup kurmama hususunda deği
şiklik arz eder. İsim , sıfat ve hükümlerin çoğunda bulunan ihtilafları da bundan 
kaynaklanır. Mesela iradeye dayalı bir fiilin hayatı gerektirdiğini , işitme ve gör
menin kemal derecesindeki bir hayatı gerekli kıldığın ı, diğer kemal sıfatlarının 
da kemal derecesindeki bir hayatın gereklerinden olduğunu bilen biri , Cenab-ı 
Hakk' ın isim , sıfat ve fiillerini kabul eder. Halbuki bu mantıki gereklilik ve ilgileri 
kuramayan , hayatın vb . hakikatiyle onun gereklerini idrak edemeyen kimseler 
ise inkara sapar. Mesela el-Azim isminin ilişkili olduğu hususlar vardır. Allah' ın 
azametiyle bu hususlar arasında ilgi kuramayan onu inkar eder. Keza el-Ali ve 
el-Hakim isimleri ve diğer isimler de böyledir. Mutlak yücelik el-Ali isminin ge
reklerindendir. Allah, her bakımdan mutlak yüceliğe sahiptir. Onun zatı da, kadri 
de kahrı da yücedir. Zatındaki yüceliği inkar eden el-Ali isminin ilgili olduğu 
manaları da inkar etmiş olur. Allah' ın üstünde hiçbir şey olmaması ez-Zahir is
minin ilgili olduğu manalardandır. Nitekim sahih bir hadiste Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Sen Zahir'sin, senin üstünde hiçbir şey yoktur" dediği 
nakledilir. Elbette Allah Teala her şeyin üstündedir. Onun bu vasfını inkar eden 
kimse ez-Zahir isminin ilgili olduğu manaları inkar etmiş olur. ez-Zahir' in, "Altın 
gümüşten üstündür, cevher camdan üstündür" örneklerindeki gibi sadece "Kadri 
yüce olan" şeklinde yorumlanması doğru değildir. Çünkü bu üstünlükte, zuhur 
ve belirlilik anlamı yoktur. Hatta bazen üstün tutulmayan üstün olandan daha 
göz önünde ve ortada olabilir. Cenab-ı Hak her ne kadar kahır ve galebe bakı
mından üstün ise de, ez-Zahir' in sadece "Kahır ve galibiyetle üstün olan" anla
mında olduğunu söylemek de doğru değildir. Çünkü ez-Zahir, el-Batın isminin 
mukabilidir. O ise , "Altında bir şey olmayan" anlamındadır. Nitekim "öncesinde 
hiçbir şey olmayan" anlamındaki el-Evvel, "sonrasında hiçbir şey olmayan" an
lamındaki el-Ahir isminin mukabilidir. 
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el-Hakim ismi de böyledir. Cenab-ı Hakkın fiillerinde, amaçladığı övgüye 
layık gayelerinin bulunması, varlıkları yerli yerine en güzel şekilde koyması ,  bu 
ismin ilgili olduğu manalardandır. Bunu inkar etmek, bu ismi ve ilgili olduğu 
manaları inkar etmektir. Diğer esma-yı hüsna da böyledir. 

Fasıl :  

Yukarıda zikrettiğimiz iki temel esas sabit olunca, Allah isminin esma-yı 
hüsna ve yüce sıfatların hepsine her üç delalet türüyle 107 delalet ettiği de sabit 
olur. Allah ismi ,  Allah ' ın ilahlığına, ilahlık sıfatlarını da içine alarak delalet eder 
ve bu sıfatların zıddı olan noksanlıklardan da onu arındırır. 

İlahlık sıfatları, teşbih ve temsilden, kusur ve eksikliklerden arındırılmış kemal 
sıfatlarıdır. Bu sebeple Yüce Allah diğer esma-yı hüsnayı bu azametli isme nispet 
eder. Mesela "En güzel isimler Allah 'ındır"108 buyurur. Bu sebeple "Rahman , Ra
him,  Kuddus, Selam, Aziz ve Hakim, Allah' ın isimlerindendir" denilir de "Allah 
Rahman·ın isimlerindendir veya Aziz' in isimlerindendir vb . "  denilmez. 

Böylece ortaya çıkar ki, Allah ismi esma-yı hüsnanın tamamının manalarını 
içermekte ve onlara özet bir şekilde delalet etmektedir. Esma-yı hüsna ise Allah 
isminin kendisinden türemiş olduğu üluhiyetin sıfatlarının bir açıklamasını oluş
turmaktadır. Allah ismi, Cenab-ı Hakk'ın ibadet edilen zat olduğuna delalet eder. 
Mahlukat onu severek, sayarak ve tanıyarak ilah bilir ve ihtiyaç ve felaketlerinde 
ona sığınır. Bu, hakimiyet ve otoritenin kemal derecesini kapsayan Cenab-ı 
Hakk' ın rububiyet ve rahmetinin mükemmeliyetini ifade eder. Onun İlah , Rab, 
Rahman ve Melik oluşu ve hamd tüm kemal sıfatları kapsar. Çünkü diri olma
yan , işitip görmeyen, kudret sahibi olmayan, konuşmayan ve dilediğini yapıp 
yaptığı işlerde hikmet gözetmeyen birinin ilah olması mümkün değildir. 

Celal ve cemal sıfatları Allah ismine mahsustur. 
Bir şeyi yapmak, kudret sahibi olmak, fayda ve zarar vermek, bağışta bulun

mak veya onu engellemek, dilemek ve mahlukatın işlerini yürütmekle ilgili olan 
sıfatlar Rab' ismine mahsustur. 

İhsanda bulunmak, cömertlik, iyilik, şefkat, lütuf, yumuşaklık, mülayemetle 
ilgili sıfatlar Rahman ismine mahsustur. Bu sıfat Fatiha suresinde tekrarlanmıştır. 109 
Böylece onun kabul edilmesine, eserinin ortaya çıkmasına ve ilişkil i olduğu şey
lere dikkat çekilmiştir. 

Rahman, merhamet etmek özelliği olan zat demektir. Rahim ise kullarına 
merhametli olan anlamındadır. Çünkü Yüce Allah bu sıfatı 1.4.:->"; ? _:.-:·- 0l5 3 

107 Mutabakat (tam bir  şeki lde ) ,  tazammun (kapsam yoluyla) ve lüzum ( i lgi) yoluyla. Birkaç 
paragraf öncesine bk. 

108 füaf 71180 
109 Bir görüşe göre Besmele Fatiha'dan bir ayettir. Rahman ismi hem Besmele'de hem de 

Fatiha' da yer almaktadır. (Mütercim) 
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''Allah, müminlere çok merhametlidir"1 10 r->-J ...JjJ � ..,,;l "Çünkü o, onlara çok 
şefkatli, pek merhametlidir"l l l  şeklinde hep mef'ulleriyle birlikte kullanmaktadır. 
Halbuki Rahman ismi ,  ı:.r---.;..J� ıJL...,... J , .�� .:ıL...>-J "kullarına Rahman' dır, mümin
lere Rahman'dzr" şeklinde mef'Cılleriyle kullanılmamaktadır. Bu durum, Rahman 
ismi, fa' lan vezninde olmasına ve merhamet vasfını şümullü bir şekilde kapsama
sına rağmen böyledir. Halbuki Araplar, gazaba gelmiş olana "ğadban" , pişman 
olana "nedman" , şaşırana "hayran" , sarhoş olana "sekran" hayıflanana "lehfan" 
derler ki , bunların hepsi de Rahman kelimesi gibi çatısında mübalağa olan fa' lan 
veznindedir. Bu sebepledir ki , Cenab-ı Hakk' ın Arş'a istivası da "Rahman Arş'a 
istivô etmiştir"1 12, "Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri yaratan, sonra Arş 'a 
istivô eden Rahman'dır"1 13 ayetlerinde olduğu gibi genellikle bu isimle ifade edil
mektedir. Çünkü Arş bütün yaratıkları kuşatmakta ve içine almaktadır. "Rahme
tim her şeyi kuşatır"1 14 ayetinde belirtildiği gibi rahmet de yaratıkları kuşatmış ve 
sarmıştır. Cenab-ı Hak, mahlukatın en genişi olan Arş'a istivasını sıfatlarının en 
genişi olan Rahman' la ifade etmiş, böylece rahmetinin her şeyi kuşattığına işaret 
etmiştir. 

EbCı Hureyre'den nakledilen sahih bir hadiste Hz. Peygamber'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle dediği rivayet edilmektedir: "Allah yaratmayı takdir edin
ce katında bulunan Arş üzerine konulmuş olan bir kitaba 'Rahmetim gazabıma 
galip gelmiştir' cümlesini yazmıştır." 

Hadiste bahsi geçen kitabın özellikle rahmetle olan ilişkisinin anılmasına ve 
Allah' ın katında Arş üzerine konulmasına dikkat et ve bununla "Rahman Arş'a 
istivô etmiştir"1 15, "Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri yaratan, sonra Arş'a 
istivô eden Rahman'dır"1 16 ayetlerini mukayese et! Eğer sıfatları iptal etme dü
şüncesi sana engel olmazsa bu mukayese neticesinde Allah ' ı  bilme konusunda 
büyük bir kapı açıldığını göreceksin . 

Adalet, rızkı genişletip daraltma, kulları alçaltıp yüceltme, bağışta bulunup 
engelleme , şerefli kılma ve zillete düşürme, galibiyet ve hakimiyet gibi sıfatlar ise 
daha çok el-Melik ismiyle ilgilidir. Cenab-ı Hak Fatiha suresinde bu ismi özellikle 
adilane karşılık verme günü olan din günüyle ilgili olarak kullanmıştır. Çünkü 
o günde hakimiyet sadece ona aittir ve o günün gelmesi haktır. Ondan önceki 
zaman bir saat gibidir. O ise ulaşılacak son zaman dilimi olup dünya günleri ona 
ulaşılan safhalardır. 

1 10 Ahzab 33/43 . 
1 1 1  Tevbe 9/1 17 .  
1 12 Taha 20/5 . 
1 13 Furkan 25/59 
1 14 A:raf 7/156. 
1 15 Taha 2015. 
1 16 Furkan 25/59 
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Fasıl :  

Yaratma ve emrin Allah, Rab ve Rahman'dan oluşan bu üç isimle olan 
irtibatına bak! Yaratma, emir, mükafat ve ceza bu üç isimden nasıl ortaya çıkı
yor? Sıfatlar bazı hususlarda mahlukatı tamamen kapsarken bazı noktalarda bir 
kısmını nasıl kapsamları dışında bırakarak insanları bölümlere ayırıyor? 

Mesela Rab isminin tüm mahlukatı kapsayan b ir yönü vardır. Çünkü Cenab-ı 
Hak her şeyin Rabbi ve yaratıcısıdır, her şeye güç yetiricidir. Dolayısıyla hiçbir 
şey onun rububiyeti (Rablığı) dışına çıkamaz. Göklerde ve yerde bulunan her 
şey onun kudreti elinde ve galebesi altında bir kuldur. Böylece bütün mahlukat 
rububiyet sıfatında birleşmiş olurlar. Ancak ilahlık sıfatında insanlar bu şekilde 
birleşmezler, bölümlere ayrılırlar. Çünkü Allah ' ı  sadece bahtiyar kullar ilah olarak 
tanır, ona olan itaatlerini kabul eder, onun kendisinden başka ilah olmayan Allah 
olduğunu, tapınma, dayanma, bir şey umma, cezasından korkma, onu sevip 
ona yönelme , tevazu' gösterme ,  saygı duyma, boyun eğme ve itaatin sadece 
ona füt olduğunu b ilirler. Böylece insanlar iki gruba ayrılmış olurlar. Bir kısmı 
Cehennem'e girecek olan müşriklerdir, diğerleri ise Cennet'e girecek olan tevhid 
ehlidir. Rab sıfatı onları kapsamı altında toplamışken ilahlık sıfatı bir kısmını kap
samı dışında tutmuş ve insanları iki gruba ayırmıştır. 

Din, şeriat, emir ve yasağın temeli üluhiyet sıfatına dayanmaktadır. Takdir 
etme, yaratma, işleri yürütme ve meydana getirme ise rububiyet sıfatına dayanır. 
Mükafat, Cennet, ceza ve Cehennemle karşılık verme ise Melik sıfatına dayanır. 
Cenab-ı Hak ceza ve mükafat gününün sahibidir. Kullarına üluhiyetiyle emirler verir, 
rububiyetiyle ise yardım eder, başarıya ulaştırır, doğru yola iletir veya saptırır. Daha 
sonra da Melik sıfatının tezahürü olan otorite ve adaletiyle de onları mükafatlandırır 
veya cezalandırır. Bu hususlardan hiçbiri diğerinden kopuk değildir. 

Rahmete gelince, o Allah ile kulları arasında bir bağdır. Kullar onu ilah bil
melidir, o da onlara Rab' lik eder. Rahmet onunla kulları arasında bir bağdır. 
Rahmeti ile kullarına peygamberlerini gönderir, kitaplarını indirir, onları doğru 
yola iletir, Cennet' e koyar, rızıklandırır, afiyet ve nimet bahşeder. Onunla kulları 
arasında hep rahmet bağı vardır. 

Rububiyetinin rahmetiyle olan ilgisi Arş 'a istivasının rahmetle olan ilgisi
ne benzer. "Rahman Arş'a istiva etmiştir"1 1 7 ayeti "Hamd alemlerin Rabbi olan 
Allôh 'a mahsustur. O, Rahman'dır, Rahim 'dir"1 18 ayetiyle manaca paraleldir. 
RubObiyetin hiç birşeyi dışarıda bırakmayacak şekildeki kapsam ve genişliği, 
rahmetinin sonsuz kapsam ve genişliği gibidir. Rahmet ve rububiyetiyle her 
şeyi kuşatmıştır. Bununla birlikte, - inşaallah ileride açıklaması geleceği üzere -
alemlerin Rabbi oluşunda mahlukatına olan üstünlüğüne ve her şeyin üstünde 
oluşuna da b ir delil vardır. 

1 17  Taha 20/5. 
1 18 Fatiha 1/2-3. 
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Fasıl :  

Fatiha suresinde bütün kapsam ve gerekleriyle kullanılan hamdden son
ra Allah, Rab, Rahman ve Melik isimlerinin zikredilmesinde Cenab-ı Hakk' ın 
ülCıhiyetinde, rubCıbiyetinde, Rahmanlığında ve hükümranlığında övgüye layık 
olduğuna delil vardır. O övgüye layık ilah, övgüye layık Rab, övgüye layık Rah
man ve övgüye layık Melik'tir. Böylece mükemmeliyetin bütün kısımları ona aittir. 
Bu isimlerden her biri kendi başına kemali ifade ettiği gibi bir araya getirilmeleri 
de kemali ifade eder. Mesela Cenab-ı Hak ''Allah Gani (zengin)dir, Hamid (ham
de lôyık)dir"119 "Allah Alim (bilen)dir, Hakim (hikmet sôhibi)dir"120, Allah Kadir 
(gücü yeten)dir Allah çok Gafur (çok bağışlayan), Rahim (çok esirgeyen)dir"121 
buyurmaktadır. Gani bir kemal sıfatıdır. Hamd de bir kemal sıfatıdır. İkisinin bir 
araya gelmesi de ayrıca bir kemali ifade eder. Allah'ın ilmi bir kemaldir, hikmeti 
de bir kemaldir. İlim ve hikmetin bir araya gelmesi ayrıca bir kemaldir. Kudret ve 
mağfireti birer kemaldir. Bu ikisinin bir araya gelmesi ayrıca bir kemaldir. Mesela 
"Şüphesiz Allah ziyôdesiyle Afüv (affedici) ve Kadir dir" 122 "Allah Alim (hakkıyla 
bilen)dir, Halim 'dir" 12j ayetlerinde de af ve kudretin ,  ilim ve hilmin bir araya 
getirilmesi de böyledir. 

Arş' ın taşıyıcıları olan melekler dört tanedir. Onlardan ikisi ''Allôh 'ım seni 
hamd ile tesbih ederim. İlim ve hilm sahibi olduğundan dolayı hamd sana ôittir. " 
derler. Diğer ikisi ise "Allah 'ım! Seni hamdle tesbih ederim. Kudret sôhibi oldu
ğun halde bağış/omandan dolayı hamd sana ôittir. " derler. Her güçlü affedici 
değildir. Her affeden de güçlü iken affetmez, aczinden dolayı affedenler de var
dır. Her bilgisi olan hilm sahibi değildir. Her hilm sahibi de alim değildir. Hilm 
ile ilmin, af ile kudretin ,  mülk (hakimiyet ve otorite) ile hamdin ve galibiyet ile 
rahmetin bir araya getirilmesinden daha güzel bir uyum yoktur. Nitekim Cenab-ı 
Hak "Şüphe yok ki Rabbin, mutlak gôlib ve engin merhamet sôhibidir"124 buyur
maktadır. Bu sebepledir ki, Hz. İsa'nın "Eğer kendilerine azap edersen şüphesiz 
onlar sen in kullarındır (dilediğin i  yarasın). Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen 
izzet ve hikmet sôhibisin" 125 sözü, "Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen mağfi
ret ve rahmet sahibisin" demekten ·daha güzeldir. Çünkü Hz. İsa'nın sözünün 
anlamı şudur: "Sen onları bağışlarsan aczinden dolayı değil ,  kemal derecede 
güç ve galibiyet sahibi olduğun halde ve bilginin kemal derecesi olan hikmete 
dayanarak bağışlarsın. Aczinden dolayı ve bilgisizce bir suçu bağışlayan kimse 

1 19 Teğabun 64/6. 
120 Mümtehine 60i10 
1 2 1  Mümtehine 60/7. 
122 Nisa 4/149 
123 Nisa 4/12 .  
124 Şuara 26/9. 
125 Maide 511 18. 
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güç ve hikmet sahibi olmaz. Sen ancak tam bir kudret ve her şeyi yerli yerine 
koyan tam bir bilgi ve hikmetle bağışlarsın . "  Bu sebeple burada Aziz ve Hakim'in 
zikredilmesi Gaflır ve Rahim' in zikredilmesinden daha güzeldir. Çünkü Gaflır ve 
Rahim, burada yeri ve zamanı değilken bağışlanma dilenmesini ima eder. Zira 
bağışlanma dilenen kimseler bağışlanmaya layık değildir. Böyle yersiz bir istek 
Hz. İsa gibi büyük bir peygamberin konumuna yakışmaz. Kaldı ki söz konu
su sözü söylediği ortam azamet celal ortamıdır. Allah' a  çocuk isnat edenlerden 
ve ondan başka ilah edinenlerden intikam alma ortamıdır. Bu sebeple burada 
galibiyet ve hikmetin zikredilmesi rahmet ve mağfiretin zikredilmesinden daha 
uygundur. Buna mukabil Hz. İbrahim şöyle demiştir: "Beni ve oğullarımı putla
ra tapmaktan uzak tut! Çünkü, onlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep 
oldular, Rabbim. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, 
artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgeyensin. "126 "Sen güç ve h ikmet 
sah ibisin" dememiştir. Çünkü onun bu duayı yaptığı ortam merhamet dileme 
ortamıdır. Onun "Kim de bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışla
yan, pek esirgeyensin. "127 sözü "Eğer puta tapanı şirkten tevhid, isyandan itaate 
dönmeyi sağlayarak bağışlar ve merhamet edersen" anlamındadır. Nitekim Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de "Allah' ım !  Kavmimi bağışla! Çünkü onlar 
bilmiyorlar" 128 demiştir. 

Bütün bu zikrettiklerimizde Cenab-ı Hakk' ın isimlerinin sıfat ve manalardan 
türediğine açık bir delil vardır. Her isim birlikte zikredildiği isim, fiil ve işle uyum
ludur. Doğruya ileten Allah'tır. 

Hidayetin Genel ve Özel Mertebeleri 

Bunlar on mertebeden oluşmaktadır. 

Birinci Mertebe: Allah ' ın ,  kulu uyanıkken onunla aracısız konuşması. Bu 
en büyük mertebedir. "Ve Allah Musô ile gerçekten konuştu"129 ayetinde belirtil
diği üzere Allah Hz. Musa ile konuşmuştur. Bu ayetin başında Hz. Nuh'a ve on
dan sonraki peygamberlere vahyettiğini zikretmiş, sonra Hz. Musa ile konuştu
ğunu özellikle belirtmiştir. Hz. Musa'nın diğer peygamberlerden ayrıca anılması, 
onunla ilgili olan konuşmanın ayetin başında zikredilen genel vahiyden ayrı ve 
özel bir şey olduğunu gösterir. Ayrıca Cenab-ı Hak, ayetteki � "konuştu" fiilinin 
hakiki masdarı olan r-:1-<: kelimesiyle de sözünü güçlendirmiştir. Ta ki, sıfatları 
iptal eden Muattıla, Cehmiyye, Mu'tezile ve başkalarının vehimlerini ortadan 
kaldırarak, Hz. Musa ile olan konuşmasının ilham, işaret ve konuşma olmaksızın 

126 ibrahim 14/36-37 
127 ibrahim 14/36-37. 
128 Buhari ( 1 2/294) İstitabetü' l-mürteddin, babu iza urrida'z-zimmiyy; Müslim (4/43 1 )  Babu 

iştidacl gazabillah ala men katelehu rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-
129 Nisa 4/164. 
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bir şeyin manasını tarif etmek vb . olmadığını vurgulamıştır. Böylece Allah' ın Hz. 
Musa ile konuşmasının mecazi olmadığını, hakiki olduğunu ortaya koymuştur. 
Nitekim Kufeli meşhur dilci Ferra (ö .  207) şöyle der: "Araplar, insana her hangi 
bir yolla ulaşan mesaja kelam derler. Ancak masdar getirilerek ifade güçlendiril
diğinde sadece ağızdan çıkan gerçek söz kastedilir. Nitekim ö.)IJ! .)\) ı..J)Ü "Falanca 
bir şey istedi" denildiğinde gerçek irade kastedilir. Ancak)�\ .)\) "Duvar bir şey 
istedi" denildiğinde masdar getirilerek ö.)\.J) ;l�I .)1) denilmez. Çünkü duvarın 
bir şey dilemesi hakikat değil, mecazdır. " Nitekim Cenab-ı Hak "Musa tayin etti
ğimiz vakitte (Tur'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca 'Rabbim! Bana (kendini) 
göster; seni göreyim! '  dedi. " 130 buyurmuştur. Allah ' ın Musa ile olan bu konuşma
sı, onu Fir' avn' e gönderirken gerçekleşmiş olan ilk konuşmadan farklıdır. Çünkü 
Hz . Musa Cenab-ı Hakk'ın cemaline bakmayı ilk konuşmada değil, bu ikinci ko
nuşmada istemiş, levhalar da ona bu mülakatta verilmiştir. Bu mülakat, Cenab-ı 
Hakk' ın verdiği bir randevu neticesinde olmuştur. Halbuki ilk konuşmada böyle 
bir randevu verilmemişti. Bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 
"Ey Musa! Dedi, ben risaletlerimle (sana verdiğim görevlerle) ve sözlerimle seni  
insanların başına seçtim. "131 Burada konuşmanın kastedildiğinde geçmiş alimler 
ittifak halindedir. 

Yüce Allah Kitab' ında Hz. Musa'ya nida ettiğini ve ona fısıldadığını haber 
vermiştir. Nida uzaktan, fısıldama ise yakından olur. Araplar "Boğazın şiştiğinde 
ya bağırırsın yahut da fısıldarsın" 132 derler. Nitekim Hz. Adem'in de Hz. Musa'ya 
"Sen Allah' ın konuşmak için seçtiği, eliyle Tevrat' ı yazıp verdiği Musa'sın ! "  di
yeceği nakledilir. Keza mahşerde bekleyen insanlar da ondan Cenab-ı Hak ka
tında şefaatçi olmasını istediklerinde ona böyle diyeceklerdir. Nitekim bu husus, 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem-, altıncı veya bir rivayete göre yedinci 
semada Hz. Musa'yı görmesinin zikredildiği Isra hadisinde de yer almaktadır. Bu 
hadiste Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- "Bu, Allah' ın Musa'yı kelamıyla 
üstün tutması sebebiyledir" buyurmuştur. Eğer Hz. Musa'nın konuşması diğer 
peygamberlerin vahiyleri gibi olsaydı bu hadislerde Hz. Musa'nın konuşmasına 
aynca ve özellikle vurgu yapılmasında bir mana olmaz ve Hz. Musa'ya Kelimul
lah (Allah'la konuşan) ismi verilmezdi. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
''Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut 
bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vah yeder. "133 Görüldüğü gibi bu ayette 
Cenab-ı Hak vahiyle konuşmayı, peygamber göndererek konuşmayı ve perde 
arkasından konuşmayı birbirinden ayırmıştır. 

130 A'raf 7/143. 
131 A'raf 7/144. 
1 32 Bu söz Tacu'l-Arus'ta Şa'bi 'den naklen ·� _,i .ı�.._.. .,+> ül...11 � \.ı) şeklinde kaydedilmek

tedir. Bk. Tacu'l-Arus, n-c-v md. 
133 Şura 42/5 1 .  
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İkinci Mertebe:  Peygamberlere has vahyin mertebesidir. Cenab-ı Hak bu 
konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Biz Nuh 'a ve ondan sonra gelen pey
gamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik"134 "Allah bir insanla (karşılıklı) 
konuşmaz. Ancak vahiyle (kuunun kalbine dilediği düşünceyi doğurarak) yahut 
perde arkasından kon uşur. "135 Görüldüğü gibi her iki ayette de vahiy konuşma
nın kısımlarından biri olarak anılmıştır. Birinci ayette vasıtasız olarak konuşma
nın bir mukabili yapılırken ikinci ayette değişik yollarla bir manayı başka birine 
ulaştırma anlamındaki genel konuşmanın bir parçasıdır. Çünkü vahiy lugatte 
gizli ve seri bir şekilde bir mesajı birine iletmek demektir. Vahy kelimesinin fiili 
...y j şeklinde üç harfli olarak da J-jİ şeklinde dört harfli olarak da kullanılmak
tadır. İlk İslami devir şairlerinden Ru'be b .  el-Accac bir şiirinde bu fiili üç harfli 
olarak kullanmıştır: 

"Ona karar kılmasını bildirdi , o da karar kıldı" 136 

Bunlar ileride zikredeceğimiz üzere vahyin kısımlarıdır. 
Üçüncü Mertebe: Melek olan elçinin peygambere gönderilmesi ve böyle

ce melek elçinin Allah ' ın emrettiklerini peygambere iletmesi . 

Buraya kadar zikrettiğimiz üç mertebe peygamberlere mahsus olup başka
ları için söz konusu olmaz. Melek olan elçi, peygambere bir insan şeklinde görü
nebilir, böylece peygamber onu açıkça görür ve onunla konuşur. Bunun dışında 
peygamber meleği yaratıldığı asli şekilde de görebilir. Vahyin bir şekli de meleğin 
vahyedeceği şeyi peygambere vahyetmesi ve sonra ayrılmasıdır. Bu vahiy türle
rinden üçü ile de Hz . Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- vahyedilmiştir. 

Dördüncü Mertebe: Bu mertebe, haber verme (tahdis) mertebesi olup 
özel vahiy mertebesinin ve Hz. Ömer' in de bulunduğu sıddiklar137 mertebesinin 
altında bulunur. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu sözüyle buna 
işaret etmiştir: "Sizden önceki ümmetler içinde haber verenler (muhaddesun) 
vardı. Eğer bu ümmet içinde olursa o Ömer b. Hattab olur" 1 38 

134 Nisa 4/163. 
135 Şura 42/5 ı .  
136 Bir nazım şekli ve aruzda bir vezin adı olan recez türüne giren yukarıdaki satır eski kaynak

larda Ru'be'nin babası Accac'a da nispet edilmektedir. Satırın başı ise ..:...4;..-1 <.Ş�JI .ıı �\ .::.),.J.ı_, .�ı .... ,ô!. .. ,... / "Hamd, izniyle semanın ortaya çıkıp karar kıldığı Allah'a füttirn şeklin
dedir. Bk. Zeccac, Meani' l-Kur'an, il, 2 19. (Mütercim) 

137 Sıddiklar hakkında bk. Nisa 4/69. (Mütercim) 
138 Buhari (5/52) Fedailü's-Sahabe, Babu fadli Ömer b. el-Hattab; Müslim (5/259) Fedailü's

Sahabe, Babu faldli ömer b. el-Hattab. 
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Şeyhulislam Takıyyüdddin İbn Teymiye'nin (ö .  728) şöyle dediğini işittim: 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- haber verici kimselerin bizden önceki üm
metler içinde bulunduğunu kesin bir şekilde bildirdi ve en üstün ümmet olan bu 
ümmet içerisinde bulunmasını ise aynı kesinlikle ifade etmedi . Çünkü bizden 
önceki ümmetlerin böyle haber verici kimselere ihtiyacı vardı .  Bu ümmet ise, 
peygamberlerinin ve onun risaletinin kemalinden dolayı böyle kimselere ihtiyacı 
yoktur. Hz. Peygamber· den -sallallahu aleyhi vesellem- sonra Allah bu ümmeti ne bir 
haber vericiye, ne ilham sahibine ve ne de keşf sahibine muhtaç etmemiştir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- "Bu ümmet içinde bulunursa" şeklinde şart 
ifadesini kullanması, bu ümmetin noksanlığından değil, kemalinden ve öyle bir 
şeye ihtiyacı olmamasındandır. 

Haber verici (muhaddes) ,  gizlice kalbine bir şey söylenen kimse olup kendi
sine söylenen şey söylendiği gibi meydana gelir. 

Hocamız şöyle buyurmuştur: Sıddik, haber vericiden daha üstündür. Çünkü 
sıddik oluşunun kazandırdığı kemal ile ve kemali sürdürmekle haber vermeye, 
ilham ve keşfe muhtaç değildir. Zira o kalbini tamamıyla gizlisi ve açığıyla pey
gambere teslim etmiş ve bu sayede hiçbir şeye ihtiyacı kalmamıştır. Kaldı ki bu 
haber verici kendilerine bildirilen şeyleri peygamberlerin getirdiği vahye arz eder 
eğer uygunsa kabul eder, aksi halde ise reddederdi . Bu arz da sıddikların merte
besinin haber verme mertebesinden üstün olduğunu gösterir. Hayallere dalmış 
cehalet ehlinin söylediği "Kalbim Rabbimden haber verdi, nakletti" ifadelerine 
gelince, doğrudur kalbi haber vermektedir. Ama kimden? Şeytanından mı yoksa 
Rabbinden mi? "Kalbim Rabbimden nakletti" dediğinde sözü bilinmeyen biri
ne isnat etmektedir. Bu yalandır. Halbuki Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel
lem- bu ümmetin haber vericisi olabileceğini söylediği Hz. Ömer böyle bir şeyi 
asla söylememiştir. Böyle bir şey söylemekten Allah korusun !  Hatta Hz. Ömer' in 
katibi bir gün "Bu, Allah ' ın müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab'a gösterdiği 
görüştür. " yazmıştı da Hz. Ömer bunu tasvip etmeyerek şöyle demişti: "Hayır! 
Onu sil! Bu, Ömer b. el-Hattab' ın görüşüdür. Eğer doğruysa Allah' tandır, yanlış
sa Ömer' dendir. Allah ve peygamberi bundan uzaktır. " Yine kelale139 konusun
da da şöyle demişti: "Bu konuda kendi görüşümü söylüyorum. Eğer doğruysa 
Allah'tandır. Yanlışsa benden ve şeytandandır. " Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- şehadetiyle haber verici olan Hz. Ömer' in sözü işte budur. Halbuki sen 
Allah 'la bir (panteist) olduğunu iddia edenlerin ve her şeyi mubah gören şathi
yecilerin 140 doğruyu yanlışı söylemekten çekinmediklerini ve "kalbin Rabbimden 
haber verdi" dediklerini görürsün . Hz. Ömer. in sözüyle böylelerinin sözlerine 
bak ve iki mertebe ve durum arasında mukayese yap, sonra da hangisinin doğru 
olduğuna karar ver! Sahte olanla halis olanı birbirine karıştırma! 

139 Kelale, mirasla ilgili bir konudur. Hakkında bk. Nisa 4/12 (Mütercim) 
140 Şathiye, Allah hakkında laübaliyane ve serbest bir şekilde söylenmiş şiir ve sözler. (Müter

cim) 
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Beşinci Mertebe: Anlayış ve kavrayış verme mertebesi. Cenab-ı Hak bu 
konuda şöyle buyurmuştur: "Davud ve Süleyman'ı da (an) . Bir zaman, bir ekin 
konusunda hüküm veriyorlardı. : bir grup insanın koyun sürüsü, geceleyin başı
boş bir vaziyette bu ekin in içine dağılıp ziyan etmişti. Biz on ların hükmünü görüp 
b ilmekte idik. Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz, onların 
her b irine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim verdik. " 141 Cenab-ı Hak 
bu iki şerefli peygamberi bu ayetlerde anmış ve onları ilim ve hikmetlerinden do
layı övmüştür. Ancak Süleyman' ın muayyen bir konudaki anlayış ve kavrayışını 
ayrıca zikretmiştir. Nitekim Hz. Ali 'ye "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- size 
diğer insanlara vermediği bir özellik verdi mi?" diye sorulmuştu da şu cevabı ver
di: Hayır! Taneyi ve ruhu yaratan Allah'a yemin ederim ki hayır! Ancak Allah' ın 
bir kuluna Kitab' ını ve şu sayfada olanları anlaması hususunda bir kavrayış bah
şetmesi durumu hariçtir. " Hz. Ali' nin işaret ettiği sayfada diyeti ödeyecek kimse
ler, diyet, esirlerin serbest bırakılması ve Müslüman'ın kafir mukabilinde öldürül
memesi gibi hükümler yazılıydı .  Hz. Ömer' in EbCı MCısa el-Eş'ari 'ye gönderdiği 
mektupta da "Sana izah ettiğim şeyler kavrayışa dayalıdır" ifadesi yer alıyordu. 

Kavrayış Allah ' ın kuluna bahşettiği bir nimettir ki, onu kulun kalbine ilka eder, 
kul onun sayesinde başkalarını bilip idrak edemediğini idrak eder, ayet ve hadis
lerden başkalarının anlamadığı hususları anlar. Halbuki kavrayış sahibi o kişi, o 
ayet ve hadisleri ezberleme ve asli manalarını anlamada başkalarıyla aynıdır. 

Allah ve peygamberine dayalı olan kavrama sıddiklik unvanı ve nebevi 
velayetin fermanıdır. Bu konuda alimlerin mertebeleri binde bire varan nispette 
farklılıklar arz etmektedir. Hz. Ömer, Bedr ehli ve başkalarının hazır bulunduğu 
bir mecliste İbn Abbas'a Nasr suresindeki "Allah 'ın yardımı ve zaferi gelince" 
ayetinin sorulmasına ve onun bu konuda kendisine bahşedilen kavrayışla "Bu 
ayetler, Allah' ın peygamberine ölümünü ve ecelinin geldiğini haber vermesi
dir" cevabını vermesine, Hz. Ömer' in de ona katılmasına baksana! Halbuki bu 
ikisi dışındaki sahabilere bu mana kapalı kalmıştır. Üstelik İbn Abbas o zaman 
sahabenin yaşça en küçüğüydü .  Eğer kavrayış sahibi olmasa bu surede ecelin 
b ildirildiği neticesini nasıl çıkaracaktı? Bu, insanların çoğunun anlayamayacağı 
derecelere ulaşan, dini metinlerle yetinmeyerek başka şeylere ihtiyaç gösteren 
oldukça ince bir mevzudur. Kavrayış sahibi olan kimse ise bu konuda dini me
tinlerle birlikte başka bir şeye ihtiyaç duymaz. 

Altıncı Mertebe: Genel açıklama mertebesi . Bu, hakkın açıklanması , 
gözün varlıkları görmesi gibi kalbe hakkın görünüp delil, şahit ve alametleriyle 
batıldan ayrılmasıdır. Bu açıklamayı yapmadıkça Allah hiç kimseyi saptırmaz ve 
ona azap etmez, bu açıklamadan sonra da kulların Allah'a ileri sürebilecekleri 
hiçbir bahane kalmaz . Yüce Allah şöyle buyurur: "Allah bir topluluğu doğru yola 
ilettikten sonra, sakınacak/arı şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptı -
�----- ---

141  Enbiya 2 1/78-79. 
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racak değildir"142 Ayette söz konusu olan saptırma Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir 
cezasıdır. Çünkü Allah onlara doğruyu açıklamış, ancak onlar kendilerine açık
lanan doğruyu kabul etmemiş ve uygulamamışlardır. Bunun üzerine o da onları 
saptırmıştır. Allah doğruyu göstermeden asla kimseyi saptırmaz . 

Bunu bilirsen kaderin sırrını anlar ve bu konudaki bir çok şek ve şüphe
den kurtulursun .  Böylece Allah' ın saptırdığı kullarının saptırmasındaki hikmeti 
de kavrarsın. Kur'an bu konuya birçok yerde temas etmiştir. Mesela şu ayetlere 
bakalım: "Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerin i  saptırmıştı. "143 "Kalplerimiz 
kılıf/anmıştır, demeleri sebebiyle (onları lanetledik}" 144 Birinci ayette inadın ne
ticesi olan küfür, ikinci ayette ise inanma özelliğinin kaybedilmesi neticesi mey
dana gelen küfür bahis konusudur. Bu konuda başka bir örnek de şu ayettir: 
"Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini 
ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içerisinde bırakırız. " 145 Görüldü
ğü gibi Cenab-ı Hak, doğru olduğunu kesin olarak görüp kanaat getirdiklerinde 
inanmamaları sebebiyle kalp ve gözlerini doğrudan çevirip hidayet etmeyerek 
kafirleri cezalandırmaktadır. 

Bu üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Yüce Allah şöyle buyur
muştur: "Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik, ama onlar körlüğü doğru 
yola tercih ettiler. "146 Ayette söz konusu olan hidayettir, yol göstermeden sonraki 
hidayettir. Açıklama hidayetin gerçekleşmesi için gerekli bir şarttır. Ancak ondan 
sonra başka bir hidayet daha olmazsa doğru yola ulaşmak mLimkün değildir. O 
da Allah' ın hidayete ulaştırmasıdır. 

Doğru yolu açıklama iki şekilde olur: Biri okunup dinlenen Kur'an ayetleriyle, 
diğeri ise görünen müşahede edilen varlıklardan oluşan görünür ayetleriyle . Her 
ikisi de Allah' ın birliğine, isimlerine, sıfatlarına, kemaline, isim ve sıfatlarının ken
disini tanıtmasına delil teşkil etmektedir. Cenab-ı Hak bundan dolayı kullarını 
okunan ayetleriyle müşahede edip durdukları varlıklar hakkında düşünmeye ça
ğırmakta ve onları her iki ayet grubu hakkında tefekküre teşvik etmektedir. 

Açıklanmış olan bu hidayet peygamberlerin gönderildiği hidayettir ki, Allah 
ancak bu açıklamadan sonra dilediğini saptırır. Yüce Allah şöyle buyurmakta
dır: "(Allôh 'ın emirlerini} onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi 
kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğin i  saptırır, dilediğini de doğru yola 
iletir. Çünkü o, güç ve hikmet sahibidir. " 147 Peygamberler doğru yolu gösterir, 
güç ve hikmetiyle dilediğini saptırıp hidayete erdiren ise Allah'tır. 

1 42 Tevbe 9/1 15 .  
1 43 Saf 6 1/5. 
144 Nisa 4/155. 
145 En'am 6/1 10.  
146 Fussilet 41/17.  
147 İbrahim 14/4. 
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Yedinci Mertebe: Bu mertebede özel bir h idayeti gerektiren özel bir açık
lama söz konusudur. Allah' ın inayeti, başarı vermesi, seçmesi , başarısızlık sebep
lerini ve maddelerini kalpten arındırması bu mertebede daima mevcuttur. Bunun 
neticesi olarak da hidayet gerçekleşmektedir. Yüce Alah bu mertebe hakkında 
şöyle buyurmaktadır: "(Resulüm!) sen, onların h idôyete ermelerine çok düşkün
lük göstersen de bil ki Allah, saptırdığı kimseyi (dilemezse) h idôyete erdirmez. "148 
"(ResCılüm!) sen sevdiğini h idôyete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidôyet 
verir ve hidôyete girecek olanları en iyi O bilir. "149 Ayetlerde söz konusu olan 
birinci hidayet öncelikli bir şart, daha sonraki ise hidayetin gerçekleşmesi için 
gerekli olan Allah ' ın inayetidir. 

Sekizinci Mertebe: Bu da Allah ' ın dinleme özelliği vermesiyle ilgilidir. 
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ''Allah onlarda bir hayır görseydi elbette on
lara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. "150 "Körle 
gören, karanlıkla aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. dirilerle ölüler de bir olmaz. 
Şüphesiz Allah, dilediğine işittirir. Sen kabirlerdeki/ere işittiremezsinf "151 Burada 
söz konusu olan işittirme delil ve mesaj ı  işittirmekten daha özeldir. Çünkü delil 
ve mesajı işitme bu kimseler için zaten gerçekleşmekte ve bu sebeple onların 
kıyamette Allah' a  ileri sürebilecekleri hiçbir bahane kalmamaktadır. Ancak burada 
söz konusu olan kulakla işitme değil, işitilen konulara kalp ve gönülle eğilmedir. 
Çünkü sözün bir lafzı ve bir de manası vardır. Ayrıca lafız ve mana arasında da 
bir ilişki söz konusudur. Lafzın işitilmesi kulağın vazifesi, manasının anlaşılıp mak
sadına yol bulmak ise kalbin vazifesidir. Cenab-ı Hak kafirlerin maksadı dinleyip 
anlamadıklarını belirtmiştir ki , bu kalple ilgilidir. Nitekim kulakla ilgili olan lafızları 
işittiklerini başka ayetlerde belirtmiştir: "Rablerinden kendilerine ne zaman yeni 
bir ihtar gelse, onlar bunu, hep alaya alarak, kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak 
dinlemişlerdir. "152 Ancak lafızları bu şekilde işitme, işiten kimseye sorumluluk yük
lemekten başka bir fayda sağlamaz. Dinlemenin amaç ve maksatları kalp eğlence 
ve gaflet içerisindeyken gerçekleşmez. Aksine böyle durumlarda sözleri işiten kim
se yanındakine ayette geçtiği gibi ''Az önce ne demişti? "153 diyerek çıkar. 

Bu mertebeyle kavrayış mertebesinin (5 .  mertebe) farkı, bu mertebede ku
lağın aracı olmasıdır. Kavrayış mertebesi, bu açıdan bundan daha genel, bu ise 
ondan daha özeldir. Başka bir açıdan ise kavrayış mertebesi daha özeldir. Çünkü 
o, kastedilen mana ve o mananın gösterdiği, ilgili ve ilişkili bulunduğu hususlara 
ilişkindir. Bu mertebenin dayanağı ise maksadın kalbe ulaştırılmasıyla ilgilidir. 
Dinleyerek itaat etme buna bağlıdır. 

148 Nahl 1 6/37 .  
149 Kasas 28/56. 
1 50 Enfal 8/23.  
1 5 1  Fatır 35/19-22. 
1 52 Enbiya 2 1/2-3. 
153 Muhammed 47/16 .  



48 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

O halde işitmenin üç mertebesi vardır. Kulakla işitme, kalbi vererek dinleme 
ve dinlenen çağrıyı kabul edip icabet etme .  

Dokuzuncu Mertebe: Bu mertebe ilham mertebesidir. Cenab-ı Hak şöyle 
buyurmaktadır: "Nefse ve ona birtakım kCıbiliyetler verip de iyilik ve kötülük
lerin i ilhô.m edene yemin ederim "154 Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de 
Husayn b. el-Huzfü Müslüman olduğunda şöyle demiştir: "De ki : Allah ' ım bana 
doğruyu ilham et ve beni nefsimin kötülüğünden koru!" 155 

Menazilü's-Sfürin adındaki adındaki eseri yazan zat156 ilhamı haber verme 
mertebesi (4. mertebe) olarak değerlendirmiş ve şöyle demiştir: "Bu, firaset mer
tebesinden daha yücedir. Çünkü firaset nadiren meydana gelir ve gerçekleşmesi 
zordur. İlham ise ancak Allah'a yaklaşılmış olan bir makamda gerçekleşir. " 

Bizim fikrimize göre haber verme ilhamdan daha özeldir. Çünkü ilham iman
ları sebebiyle tüm müminler için geçerlidir. Allah her mümine imanının gerçek
leşeceği doğru yolu ilham etmiştir. Haber verme konusunda ise Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bu ümmet içinde varsa o Ömer olabilir" 157 buyurmuştur. 
O halde haber verme özel bir ilham çeşidi olup peygamberler dışındaki kimselere 
yapılan vahiydir. Bu kimseler mükellef olabilirler. Şu ayetlerde bunu görüyoruz: 
"MCısa'mn anasına: Onu emzir, diye bildirdik"158 "Hani havarilere, (Bana ve pey
gamberime iman edin' diye ilhô.m etmiştim "159 Şu ayette ise mükellef olmayan 
kimseler söz konusudur: "Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanla
rın yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin, diye ilhô.m etti. "160 

Menazilü's-Sfürin müellifinin , ilhamı firasetten yüksek görmesinde dayandı
ğı delil, firasetin nadiren ve zor meydana gelmesi , nadir olan bir şeyin mu'teber 
olmaması, buna mukabil ilhamın ise Allah'a yakın olunan bir zamanda gerçek
leşmesidir. 

Bu konuyu şöyle tahlil edebiliriz: Firaset ve ilhamdan her birinin genel ve 
özel bir türü vardır. Onların her birinin özel olan türleri diğerinin genel olanından 
üstündür. Keza her ikisinin genel olanı çokça gerçekleşirken özel olanları nadir 
meydana gelir. Ancak aralarındaki farklılık firasetin bir nevi çalışma ve çabalama 
neticesinde meydana gelmesi, ilhamın ise çalışarak asla elde edilmeyip sadece 
İlahi bir bağış olmasıdır. 

1 54 Şems 91/7-8. 
155 Ahmed b.  Hanbel (4/444) .  Mizzi 'nin Atraf' ında ( I I l/68) geçtiğine göre Nesfü el-yevm ve'l

leyle'de bu hadisi zikretmiştir. Keza İbn Hacer de el-İsabe'de ( I l/257, 258) bu hadisin sahih 
olduğunu belirtmi§tir. 

156 Bu zat, Hafız Ebu lsmfıil Abdullah b. Muhammed b .  Al i b .  Muhammed b .  ahmed el-Ensari 
(396-481 ) .  Zehebi onun terceme-i haline yer vermiştir. İbn Kayyim' in Medaricü's-Salikin' i 
onun Menazilü's-Sfürin' inin şerhidir. (Derleyicinin notu) 

157 Hadisin tahrici için 4 .  mertebeye bk. 
158 Kasas 28/7 
159 Maide 5/1 1 1 .  
160 Nah! 1 6/68. 
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Onuncu Mertebe: Son mertebe, rü'ya-yı sadıka, yani görüldüğü gibi çıkan 
rüyadır. Rü'ya-yı sadıka Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- belirttiği gibi 
nübüwetin bölümlerinden biridir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurmuştur: "Rüya-yı sadıka nübüvvetin 46'da biridir" 161 

Bu nispetin verilmesinde meşhur olan şu sebep gösterilir: Vahyin başlan
gıç zamanlarında rüya-yı sadıka yarım yıl sürmüş, daha sonra 23 yıl müddetle 
devam eden uyanık haldeki vahye geçilmiş ve bu Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- peygamber olarak gönderilmesinden vefatına kadar sürmüştür. 
Rü'ya-yı sadıkanın bu 23 yıl içindeki oranı 46' da 1 'dir. Bu güzel bir görüştür. 
Ne var ki başka bir sahih rivayette "Rü'ya-yı sadıka nübüvvetin 70'de biridir" ı 62 
buyurulmuştur. 

Rüya vahyin başlangıcıdır. Rüyanın doğru çıkması rüyayı görenin doğru
luğuyla doğrudan ilgilidir. Sözü en doğru olan kişi rüyası en doğru olan kişidir. 
Bu sebeple nübüvvet vakti yaklaştığında Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel
lem- gördüğü rüyalar kendisinin de belirttiği 163 gibi hiç şaşmıyordu. Çünkü henüz 
nübüwet ve onun eserleri ortada yoktur, dolayısıyla mü'minler onun yokluğu
nu rüya ile telafi ederler. Ancak nübüvvet nCıru yayılınca etrafa verdiği aydınlık 
rüyaya ihtiyaç hissettirmez. 

Sahabe zamanında olmayıp da onların çağından sonra ortaya çıkan 
kerametler de buna benzer. Çünkü sahabe imanlarının kuvvetinden dolayı 
kerametlere ihtiyaç hissetmiyorlardı. Halbuki onlardan sonrakiler imanlarının za
afından dolayı buna muhtaçtılar. Ahmed164 bunu kat' i bir kanaat olarak ileri sür
müştür. Ubad b .  es-Samit de şöyle demiştir: "Mü'minin rüyası Cenab-ı Hakk' ın 
uykusunda kuluna söylediği bir sözdür" Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
de şöyle buyurdu: "Müjdeleyiciler dışında nübüvvet sona ermiştir. 'Müjdeleyi
ciler nedir, ey Allah' ın Resulü ! '  diye sordular da şu cevabı verdi : Salih rüyadır. 
Mümin onu görür yahut da o mü'mine görünür. " 165 

Müslümanların birbirine muvafık olan rüyaları yalanlanmaz. Nitekim sahabe 
kadir gecesinin Ramazan' ın son on gününde olduğunu gördüklerinde Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Görüyorum ki rüyalarınız son 
on günde ittifak ediyor. Sizden her kim kadir gecesini araştırırsa onu Ramazan' ın 
son on gününde arasın ! " 166 

1 6 1  Buhari ( 12/390) ,  Ta'bir, Babu'r-ru'ye's-saliha. 
1 62 Müslim (5/122) ,  Rü'ya'nın başında; Müslim (5/12 1 )  Rüya'nın başında: Ebü Davüd 

( 1 1/360) 
1 63 Buhari ( 12/422) Ta'bir, Babu'l-kayd fi'l-Menam; Tirmizi (3/461 )  Rü'ya, Babu enne ru'yeti'l

Mü'min cüzi sitte ve erbain . . .  ; Ebü DavCıd ( 1 1/361 )  Edeb, Babu fi'r-Ru 'ya. 
164 Metinde bu zatın kim olduğu belirtilmemekle birlikte Ahmed b. Hanbel olsa gerektir. (Mü

tercim) 
1 65 Buhari, ( 1 2/391 )  Ta'bir. Babu'l-Mübeşşirat; Muvatta' (2/957) rü'ya, füıbu ma cfıe fi'r-Rü 'ya: 

Tirmizi (4/462 ) Rü'ya. Bfıbu Zehebeti' n-Nübevve. 
1 66 Buhfıri (4/3 0 1 )  Fadlu Leyleti ' l-f\adr, Babu ıtlimc'ısi leyleti ' l -Kadr fi's-seb' i ' l-eahir; Müsl im.  

(3/232. 233)  es-Savm. Babu fadli leyleti ' l -Kadr. 
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Rü'ya keşf gibidir. Onun Rahmani olanı olduğu gibi nefsani ve şeytani olanı 
da vardır. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
Rüya üç çeşittir: Allah'tan olan rüya, şeytanın üzüntü verdiği rüya ve kişinin uya
nıkken kendisine telkinde bulunup da uyurken gördüğü rüya." 167 

Başkalarınca görülen rüyalar sarih vahye arz edilir. Onunla uyuşursa ne ala . 
Aksi halde onlar uygulanmaz. 

Burada şöyle bir soru sorulabilir: Rüya sadık olursa yahut aynı rüya pek çok 
kimse tarafından görülür ve ittifak hasıl olursa ne yapılır? 

Buna cevabımız şudur: Böyle bir durumda rüyanın vahye aykırı olması 
mümkün değildir. Aksine mutlaka ona uygun olur ve ona dikkat çeker. Yahut 
rüyayı gören kimsenin daha önce idrak etmediği özel bir konunun vahyin kapsa
mına girdiğine işaret eder de böylece o kimse bu sayede o konuya vakıf olur. 

Rüyasının doğru çıkmasını isteyen kimse doğruluğu ve helal yemeyi gözet
meli , emir ve yasaklara riayet etmelidir. Ayrıca kıbleye yönelerek abdestli bir 
şekilde yatmalı ve gözleri kapanana dek Allah' ı zikretmelidir. Bu durumda rüyası 
neredeyse dfüma doğru çıkar. 

En sadık rüya seher vakti görülen rüyadır. Çünkü bu vakit İlahi nüzulün ,  
rahmet ve mağfiretin yayıldığı ve  şeytanların sükunet bulduğu vakittir. Gece vak
ti görülen rüya ise buna tamamen zıttır. Çünkü o vakitte şeytanlar ve şeytani 
ruhlar yayılır. 

Ubade b .  es-Samit şöyle demiştir: "Mü'minin rüyası Cenab-ı Hakk'ın uy
kusunda kuluna söylediği bir sözdür" Rüyadan sorumlu olan bir melek vardır. 
Rüyayı uygun örnekle kula o gösterir ve herkese kendine uygun misaller verir. 

İmam Malik, "Rüya bir vahiydir" diyerek onu bilgisizce yorumlamaktan neh
yetmiş ve "Allah' ın vahyiyle oyun mu oynuyorsun" demiştir. 

Rüyanın ve onun hükümlerinin , onu yorma şekillerinin kendine füt bir çok 
teferruatı vardır. Onları burada zikretmek bizi sadetten çıkarır. Allah daha iyi bilir. 

Fatiha'nm Hem Kalbe Hem De Bedenlere Şifa Olması 

Fatiha, kalplerin şifasını en geniş şekilde kapsamaktadır. Çünkü kalplerin 
hastalıkları iki esasa dayanmaktadır. Biri bilginin temelsizliği, diğeri ise yöneliş 
ve niyet bozukluğudur. Bunlardan iki öldürücü hastalık ortaya çıkmaktadır: Sa
pıklık ve gazap. Sapıklık bilginin temelsizliğinin, gazap ise niyet ve yöneliş bo
zukluğunun neticesidir. Bu iki hastalık, tüm manevi hastalıkların temelidir. Doğru 
yola eriştirmek, sapıklıktan şifa bulmayı sağlar. Gece-gündüz her namazda tüm 
kulların hidayet istemesi bu sebeple farz kılınmıştır. Çünkü buna şiddetli ihtiyaç 

167 Ahmed b. Hanbel (2/269, 395) ;  Müslim (5/1 19 )  Rü'ya; Tirmizi (4/461 )  Rü'ya'nın başı. 
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vardır. Bu isteğin yerine başka bir şey geçemez. " (Rabbimiz) Ancak sana kulluk 
ederiz ve yaln ız senden medet umarız"168 ayeti ilim, irfan ve uygulama boyut
larıyla gerçekleştiğinde kalp ve niyet bozukluğunu giderecek şifayı garanti eder. 
Çünkü niyet ve yönelişteki bozukluk araç ve amaçlarla ilgilidir. Geçici, perişan 
ve işe yaramayan bir amaç güdenlertn ve bu amaca ulaştıracak tüm araçlara 
baş vuranların hem amaç hem de araçları bozuktur. Allah ve ona ibadet dışında 
amaç güden müşriklerin, hiçbir amaçları olmayan şehvet-perestlerin ve hak-batıl 
ayrımı yapmadan hangi yol ile olursa olsun liderlik elde etmek için çabalayan 
yetkililerin durumu böyledir. Hak onların reisliklerine aykırı olursa onu ayakla
rıyla çiğner geçerler. Eğer buna güç yetiremezlerse saldırıya geçerler. Buna da 
güç yetiremezlerse hakkı bir yola hapsederek kendileri başka bir yol tutarlar ve 
mümkün oldukça onu defetmek için hazırlık yaparlar. Gerekli görürlerse hak 
adına para basıp hutbe okurlar, ancak onu hakim olmaktan, tasarruf ve tatbikten 
uzak tutarlar. Ama eğer hak onlara yardımcı ve onların lehine ise o zaman koşa
rak ona yönelirler. Hak olduğu için değil, maksat ve arzularına uygun olduğu ve 
kendilerine destek olduğu için. Cenab-ı Hak ne güzel buyuruyor: "Onlar, arala
rında hüküm vermesi için Allah 'a ve Peygamber'e çağırıldıklarında, bakarsın ki 
içlerinde bir kısmı yüz çevirip dönerler. Ama, eğer (Allah ve Resulünün h ükmet
tiği) hak kendi lehlerine ise, ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı 
var; yoksa şüphe içinde midirler, yahut Allah ve Resülünün kendilere zulüm ve 
haksızlık edeceğinden mi  korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridirf "169 

Hülasa olarak bu kişilerin yöneldikleri amaç ve başvurdukları araçlar bozuk
tur. Varmak istedikleri amaçlar geçersiz olup yok olduğu zaman en büyük hüsran 
ve nedametle karşılaşacaklardır. Hak ve batılın ortaya çıktığı, aralarındaki bağla
rın koptuğu, kurtuluş ve saadet kervanından uzak kaldıklarını anladıkları zaman 
insanların en pişman ve nadim olanları onlar olacaktır. Bu, dünyada bile çoğun
lukla ortaya çıkmaktadır. Dünyadan göçülüp gidildiğinde ve Allah'a varıldığında 
daha güçlü olarak ortaya çıkacaktır. Bunun ortaya çıkış ve gerçekleşmesi daha 
berzah aleminde şiddetlenecek tüm hakikatlerin ortaya döküldüğü kıyamet gü
nünde ise büsbütün ortaya dökülecektir. Hakka uyanlar kurtulacak, batıla uyan
lar hüsrana uğrayacak ve yalancı ve aldanmış olduklarını anlayacaklardır. Vay 
orada ilmi fayda etmeyen alime, mümini kurtarmayan imana! 

Yüce bir amaç gütmekle birlikte bu amaca ulaştıracak araçlara başvurma
yan, kendisini ulaştıracağını zannettiği araçlara tevessül eden kimsenin akıbeti 
de aynıdır. Çünkü her ikisinin yöneliş ve niyeti de bozuktur. Bu bozukluğu ise 
ancak "(Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız"1 70 
ayetinin ilacı tedavi edebilir. 

168 Fatiha 1/5. 
1 69 Nur 24/48-50. 
1 70 Fatiha 1/5. 
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Bu ilaç altı şeyden oluşmaktadır: Yalnızca Allah 'a ve sadece onun emretti
ği şekilde ibadet etmek. Arzu ve hevese, insanların görüş ve tutumlarına, orta
ya koydukları fikir ve esaslara göre değil .  Ona sadece ondan yardım isteyerek 
ibadet etmek, kendinden veya başkalarından yardım bekleyerek değil ! 1 71 

"(Rabbim iz) Ancak sana kulluk ederiz ve yaln ız senden medet umarız"172 
ilacı işte bu unsurlardan meydana gelmektedir. Hastalığı bilen doktor bu karışımı 
yapar ve hasta da kullanırsa tam bir şifa gerçekleşir. Ancak bu karışımdan her 
hangi bir şey eksik olursa netice alınmaması bu terkipten bir, iki veya daha fazla 
unsurun mevcut olmamasındandır. 

Ayrıca kalbe iki büyük hastalık musallat olmaktadır. Eğer bu hastalıkların 
giderilmesi yoluna gidilmezse kalbi telef olmaya doğru götürürler. Bu hastalıklar 
riya ve kibirdir. Riyanın devası " (Rabbim iz) Ancak sana kulluk ederiz" ayeti, 
kibrin devası ise "yalnız senden medet umarız" ayetidir. 

Şeyhulislam İbn Teymiye' nin , riyanın devası " (Rabbim iz) Ancak sana kulluk 
ederiz" ayeti, kibrin devası ise "yaln ız senden medet umarız " ayetidir, dediğini 
çok kere duymuşumdur. 

"(Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz" ayetini uygulayarak riya hastalığın
dan, "yaln ız senden medet umarız " ayetini uygulayarak da kibir ve kendini be
ğenmişlik hastalığından , "Bize doğru yolu göster! "173 ayetiyle sapıklık ve cehalet 
hastalığından kurtulunca tüm hastalıklarından afiyet bulup tam bir nimete erer, 
kendisine lütuf ve ikramda bulunulan 174 kimselerden olur. Hakkı bilip de bile bile 
ondan sapan gidişat ve yönelişleri bozuk olan "gazaba uğramış"175 kimselerle 
hakkı bilmeyen bilgisi temelsiz "sapmışlardan"176 olmaktan kurtulur. 

Bu iki şifayı (sapıklık ve gazabın ilacını) ihtiva eden bir sılre her manevi 
hastalığın tedavisi için başvurulmaya layıktır. Çünkü bu hastalıkların ilacını içe
ren ,  -ileride açıklayacağımız gibi - bundan başka hastalıkları öncelikle tedavi 
eder. Allah ' ı  ve onun sözlerin i  akledip layıkıyla kavrayan kalpler için bu surenin 
manalarından daha şifalı bir şey yoktur. 

Fatiha'nın, tüm bid'at ehlinin görüşlerini reddeden cevapları içerdiğini 
Allah' ın izniyle en açık ve en güzel bir şekilde ileride açıklayacağız. 

1 7 1  Buradaki altı şey: 1 .  Sadece Allah'a ibadet etmek. 2 .  Allah'tan başkasına ibadet etmemek. 
3.  Allah'a, Allah'ın istediği şekilde ibadet etmek. 4. İnsanların ileri sürdükleri fikirlere göre 
ibadet etmemek. 5. Allah'a ibadet ederken sadece ondan yardım beklemek. 6. Başkaların
dan medet ummamaktır. (Mütercim) 

1 72 Fatiha 1 /5 
1 73 F atiha 1/6 
1 74 Fatiha 117 
1 75 F atiha 1 7 
1 76 F atiha U 
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Fatiha, bedeni şifalar da ic;erir, demiştik. Bunlardan sünnette varit olan, tıp 
kaidelerinin ve tecrübenin şehadet ettiği bazılarını zikredelim: 

Öncelikle sünnette varit olanlar: Ebü' l-Mütevekkil en-Naci kanalıyla Ebu Said 
el-Hudri'den nakledilen sahih bir hadiste şöyle denilmektedir: Hz. Peygamber' in 
ashabından bir grup bir Arap kabilesine uğramışlardı .  Kabile onları misafir edip 
ağırlamadı .  Ancak çok geçmeden kabilenin reisini yılan soktu. Kabile fertleri on
lara gelip ' İçinizde rukye yapan (dua okuyarak tedavi eden) var mı?" diye sor
dular. Onlar da 'Evet, var ama siz bizi ağırlamadınız. Bize bir karşılık vermedikçe 
size rukye yapmayız' dediler. Bunun l.izerine kabile onlara birkaç koyun verdi ve 
onlardan biri de Fatiha'yı okumaya başladı. Neticede kabile reisi kendisine hiçbir 
şey olmamış gibi iyileşip ayağa kalktı. Bununla birlikte ashap, 'Hz .  Peygamber' in 
-saHaHahu aleyhi vesellem- yanına gidinceye kadar karşı lık olarak verilen koyunları 
yemeyin' diye birbirlerini uyardılar. Hz. Peygamber e -sallallahu aleyhi veseHem- gelip 
hadiseyi zikrettiklerinde Hz. Peygamber -saHaHahu aleyhi vesellern- rukye yapan ada
ma şöyle buyurdu : "Fôtiha 'nrn rukye olduğunu nasıl bildin? Koyunları yiyin iz, 
bana da bir pay ayırınız" 177 

Bu hadis, yılan vs . sokan kimsenin Fatiha okuyarak tedavi edileceğini ve 
başka bir ilaca ihtiyaç duymayacağını göstermektedir. Hatta burada ilacın yapa
mayacağı iyileştirmeyi yapabilir. Kaldı ki hadisteki kabilenin gayr-ı Müslim veya 
cimri olması gibi olumsuz bir durum da söz konusudur. Böyle bir durumun söz 
konusu olmadığı zaman kim bilir nasıl tedavi eder? 

Fasıl : 

Tıp kaidelerinin Fatiha'nın şifasına şehadeti hakkında ise şunları söyleye
biliriz: Zehirli hayvanlar ısırıp sokmaktadır. Bunlar habis canlılar olup bir nevi 
gazap niteliği kazanmışlardır. Isırığın gerçekleşmesini sağlayan ateşli bir zehir on
ların bu gazap özelliğini etkilemekte ve harekete geçirmektedir. Onların zehri , 
bu canlıların habisliğin in, kuvvet ve niteliğinin derecesine göre farklılık arz eder. 
Onların kazanmış oldukları bu gazap özelliği, onlara zehrin i  b ir yere boşalttığında 
bir nevi lezzet bulup rahatlayacakları zehirli bir tabiat sunmaktadır. On ların bu 
durumu, tıpkı şerir insanların başkalarına şirretlik ettiklerinde buldukları rahatla
maya benzer. Malum, insanlardan çoğu, kend i cinsinden bir ine eza vermediği bir 
gün asla huzur duymaz. Kendisinde bulunan zehir mesabesindeki kötülüğüyle 
başka birine zarar vermedikçe rahatlayamaz. Ancak insanlara zarar verdikten 
sonra sükunet bulur. Bu konuda o, cirnaa aşırı istek du�ıan ,  bu sebeple ahlakı 
bozulan ve ihtiyacını gidermedikçe nefsinde bir ağırlık hisseden kimse gibidir. O 
nas ı l kuvvetli b ir arzu içindeyse, bu da kuvvetli bir gazap pençesinded ir. Cenab-ı 
Hak, hikmetiyle böyle nefislere set çeken bir engel var etmiştir. Eğer o olma
saydı yeryüzü fesada uğrar, harap olurdu. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: 

1 77 BuhSri (4/529 ) ,  İcare , Babu rna yu'ta fi' r-rukye. 
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"Eğer Allah, bir kısım insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması 
olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf 
ve kerem sahibidir. "178 Cenab-ı Hak, lütuf ve rahmetiyle bu nefislerin şehvetinin 
keskinliğini kıracak eşleri ve cariyeleri mubah kılmıştır. 

Bütün bu söylediklerimizle amaçladığımız şey, gazap sahibi olan nefisler 
uygun bir ortam bulunca tesirli olurlar. Onlar içinde - dokunmasa bile - sırf 
karşı karşıya gelmekle b ir şeye tesir edenler vardır. Yine onlar içinde baktığı 
anda gerili olan ipi düşürecek kadar nazarı te'sirli olanlar bulunur. Nazarı böyle 
tesirli olan biri, nazarına maruz kalan birine baktığında, nefsinin kuvveti sebe
biyle içinde, kendisindekine benzer bir düzenekten mahrum ve hazırlıksız olan 
mağduruna etki eden zehirli bir özellik oluşur. Hatta böyle kimselerden çoğu
nun nazarı, kendisine tasvir edilen hayalinde canlandırdığı hiç görmediği birin
de bile etkili olabilir. 

Hakka taraftar olan temiz, ulvi ve şerefli bir ruh böyle habis kimselerle karşı
laştığında ve Fatiha'nın hakikatleri , sırları, manaları ve ihtiva ettiği tevhid, tevek
kül, Allah'a övgü, esma-yı hüsna, şerri yok eden ve hayrı artıran Allah ' ın isimleri 
ile donandığında o şeytani-habis nefsin etkisini yok eder, böylece şifa gerçek
leşir. Tedavinin temelinde bir şey zıddıyla yok edilmesi esası vardır. bir şeyin 
muhafazası da benzeri bir şeyle olur. Dolayısıyla sıhhat benzeri bir şeyle korunur. 
Hastalık ise zıddıyla yok edilir. Bütün bunlar, her şeyi bilen hikmet sahibi Allah ' ın 
neticelere bağladığı bir takım sebeplerdir. Dolayısıyla etkileyici bir nefsin kuvveti 
ve etkilenen bir yaratılış olmadıkça tedavi gerçekleşmez. Mesela ısırılan kimse 
rukyeyi kabul etmese ve rukye yapan kimse tesirli olamasa tedavi sonuç ver
mez. Demek ki burada üç temel husus ·vardır: ilacın hastalığa uygunluğu, tabibin 
tedavi için çaba göstermesi ve hastanın tedaviye cevap vermesi . Bunlardan biri 
eksik olursa tedavi gerçekleşmez. Ancak hepsi tamam olursa sonuç verir. Tabii 
ki Allah Teala'nın izni de gereklidir. Bunu layıkıyla bilen rukyenin sırlarını anlar 
ve onun faydalı ve zararlı olanını ayırır, böylece bir hastalığa uygun olan rukyeyi 
yapar. Aycca rukyenin rukye yapan kimse ve rukye yapılan şahısla irtibatını da 
anlar. Bu irtibat, kılıcın kılıcı vuran kimse ile vurduğu yerin kesilebilir olması ara
sındaki ilişkiye benzer. Bu söylediklerimiz, dikkati keskin olan ve iyi düşünebilen 
kimseleri söylemediklerimize vakıf kılan küçük bir telmihtir. Allah daha iyi bilir. 

Fatiha'nın bedeni şifa olduğuna dair tecrübeler ise zikredilmeyecek kadar 
çok olup her zaman görülmektedir. Buna dair bizzat kendimde ve başkalarında 
birçok şaşılacak hadise müşahede ettim. Mekke'de ikamet ederken yaşadığım 
tecrübenin ayrı bir yeri vardır. Tavaf esnasında ve başka zamanlarda beni ha
reketten alıkoyacak derecede rahatsız edici acılar yaşıyordum. Hemen Fatiha 
okumaya ve acı duyduğum yerleri meshetmeye başladım. Sanki üzerimden ça
kıl taşları düşüyor gibi hissettim. Bu hali birkaç defa tecrübe ettim . Bir bardak 

178 Bakara 2/251 .  
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zemzem suyu alıyor ona Fatiha'yı birkaç defa okuyor, sonra onu içiyordum. Bu 
sayede daha önce benzerini görmediğim bir kuvvet ve fayda buluyordum. Bu 
fayda zikrettiğimden daha çok olabilir. İmanın sıhhat ve kuvvetine göre değişir. 
Yardım istenecek olan sadece Allah 'tır. 

Fasıl :  

Bu başlıkta Fatiha'nın, batıla uyan İlahi ve  gayr-ı İlahi din mensuplarına ve 
bu ümmet içindeki bid'at ve dalalet ehli olan insanlara verilecek cevaplar ihtiva 
etmesi hakkındadır. 

Fatiha'nın bu konuyu ihtiva etmesi , biri özet biri kapsamlı olmak üzere iki 
yolla bilinir. 

Özet olan yol :  Fatiha'da zikredilen sırat-ı müstakimin (doğru yol ) ,  hakkın 
bilgisini, onu tercih etmeyi ve başka şeylerin önüne almayı, onu sevip ona bo
yun eğmeyi, insanları ona davet edip mümkün oldukça düşmanlarıyla savaşma
yı içermektedir. 

Hak Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ve ashabının gittiği yol olup 
onun, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, isimleri, tevhidi, emir ve yasakları, va'd ve teh
ditleri, Allah Tea!a'ya yönelen kimseler için menziller mevkiinde olan imanın 
hakikatleri hakkında getirdiği esaslardan meydana gelir. Bu esasları belirlemek 
sadece Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- mahsustur, insanların görüş ve 
tavırlarının, düşünce ve ıstılahların hiçbir dahili olamaz. Tüm ilim, uygulama, 
hakikat, hal ve makamlar onun nübüvvet ışığından çıkmakta ve üzerinde onun 
Medine-i Münevvere'de basılmış olan Muhammedi mührünü taşımaktadır. 
Sırat-ı müstakim odur. Bunun dışındakiler gazaba uğramış ve sapmışların yolu
dur. Zaten şu üç yoldan başka da yol yoktur: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 

vesellem- getirdiği esaslardan oluşan hak yol. Hakkı bildikleri halde inatla ona 
uymayan gazaba uğramışların yolu. Ve Allah' ın kendilerini sc.ptırdığı sapmışla
rın yolu. Abdullan b. Abbas ve Cabir b. Abdillah bu sebeple sırat-ı müstakimi 
İslam olarak tefsir etmişlerdir. Abdullah b. Mes' Cıd ve Hz. Ali ise onu Kur'an ola
rak açıklamışlardır. Bu konuda Tirmizi ve başkalarının kitaplarında yer alan Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir hadis de mevcuttur. Sehl b .  
Abdullah ise sırat-ı müstakimi sünnet ve cemaat ehlinin yolu olarak anlamıştır. 
Bekr b .  Abdillah el-Müzeni de Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yoludur, 
demiştir. 

Şüphesiz ki, hakkı bilip öncelemek ve başka şeylere tercih etmek demek 
olan hem bilgi hem de uygulamada Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- git
tiği yol sırat-ı müstakimdir. Yukarıda geçen görüşlerin hepsi buna delalet etmekte 
ve bunu kapsamaktadır. 

Bu özet şekille anlaşılır ki Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yoluna 
aykırı olan her yol batıldır ve gazaba uğramış ve sapmışların yoludur. 
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Kapsamlı Yol : Bu da, batıl mezheplere dair bilgiler ve Fatiha'nın bunların 
görüşlerini geçersiz kılıcı kelimeler içermesiyle ilgilidir. 

insanlar hakkı kabul edenler ve onu inkar edenler olmak üzere ikiye ayrı
lırlar. Fatiha, Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabbi olduğunu belirtmekle yaratıcının 
varlığını belirtir ve onu inkar edene cevap vermiş olur. Ulvisi ve süflisiyle kainatın 
bütün cüzlerini düşün !  Hepsi onun yaratıcısı, yapıcısı ve hakimini ispat eden bir 
şahittir. Onun yaratıcısını inkar etmek akıl ve yaratılışa göre ilmi inkar etmek gi
bidir. Bu ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Hatta yaratıcının yaratılana, bir iş yapa
nın yaptığı işe , b ir eser sahibinin eserine delaleti, temiz, aydın ve yüce akıllara ve 
bozulmamış fıtratlara göre daha zahirdir. İnsanlar Allah'ın eser ve fiillerini onun 
varlığına delil gösterirken basiret sahibi arifler Allah' ı  onun fiil ve eserlerine delil 
olarak görürler. Şüphesiz her iki yol ile düşünmek de doğru ve haktır. Kur'an her 
ikisini de kapsamaktadır. 

Allah'ın eserlerini onun varlığına delil getirmek çoktur. Ancak Allah' ı onun 
eserlerine delil getirmenin ayn bir konumu vardır. Ümmetlerine "Allah hakkın
da şüphe mi var?"1 79 diyen peygamberler böyle bir delil getirmiş olmaktadırlar. 
Bunun anlamı şudur: "Allah hakkında şüphe edilir mi ki onun varlığına delil 
aransın? Delil getirilecek konuya delilin kendisinden daha uygun ve açık delil mi 
var? Ayan beyan ortada olana gözden kapalı olan bir şey delil olur mu?" Daha 
sonra da "gökleri ve yeri yaratan"180 diyerek delile işaret etmektedirler. 

Şeyhulislam Takıyyüddin İbn Teymiye 'yi "Her şeye delil olan zat hakkında 
nasıl delil aranır?" derken işittim . O yeri geldikçe şu beyti çok okurdu: 

"Gündüzün varlığı hakkında kim isterse delil 

Delidir artık, onun beyni sulanmıştır, bil ! "  

Cenab-ı Hakk'ın varlığının akıl ve yaratılış için gündüzün varlığından daha zahir 
olduğu malumdur. Bunu bu şekilde görmeyen kusuru akıl ve fıtratında arasın! 

Yaratıcıyı inkar edenlerin görüşleri batıl olunca vahdet-i vücCıdçu sapıkların 
görüşleri de batıl olur. Onların görüşü şudur: Ortada biri ezeli ve yaratıcı bir var
lık, biri de sonradan yaratılmış bir varlık olmak üzere iki varlık yoktur. Bilakis bu 
alemin varlığı Allah ' ın  varlığıdır. Allah , bu alemin varlığının hakikatidir. Onlara 
göre Rab ve kul, efendi ve köle , merhamet eden ve merhamet edilen, ibadet 
eden ve ibadet edilen ,  yardım isteyen ve yardım istenen, rehberlik eden ve reh
beri izleyen, nimet veren ve nimet verilen, gazap eden ve gazaba uğrayan vs . 

- --- - --- ------ ·--- -

1 79 İbrahim 14/10. 
1 80 İbrahim 14/10. 
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ayrımı yoktur. Bilakis Cenab-ı Hakk, kulun kendisi ve hakikatidir. Efendi köley
le, merhamet eden merhamet edilenle, ibadet eden ma'budla aynıdır. Farklılık, 
zatın tezahür ve tecellilerine göre oluşan itibari bir husustur: Firavun suretinde 
göründüğü gibi bazen ma'bud suretinde, kölelerin suretinde göründüğü gibi 
bazen de kul suretinde görünür. Peygamberler ve ulema suretinde olduğu gibi 
bazen de rehber şekline bürünür. Hepsi aynı varlıktır. İbadet edenin hakikat ve 
varlığı yahut benliği ma'budun hakikat, varlık ve benliğiyle aynıdır. 

Fatiha başından sonuna kadar işte bu sapıkların görüş ve sapkınlıklarını 
açıklar. 

Cenab-ı Hakk' ın kainatın yaratıcısı olduğunu kabul edenler ise ikiye ayrılır. 
Bir kısmı onun mahlukatından farklı olmasını inkar ederler. Onlara göre Cenab-ı 
Hak ne alemin içindedir ne dışındadır, ne üstündedir ne altındadır, ne sağındadır 
ne solundadır, ne önündedir ne altındadır, ne içindedir ne de ondan ayrıdır. 

Fatiha suresi, bunların görüşünü iki yönden reddeder: 

Birincisi Cenab-ı Hakk' ın alemin Rabbi oluşunu belirtmesidir. Çünkü 
rububiyet, Rabb' in kullarından Rablik, sıfatlar ve fiilleriyle ayrıldığı gibi alemden 
de ayrı ve farklı olmasını gerektirir. Alemden ayrı bir Rabb' i  kabul etmeyen hiçbir 
rab tanımamış olur. Çünkü Rab ile alemin tamamen birbirinden ayrı olduğunu 
kabul etmeyen iki durumla karşı karşıyadır: Biri Cenab-ı Hakk' ın bu alemle aynı 
olduğunu kabul etmesidir. Çünkü alem kendisinden ayrı değildir. Bu durumda 
iddiası doğru olur, ancak vahdet-i vücutçulara katılmış olur. Böylece öncelikle 
Allah' ın sıfatlarını inkar etmiş, daha sonra da panteist olmuş olur. ikinci durum 
ise yaratıcıyı tamamen reddeden dehriler (materyalistler / madde-perestler) gibi 
aleme dahil veya ondan hariç hiçbir Rabb' in olmadığını ileri sürer. 

Hem alemden ayrı hem de ayrı olmayan, ne alemin içinde ne dışında, ne 
üstünde ne altında, ne önünde ne ardında, ne sağında ne solunda bulunan kendi 
başına kaim olan yaratıcı bir Rabb'e inanmak ise iki zıt şeyi bir araya getiren bir 
görüş ileri sürmektir ki, çürük bir görüştür. Akıl böyle bir şeyi tasavvur edemez ki 
tasdik etsin .  Aklen tasavvuru mümkün olmayanın tasdik edilmesinin imkansızlığı 
0aha anlaşılırdır. Çünkü böyle bir tasawur �ıokbğa ve Cenab-ı Hakk' ı kabül 
etmemeye daha uygundur. Akıl ve fıtrat sahibi olan kimselere göre böyle bir tarif 
alemlerin Rabbi'ni tanıtmaktan ziyade olmayan bir şeyi tanıtır gibidir. Bu inkarı 
ve bu inkara delalet eden lafızları mevcut olmayan bir şey hakkında kullan! Sonra 
da aynı lafızları aleme girmeyen aleminde kendisine girmediği varlığı başkasına 
muhtaç olmayan yüce zat, yani Allah hak.kında kullan ! Sonra bu ifadeler Allah ' ı  
m ı  daha iyi tanıtıyor, yoksa mevcut olmayan bir şeyi mi? düşün! Kendine gel de 
değişik görüşlerden ve onları söyleyenlerden, arzu ve tarafgirlikten sıyrılarak ve 
dürüst bir şekilde sadece Allah' ın hidayetini isteyerek bu konuda kendini iyi bir 
muhasebeye çek! Allah böyle davranan bir kulunu hüsrana düşürmekten mü-
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nezzeh ve yücedir! Bu konu, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve mahlukatından ayrı 
ve farklı olan Rabb' in kabul edilmesinden başka bir şey gerektirmemektedir. 

Fasıl: 

Cenab-ı Hakk' ın varlığını bu şekilde kabul edenler de ikiye ayrılır. Biri tevhid 
ehli diğeri de müşriklerdir. Müşrikler de kendi içinde ikiye ayrılırlar: 

Bir kısmı Mecusiler ve onlara benzeyen kaderiyye mezhebi181 mensupları 
gibi Cenab-ı Hakk'ın Rablık ve ilahlığında müşrik olmaktadır. Çünkü Mecusiler, -
her ne kadar Allah'a denk olduğunu kabul etmeseler de - Allah ' la birlikte başka 
bir yaratıcı kabul etmektedirler. Onlara benzeyen kaderiyye ise Allah ' la birlikte 
fiilleri yaratan yaratıcılar kabul etmektedirler. Guya onların fiillerini yaratmak 
Allah ' ın kudreti ve yaratmasına dahil değildir. Fiiller Allah ' ın dilemesi ve kudreti 
olmaksızın, o fiillerin sahiplerini de fiillerini yapmaları konusunda güç sahibi kıl
maksızın meydana gelmektedir. Aksine fiillerin sahipleri fiillerini kendileri dileyip 
yapmaktadırlar. 

Tüm kainatın kamil ve her şeyi kapsayan mutlak bir Rabb' in kulu oluşu, 
bunların tüm görüşlerini geçersiz kılar. Çünkü bu görüşler, kainatta bulunan tüm 
zat, sıfat, hareket ve fiiller için bir Rab gerektirmektedir. 

Kaderiyenin görüşünün özü şudur: "Cenab-ı Hak, canlıların fiillerini yarat
mamaktadır. Onun Rablığı bu fiilleri kapsamaz. Kudreti, dilemesi ve yaratması
nın kapsamadığı şeyi Rablığı nasıl kapsar?" 

Halbuki "hamd" kelimesinin kapsamına giren şeylerden biri de, kulları
nın ona ibadet etmelerinden dolayı ona hamdedilmesinin gerekliliğidir. Çünkü 
ibadet etmeleri için kullarına yardım eden, bu konuda onları muvaffak kılan ve 
bunun gerçekleşmesini dileyen odur. Nitekim Cenab-ı Hak kitabının birçok ye
rinde şöyle buyurmuştur: ''Allah dilemedikçe siz di/eyemezsiniz"182 Cenab-ı Hak 
onların ibadet etmelerini dilediği için, onları irade ve kudretiyle o fiilleri yapma
ya muvaffak kıldığı için övgüye layıktır. Yani bu ibadetlerden dolayı gerçekte 
övgüye layık olan Allah Teala' dır. Kaderiyye'ye göre ise , o ibadetlerden dolayı 
kullar övgüye layık olup ne onların yapılmasında ne de onlara mükafat ve ceza 
verilmesinde Allah için bir hamd söz konusu değildir. ibadetlerin yapılmasında 
Allah' ın övülmesi söz konusu değildir, çünkü onları yapan Allah değil, onlardır. 
İbadetler mükafat ve ceza verilmesinde de Allah'ın övülmesi söz konusu değil
dir; çünkü karşılık, ücretli çalışan birinin ücreti hak etmesi gibidir. Onlara göre, 
mükafat ve ceza yapmış oldukları ibadet neticesinde elde ettikleri bir haktır. 

181  Kaderiye kulun fiillerini kendisinin meydana getirdiğini ileri süren görüştür. Bunlara 
mu'tezile de denilir. Ancak metindeki terime sadakat göstermek için kaderiye demeyi tercih 
ettik. ( Mütercim) 

182 İnsan 76/30: Tekvir 8 1 129. 
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"Ancak senden medet umarız"183 ayetinde onların görüşüne açık bir ret var
dır. Çünkü Cenab-ı Hak'tan medet ummaları ancak Allah ' ın irade ve kudretin
den olan bir şey hakkında olabilir. Bir şeyi yapıp meydana getirme insiyatifini 
elinde bulunduran, dilerse yapıp dilemezse yapmama imkanına sahip bulunan 
bir kimse böyle olmayan birinden neden medet umsun? Onlara göre, onların 
davranışlarını meydana getirmek Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinde değildir! 

• 

"Bizi doğru yola i/etf " 184 ayeti de onların görüşünü reddeden bir delil içer
mektedir. Çünkü tam ve mutlak hidayet doğru yolu bulmayı gerektirmektedir. 
Eğer hidayet Cenab-ı Hakk' ın elinde olmasa onu istemekle emrolunmazlardı. 
Hidayet, açıklama, yönlendirme, başarıya ulaştırma, doğru yolu bulmaya güç 
yetirme ve nihayet onu bulmayı kapsamaktadır. Kaderiyye' nin zannettiği gibi 
Fatiha'daki hidayetle sadece açıklama ve yol gösterme istenmemektedir. Çünkü 
açıklama ve yol gösterme, hidayeti garantilemez, helakten de kurtarmaz. Zaten 
açıklama ve rehberlik, körlüğü ve dalaleti hidayete yeğleyen Kaderiyye dışındaki 
kafirlere de yapılmaktadır. 

Fasıl :  

Bir kısım insanlar da Cenab-ı Hakk'ın ilahlığında müşriktirler. Bunlar Cenab-ı 
Hakk' ın her şeyin tek Rabbi, malik ve yaratıcısı olduğunu, kendilerinin ve önceki 
babalarının, yedi kat göklerin ve büyük Arş' ın Rabbi olduğunu kabul ederler. Bu
nunla birlikte onun dışında başka şeylere tapınır, onun yanı sıra başkalarına da 
sevgi saygı besleyip itaat ederler. Bunlar Allah'a Allah' ın dışında denkler gören 
kimselerdir. Dolayısıyla Allah 'a ibadet konusunda bir nebze pay sahibi olsalar da 
"Yalnız sana ibôdet ederiz"185 ayetinin hakkını veremezler. Çünkü bu ayet, sevgi, 
korku, bir şey umma, itaat etme ve saygı gösterme boyutlarıyla sadece Allah'a 
ibadet etme anlamına gelmekte, Cenab-ı Hakk'ın ilahlığı konusundaki tevhidi 
ifade etmekte ve bu konudaki şirki geçersiz kılmaktadır. Nitekim ''Ancak senden 
medet umanz"186 ayeti de Cenab-ı Hakk'ın Rablığı hakkındaki tevhidi ifade edip 
bu konudaki şirki geçersiz kılmaktadır. Keza "Bizi doğru yola, nimet ve /Qtfuna 
mazhar olanların yoluna iletf "187 ayeti de böyledir. Bu ayette söz konusu edilen 
nimet ve lutfa mazhar olanlar tevhid ehli kimselerdir. Onlar "Yalnız sana ibôdet 
eder, yalnız senden medet umarız"188 ayetinden isteneni gerçekleştirenlerdir. Şirk 
ehli ise gazaba uğramış ve sapmış kimselerdir. 

183 Fatiha 1/5 
1 84 Fatiha 1/6. 
185 Fatiha 1/5. 
186 Fatiha 1/5. 
187 Fatiha 1/6. 
188 Fatiha 1/5. 
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Fasıl: 

Bu başlık, Ffüiha'nın, Allah' ın sıfatlarını inkar eden Cehmiyye189 mezhebi 
mensuplarının görüşlerine geçersiz kılan cevaplar içermesi hakkındadır. 

Fatiha'nın buna delaleti birkaç yöndendir: 

Birincisi: "Bütün hamdler ve övgüler Allôh 'a ôittir" ayetidir. Bütün hamdle
rin ona füt olması tüm övülen celal ve kemal sıfatlarının bulunmasını gerektirir. 
Çünkü kemal sıfatları olmayan mutlak övgüye layık olamaz. Olsa olsa bir yön
den övülür. Ancak her bakımdan her itibarla ve bütün hamd nevileriyle övgüye 
layık olmaz. Buna layık olmak için tüm kemal sıfatlara malik olmalıdır. Onlardan 
her hangi biri eksik olursa o nispette övgüsü de eksik olur. 

Keza Cenab-ı Hakk' ın rahmet sıfatını kabul etmek, hayat, irade, kudret, işit
me, görme ve başka gerekli olan tüm sıfatları kabul etmeyi de içerir. 

Rab sıfatı da böyledir. Tüm fiili sıfatların kabul edilmesini gerektirir. Keza 
ilahlık sıfatı da - daha önce geçtiği gibi - zat bakımından olsun fiiller bakımından 
olsun tüm kemal sıfatlarının kabulünü gerektirir. 

Cenab-ı Hakk'ın hem övgüye layık, ilah, Rab, Rahman, Rahim, hükümran, 
ma'bud, yardım istenen, hidayete ulaştıran, nimet veren, hoşnut olan ve gazaba 
gelen bir zat oluşu hem de bu sıfatları taşımaması ise iki zıt şeyi aynı anda kabul 
etmektir ki, en olmayacak şeydir. 

Şu yol , sıfatların kabul edilmesini iki bakımdan içermektedir: 

Biri sıfatların Cenab-ı Hakk' ın mutlak kemalinin gereklerinden ;ıluşudur. 
Onun Arş'a istiva etmesi yüceliğinin gereklerindendir. Her gece yansından sonra 
dünya semasına inmesi ise rahmet ve Ra.blığının gereklerindendir. Diğer sıfatlar 
da böyledir. 

!kincisi ise sıfatların dini metinlerde Allah'a bir övg(i , medih ve onu kullarına 
bir tanıtma şekli olarak yer almasıdır. Onların inkarı ve delalet ettikleri manaların 
çarpıtılması dini nakillerle uyuşmaz. Sıfatların kemalin gereği olduğunu daha 
önce geçtiği gibi akıl yoluyla da nakil yoluyla da çıkarman mümkündür 

189 Cehmiyye kelimesi, bid'atçi ve sapık Cehrn b.  Safvan adındaki kişiye nispet iffıde etmekte 
ve ''Cehm' e  mensup olanlar., anlamına gelmektedir. Bu şahıs. ı\llah ' ın sıfatlarını inkar eder 
ve Allah ' ın onlardan uzak olduğunu ileri sürerdi .  Aynca Kur' an' ın mahluk olduğunu ve 
t\llah ' ın her yerde bulunduğunu iddia ederdi. Allah ' ın Hz. Musa ile konuştuğunu inkar ettiği 
için Silm b. Ahvez tarafından 127 hicri senesinde katledildi .  Bk. Siyeru A lami" n-Nübela 
(Vl/26) .  Mekiılatü' l-İslamiyyin, (l/3::\8) (Derleyenin notu) 
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Fasıl :  

Bu başlık, Fatiha'nın Cebriye190 mezhebi mensuplarının görüşlerine verile
cek cevaplan içermesi hakkındadır. 

Fatiha bunu birkaç açıdan içermektedir: 
1 .  Cenab-ı Hakk' ın hamdinin kapsamı, Cebriye' nin görüşlerini reddeden 

manalar da taşımaktadır. Çünkü hamd, Allah ' ın ,  kullarının güç yetiremediği ve 
yapmadığı fiilleri cezalandırmamayı gerektirmektedir. Çünkü onların güç yetire
meyeceği ve yapmadığı işler, renkleri, boylarının uzunluğu ve kısalığı gibi onların 
elinde olmayan şeylerdir.Halbuki Cenab-ı Hak kullarını, sadece kendi yaptıkla
rından dolayı cezalandırır. Onun, gerçekte onların kabahatlerini yapıp da daha 
sonra o kabahatlerden dolayı onları cezalandırması hamdiyle uyuşmaz. Tüm 
övgüler kendisine ait olan Allah bundan uzak ve yücedir. Aksine O, kullarını , ger
çekten kendilerinin yaptığı davranışlardan dolayı cezalandırır. Cezayı gerektiren 
fiiller, kulların fiilleridir. Onun fiilleri ise ancak adalet, ihsan ve hayırdır. 

2. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve Rahman oluşu böyle bir düşünceyle uyuş
maz . Çünkü onun hem Rahman ve Rahim olması hem de kullarını güç yetireme
dikleri ve yapmadıkları şeylerden dolayı cezalandırıp güç ve takat getiremedikleri 
şeylerle sorumlu tutup bundan dolayı cezalandırması bir araya gelmesi mümkün 
olmayacak şeylerdir. Bu, rahmete aykırı ve onunla çelişen, onu geçersiz kılan 
bir şey değil midir? Akıllı bir kişiye göre böyle bir durumla tam ve mükemmel 
rahmet aynı zatta bulunur mu? Elbette bulunmaz! 

3. "Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız " ayetinde, kulluk ve 
medet ummanın kullara nispet edilmesi de Cebriye'nin görüşünü reddeder. Bu 
nispet mecazi değil, hakiki bir nispettir. Çünkü Cenab-ı Hakk' ın, kullarının fiille
rinden olan kulluk etme ve medet umma ile nitelenmesi uygun değildir. Çünkü 
kulluk eden ve medet uman kul ,  ibadet edilen ve medet umulan Allah'tır. 

Fasıl :  

Bu başlık, Fatiha'nın, Cenab-ı Hakk' ın el-Mucib biz'z-zat olduğunu söyle
yenlerin görüşlerini reddetmesi ve Cenab-ı Hakk' ın Fail-i Muhtar olduğunun 
açıklamasını içermesi hakkındadır. 

Fatiha'nın buna delaleti şu hususlarladır: 
1 .  Cenab-ı Hakk'ın hamde layık olması . İrade ve meşiyyetiyle var olmayana 

nasıl hamdedilir? Mesela varlığından ve eserlerinden dolayı su, ateş, demir ve 

1 90 Cebriye kelimesi, kulun, kendisinden sadır olan fiilleri yapmaya mecbur olduğu hakkındaki 
görüşe aidiyeti ifade etmektedir. Bu görüşe göre kul, cansız varlıklar gibidir. Kulun bir iradesi 
ve bir davranışta bulunmak için her hangi bir gücü yoktur. Bu görüşü savunanlar kendi içle
rinde nüansları bulunan farklı görüşlere sahiptirler. Bk. Şehristani, el-Milel ve'n-Nihal (!;85) 
(derleyenin notu) 



62 ·:· Bedfü 'ut-tefslr 

başka şeylere hamdetmek akıl ve fıtrata uyar mı? Ancak ve ancak irade ve kud
retiyle övülecek fiiller yapan zata hamdedilir. Akıl ve fıtrat bunun dışında bir şeyi 
kabul etmez. Bunun haricindeki bir düşünce akıl ve fıtrat dışıdır. 

2. Cenab-ı Hakk'ın Rab oluşu, fiillerini irade ve kudretiyle yapmasını ge
rektirir. Işığından dolayı güneşin, serinliğinden ve bitkileri bitirmesinden dolayı 
suyun veya başka bir şeyin asla güç yetiremeyeceği şeylere Rab olması akla ve 
fıtrata sığmaz. Bu Rablığı inkardan başka bir şey değildir. Gariptir ki, bu görüşte 
olan kimseler, anlayış sahibi kimseler için açık ifadeler kullanırken cahiller için 
kinayeli ifadeler kullanmışlardır. 

3. Cenab-ı Hakk'ın hükümranlık sahibi oluşu. İradesi ve fiili olmayanın hü
kümran olması akıl dışıdır. Hatta Cenab-ı Hakk' ın bütün kullarının böylesi bir 
hükümranlıktan daha mükemmel irade ve dilemesi vardır. Nitekim Yüce Allah 
şöyle buyuruyor: "Yaratan hiç yaratmayana benzer mi?Hôlô aklınızı kullanma
yacak mısınız?"191 

4. Cenab-ı Hak'tan yardım istenmesi. İradesi ve kudreti olmayandan yardım 
istemek muhaldir. 

5. Cenab-ı Hakk' ın kullarını doğru yola iletmesinin istenmesi. İradesi olma
yandan bir şey istenmesi muhaldir. Keza böyle biri nimet verici de olamaz. 

Fasıl :  

Bu başlık, Fatiha'nın, Cenab-ı Hakk'ın ilminin teferruatı kuşatmadığını söy
leyenlerin görüşlerini reddeden cevapları içermesi hakkındadır. 

Fatiha buna birkaç yönden delalet etmektedir: 

1 .  Cenab-ı Hakk' ın kemal derecede övgüye layık olması . Kainat, onun 
ahvali ve teferruatı hakkında bir şey bilmeyen, feleklerin ve yıldızların adedin
den bi-haber olan, kendisine itaat edeni isyan edenden, dua edeni etmeyenden 
ayıramayan nasıl övgüye layık olur? 

2 .  Keza böylesi birinin ne ilah, ne de Rab olması mümkün değildir. İ lah, 
ma'bCıd, Rab ve tedbir edici olanın kulunu ve kulunun halini bilmesi gerekir. 

3 .  Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de bu kimselerin görüşünü reddeder. Çünkü 
bilmediğine merhamet etmesi imkansızdır. 

4. Cenab-ı Hakk' ın hükümranlığı da bu görüşü reddeder. Çünkü halkından 
h iç kimseyi bilmeyen, ülkesinin durumundan habersiz olan bir hükümdar asla 
hükümran olamaz. 

5. Cenab-ı Hak'tan yardım istenmesi, 

191 Nahl 1 6/17 .  
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6. Doğru yola iletmesinin istenmesi ve bu isteğe icabet etmesi 

7. Doğru yola iletmesi 

8. Nimet verici olması 

9. Kendisine muhalefet edene gazap etmesi 

10 .  Ve kıyamet gününde insanlara yaptıklarına göre mükafat ve ceza verici 
olması. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın teferruatı bilmediğine dair olan görüşü 
geçersiz kılar. 

Fasıl :  

Bu başlık, Fatiha'nın nübüvveti inkar eden kimselere verilecek cevapları 
içermesi hakkındadır. 

Fatiha buna birkaç yönden delalet etmektedir: 

1. Cenab-ı Hakk' ın övgüye layık olması . Çünkü bu, kemal derecede bir hik
metinin olmasını, mahlukatını boş yere yaratmamasını, onları emir ve nehiyden 
uzak ve başıboş bırakmamasını gerektirir. Bu sebeple Cenab-ı Hak Kitab' ının 
birçok yerinde böyle bir durumdan kendisini tenzih eder, arındırır ve peygam
berliği, peygamberlere indirileni inkar edenin kendisini hakkıyla tanımadığını, 
gerektiği gibi büyüklüğünü bilemediğini ve layıkıyla takdir edemediğini , aksi
ne kendisine layık olmayan bir şeyi nispet ettiğini bildirmiştir. Şüphesiz Cenab-ı 
Hakk' ın övgüye layık oluşu ve şanının yüceliği ona nispet edilen bu düşünceyle 
uyuşmaz. 

İlim, irfan ve basiret boyutlarıyla hamdin hakkını veren ondan "Ben şehadet 
ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur" neticesini çıkardığı gibi "Ben şehadet ede
rim ki Muhmmed Allah' ın Resulüdür" neticesini de çıkarır ve nübüvveti inkar 
etmenin Cenab-ı Hakk' ın kemal sıfatlarını inkar etmek ve ona denk ve ortaklar 
kabul etmek gibi onun övgüye layık oluşuna aykırıdır. 

2. Cenab-ı Hakk'ın ülCıhiyeti : Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilah oluşu onun 
ma'bCıd ve itaat edilen bir zat oluşunu gerektirir. Onun tapınılan ve itaat edilen 
oluşunu bilmek ise sadece peygamberleri vasıtasıyla mümkündür. 

3 .  Cenab-ı Hakk'ın rubCıbiyeti: Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Rab oluşu kulları
na bazı şeyleri emredip yasaklamasını, onların iyi olanlarını iyilikleri sebebiyle 
cezalandırıp kötü olanlarını ise kötülükleri karşılığında cezalandırmasını gerekti
rir. RubCıbiyetinin gereği budur. Bu ise ancak peygamberlik ve risalet vasıtasıyla 
olur. 

4. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşu: Cenab-ı Hakk'ın kemal dere
cede rahmet sahibi oluşu, kullarına kendisini ve sıfatlarını tanıtmasını , kendisine 
yaklaştırıcı ve kendisinden uzaklaştırıcı şeyleri onlara göstermesini kendisine ve 
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itaat etmeleri mukabilinde onları mükafatlandırmasını gerektirir. Bu ise ancak 
peygamberlik ve risalet ile mümkündür. Cenab-ı Hakk' ın rahmeti peygamberli
ğin mevcudiyetini gerektirmektedir. 

5. Cenab-ı Hakk' ın hükümranlığı: Mülk sahibi olmakı 92 , mülkte bi' l-fiil tasar
rufu gerektirdiği gibi hükümranlıkta sözle tasarrufu gerektirir. Melik (hükümran 
olan ) ,  emir ve sözle tasarrufta bulunup emirleri dilediği gibi yerine gelen kimse
dir. Malik ise mülkünde fiiliyle tasarrufta bulunan kimsedir. Allah hem mülk hem 
de hakimiyet sahibidir. O, mahluka.tında sözle de fiille de tasarrufta bulunandır. 

Cenab-ı Hakk'ın sözle tasarrufu kevni kelimelerle (kainatta meydana ge
tirdiği varlıklar ve hadiselerle) olduğu gibi dini kelimelerle ( indirdiği kitaplarla) 
de olur. Hükümranlık her ikisiyle kemale erer. Cenab-ı Hakk' ın peygamberler 
göndermesi hükümranlık ve hakimiyetinin kemalinin bir gereğidir. İnsanların akıl 
ve yaratılışına uygun hükümdar ancak böyle olur. Ülkesinin her yerine elçiler 
göndermeyen bir hükümdar hükümdar değildir. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin 
varlığı ve onlara inanmanın imanın gereklerinden olması onun hükümranlığı 
sayesinde bilinir. Melekler Allah' ın yaratmasının ve emrinin elçileridir. 

6. Ceza gününün hak oluşu: Ceza günü, Allah' ın ,  kullarının hayır veya şer 
tüm davranışlarının karşılığını verdiği gündür. Bu ise , ancak peygamberliğin ve 
risaletin gönderilmesi, dolayısıyla itaatkar ve asinin cezalandırılacağı sorumlulu
ğun oluşmasıyla gerçekleşebilir. 

7 .  Cenab-ı Hakk'ın ma'bud olması: Cenab-ı Hakk'a ancak sevdiği ve hoşnut 
olduğu yolla ibadet edilebilir. Sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri kulların bilmesi ise 
ancak peygamberler vasıtasıyla mümkün olur. Dolayısıyla peygamberleri inkar 
etmek Cenab-ı Hakk'ın ma'bud oluşunu inkar etmek demektir. 

8 .  Cenab-ı Hakk' ın doğru yola iletici olması : Doğru yol, hakkı bilmek ve onu 
uygulamaktır. Doğru yol ,  amaca ulaştıran en kestirme yoldur. Doğru çizgi, iki 
nokta arasını birleştiren en yakın çizgidir. Bu ise ancak peygamberler vasıtasıyla 
bilinebilir. Bunu bilmek için peygamberlere ihtiyaç duyulması, bir yolda yürü
mek için sağlıklı bir gözün gerekliliğinden daha zaruridir. 

9. Cenab-ı Hakk' ın doğru yola ilettiği kimselere nimet verici olması: Cenab-ı 
Hakk' ın onlara nimet vermesi ancak onlara peygamber göndermesiyle ve on
ların peygamberlerin davetini kabul etmelerini sağlamasıyla mümkün olmak
tadır. Cenab-ı Hakk' ın Kitab' ında onlara lütuf ve nimet verdiğini belirtmesi bu 
sebepledir. 

192 Arapça'da mülk ve milk birbirinden farklıdır. Mülk: hükümranlık, hakimiyet ve otorite de
mektir. Milk ise mal ve mülk sahibi olmak anlamındadır. Biz Arapça'daki · 'milk"'i "mülk 
sahibi olmak" ile, '·mülk''ü ise ··hükümranlık" vb. ile karşıladık. (Mütercim) 
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10. Mahlukatın; nimete mazhar olanlar, gazaba uğrayanlar ve sapanlar ol
mak üzere üçe ayrılmaları: Mahlukatın bu şekilde üçe ayrılması hakkı bilmek ve 
onu uygulamaktaki ayrılmalarının bir neticesi olarak zaruridir. Buna göre onlar; 
hakkı bilip onu uygulayan nimet ehli , hakkı bilip ona muhalefet eden gazaba 
uğramışlar ve hakkı bilmeyen sapıklardan oluşmaktadırlar. Bu üç grup ancak 
peygamberlerin gönderilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Peygamberler gön
derilmeseydi insanlar tek bir din üzere olurlardı .  Peygamberler gönderilmeden 
insanların bu kısımlara ayrılmaları mümkün değildir. İnsanların bu kısımlara ay
rılmaları vakıa olarak da zaruridir. o halde peygamberlik zaruri bir müessesedir. 

Böylece, bu ve bundan önce zikrettiklerimizle, Fatiha'nın, cismani dirilme
yi ve bedenlerin yeniden hayat bulmasını inkar edenlerin görüşlerini reddeden 
cevaplar içermesi de ortaya çıkmış oldu. Keza Fatiha'nın mükafat, ceza, buyruk 
ve yasakları gerekli kıldığı da belli oldu. Bu, göklerin ve yerin dünya ve ahiretin 
kendisi için yaratıldığı haktır, yaratma ve emrin gereğidir. Bunu inkar etmek ya
ratmayı ve emri de inkar etmektir. 

Fasıl :  

Nübüvvet ve peygamberlik sabit olunca Cenab-ı hakk' ın kelam sıfatı da sabit 
olur. Çünkü peygamberliğin özü, peygamber gönderenin sözünün başkalarına 
ulaştırılmasıdır. Ortada kelam yoksa peygamberler insanlara neyi ulaştırıyor? O 
zaman peygambere neden ihtiyaç olsun? Bu sebeple geçmiş alimlerden çoğu 
şöyle demiştir: Allah' ın konuştuğunu veya Kur'an'ın Allah ' ın kelamı olduğunu 
inkar eden kimse Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem-, hatta özü Allah ' ın 
sözünü başkalarına ulaştırmak demek olan tüm peygamberlerin peygamberliğini 
inkar etmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- risaletini inkar 
edenler Kur'an hakkında şöyle demektedir: "Bu, dedi, büyücülerden nakledilen 
büyüden ibarettir. Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir. "193 Bununla kendi
lerine tebliğ edilen uyarıldıkları Kur'an' ı kasdetmektedirler. 

"Allah Kur'an cümlelerini konuşmamış, söylememiştir" diyenin bu sözü on
ların sözüne benzer. Allah zalimlerin iddialarından uzak ve yücedir. 

Fasıl :  

Bu başlık, Fatiha'nın, alemin ezeli olduğunu söyleyenlerin görüşlerini redde
den cevaplar içermesi hakkındadır. 

Fatiha buna birkaç yönden delalet eder: 

1 .  Cenab-ı Hakk' ın övgüye layık oluşu: Hamd, Cenab-ı Hakk'ın fiillerinin 
varlığını gerektirmektedir. Çünkü Kur' an' daki hamdin geneli hatta hepsi fiiller 
hakkında kullanılmaktadır. Fatiha' da da böyledir. Cenab-ı Hak, iradi fiillerini 

193 Müddessir 74/24-25. 
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kapsayan rububiyetinden dolayı kendisine hamdetmiştir. Bir fi i l in failiyle bilikte 
bulunması mümkün değildir. Sağduyu sahibi her akıl ve bozulmamış olan her 
fıtrat böyle bir şeyi reddeder. Fiil, zarlıri olarak failinden sonradır. 

Ayrıca fi i l ,  irade, etki ve kudretin ilişkili olduğu bir şeydir. Bunların ilişkili 
bulunduğu bir şey asla kadim olamaz. 

2. Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabbi oluşu: Çünkü alem Cenab-ı Hakk' ın 
dışındaki her şeydir. Böylece Cenab-ı Hakk'ın dışındaki her şeyin kul ve dolayı
sıyla yaratılmış olduğu zaruri bir netice olarak ortaya çıkar. Yaratılmış olan her 
şey de önceden yok iken sonradan meydana gelmiştir. O halde Cenab-ı Hakk'ın 
Rab oluşu, onun varlığının diğer varlıklardan önce oluşunu ve yaratılanların son
radan meydana geldiğini ortaya koyar. Dolayısıyla yaratılmış olan alemin ezeli 
olması tasavvur dahi edilemez . Çünkü ezeli olan, ezeli olması sebebiyle kendisini 
meydana getiren bir amile muhtaç değildir. Yaratılmış olan ise yaratıcıya muh
taçtır. O halde yaratıcıya muhtaç olmayan ve ezeli olan hiçbir yaratık yoktur. 

3 .  Cenab-ı Hakk' ın birliği : Çünkü tevhid, rububiyet özellikleri ve şerefi hak
kında alemdeki h içbir şeyin Cenab-ı Hakk'a ortak olmamasını gerektirmektedir. 
Tevhid, rububiyet ve ilahlığın Cenab-ı Hakk'ın dışında b iri için geçerli olmasına 
nasıl aykırı ise, ezeli olma özelliğinin de onun dışında biri için geçerli olmasına 
aykırı olur. 

Fasıl: 

Bu başlık, Fatiha'nın, Rafıza194 mezhebi mensuplarının görüşlerini reddeden 
cevaplar içermesi hakkındadır. 

Fatiha suresi ,  "Bizi doğru yola ilet" ayetinden itibaren sonuna kadar bunla
rın görüşlerin i  reddeder. 

Bunların görüşlerinin geçersizliğini kapsama şekli şöyledir: Cenab-ı Hak in
sanları üçe ayırmıştır: Hakkı bilip ona uyan sırfü-ı müstakim sahibi nimete maz
har olmuş kimseler, hakkı bildikleri halde onu reddeden gazaba uğramışlar ve 
hakkı bilmeyip şaşıran sapıklar. 

Hakkı en iyi bil ip en güzel şekilde ona uyan sırfü-ı müstakime daha layıktır. 

Şüphesiz Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabı sırfü-ı müstaki
mi bilmeye Rafıza'dan daha layıktır. Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
ashabın ın hakkı şaşırıp da rafıza'nın bilmiş olması yahut onların hakkı terk edip 
de rafıza 'n ın hakka yapışmış olması muhaldir. 

194 Bu mezhep mensupları Zeyd b. Ali'ye "Ebu Bekir ve Ömer'den uzaklaş ki seni destekle
yelim" dedikleri, onun, bu isteği kabuletmemesi üzerine "o halde seni terk ediyoruz" anla
mında "nerfeduke" demeleri üzerıne bu şekilde anılmışlardır. Bk. Siyeru A'lami'n-Nübela 
(5/390) ,  el-Fark beyne' l-Firak (23 ) ;  Şehristani, el-Milel ve'n-Nihal ( 1/146) 
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Bu iki grubun yaptıkları hangisinin hak ehli olduğunu gösterir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabına bakıyoruz. Fethettikleri küfür bel
delerini Islam ülkeleri haline getirdiklerini, kalpleri Kur'an' a, ilme ve hidayete 
açtıklarını gördük. Bu hizmetleri onların sırat-ı müstakimin ehli olduklarını göste
riyor. Rafıza'nın ise her zaman ve mekanda tam bunun tersi bir durumda oldu
ğunu gördük. Müslümanlara karşı onların dışında ne zaman bir düşman hareke
te geçse hemen İslam'a  karşı onun yardımcısı oldular. İslam'a  ve Müslümanlara 
nice bela musallat ettiler. Puta tapıcı, müşrik HülagCı ve askerlerinin kılıçlarının 
fesada başlaması onların başının altından çıkmadı mı? Mescitler kapatılıp, Mus
haflar yakıldı, Müslümanların lider, ulema, halife ve sade hayat yaşayanlarından 
niceleri öldürüldü, hep onlar sebep oldu. Onların müşriklere ve Hıristiyanlara 
yardım etmesi ve din konusunda yaptıkları avam-havas herkesin ma'lCımudur. 

Durum böyleyken sahabe ve rafıza'dan hangisi sırat-ı müstakime, hangisi 
dalalet ve İlahi gazaba layıktır? Bu sebeple geçmiş alimler sırat-ı müstakim ve 
onun ehlini Hz. EbCı Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
diğer ashabıyla tefsir etmişlerdir. Bu tefsir doğrudur. Zira sırat-ı müstakim, onların 
ve peygamberlerinin gittiği yoldur ve onlar Allah' ın nimetine mazhar kıldığı , düş
manlarına gazap edip sapıklıkla damgaladığı kimselerdir. Tabiinin önde gelen
lerinden olan Ebü' l-Aliye ve Hasen-i Basri şöyle demiştir: S ırat-ı müstakim, Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve onun iki arkadaşıdır. Ebü'l-Aliye "Nimet ve 
lütfuna mazhar ettiklerin in yoluna ilet! " ayeti hakkında da şöyle demiştir: ' 'Onlar 
Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ailesi , Hz . Ebu Bekir ve Hz. Ömer'dir. " 
Bu tefsir de doğrudur. Çünkü Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ailesi, Hz 
EbCı Bekir ve Hz. Ömer aynı yoldaydılar. Aralarında bir ihtilaf yoktu. Birbirlerini 
dost tutup övmeleri, Hz. EbCı Bekir ve Hz. Ömer' in savaştıklarıyla savaşıp barış
tıklarıyla barışmaları ümmetin havas ve avam bütün fertlerince ma'lCımdur. 

Zeyd b .  Eslem şöyle demiştir: "Nimete mazhar kılınanlar, Hz . Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- , Hz. EbCı Bekir ve Hz. Ömer' dir. " Şüphesiz nimete mazhar 
olanlar ona tabi' olanlar, gazaba uğramışlar ona tabi olmayanlardır. Ümmetin 
Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- en çok tabi olanları ve en itaatkarları 
onun ashabı ve ehl-i beytidir. Sahabenin ona en tabi olanları ise göz ve kulağı 
mesabesindeki Hz. EbCı Bekir ve Hz. Ömer' dir. O ikisine en çok muhalefet eden
ler ise rafızadır. Rafıza' nın o ikisine muhalefetleri ümmetin tüm gruplarınca bilin
mektedir. Onlar sünnete ve sünnet ehline buğz ve düşmanlık ederler. Onlar Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetinin ve ehl-i beytinin düşmanıdırlar. 
Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- tabi olanlar ise en büyük mirasa sahip 
olan, onun gerçek mirasçılarıdır. 

Böylece ortaya çıktı ki sırat-ı müstakim Hz. Peygamber' in ashabının ve ona 
tabi olanların yoludur. Gazaba uğramışların ve sapıkların yoluysa rafızanın yo
ludur. Harici mezhebi mensuplarına da aynı şekilde cevap verilir. Çünkü onların 
ashaba olan düşmanlıkları da bilinen bir husustur. 
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Fasıl : 

Yaratma ve emrin, kitapların, şeraitlerin, mükafat ve cezanın sırrı "Yalnız 
sana kulluk eder yalnız senden medet umarız"195 ayetinde düğümlenmektedir. 
Tevhid ve kulluğun esasını bunlar oluşturmaktadır. Hatta şöyle denilir: Cenab-ı 
Hak 1 14 kitap indirmiş, onların manalarını Tevrat, İncil ve Zebur'da hülasa et
miş, bu üç kitabın manasını da Kur'an' da, Kur'an' ın manalarını ilk 7 uzun surede, 
onların manalarını Fatiha'da, Fatiha'nın manalarını da bu ayette özetlemiştir. 

Bu ayetteki iki cümle kulu ile Rabbi arasında ikiye ayrılmıştır. "Yalnız sana 
kulluk ederiz" kısmı Cenab-: Hakk'a ve "Yalnız senden medet umarız" kısmı ise 
kula aittir. Bunun sırrı ve anlamı inşaallah yeri geldiğinde ileride açıklanacaktır. 

İbadet iki esas ihtiva eder: Sevgi ve itaat. İbadet itaat ve boyun eğmedir Ni
tekim Araplar, kolaylıkla yürünen yola ·,�,,: .Y.)> "kulluk eden yol» derler. Bir kim
seyi sever de itaat etmezsen ona kulluk etmiş olmazsın. Keza sevgi duymadan 
itaat ettiğin kimseye - sevgi besleyerek itaat etmedikçe - kulluk etmiş olmazsın. 
Kulların Rablerine sevgi beslemesi gerektiğini inkar edenler bu sebeple kulluğun 
hakikatini inkar etmiş olurlar. Keza Cenab-ı Hakk' ın, kulları tarafından sevilen 
bir mahbub, hatta yegane emel ve en büyük gaye olduğunu inkar edenler, -
onun alemlerin Rabbi ve yaratıcısı olduğunu kabul etseler bile - ilah olduğunu 
inkar etmişler demektir. Böyle kimselerin ilahyı bir tanımaları sadece rububiyet 
konusundadır ki, bu kadarını Arap müşrikleri bile kabul ediyorlar, bununla bir
likte müşrik olmaktan kurtulamıyorlardı .  Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: 
''Anda/sun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? Diye sorsan, elbette 'Allahtır' 
deler. "196 "(Resulüm!) de ki: Eğer b iliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve 
onda bulunanlar kime dittir? 'Allaha ôittir' diyecekler. "197 Bu sebeple böylelerine ,  
Cenab-ı Hakk' ın kendinden başka yaratıcı ve Rab bulunmadığı gibi, aynı za
manda yegane ilah olduğu ve ondan başkasına tapmanın yakışık almadığı ileri 
sürülerek delil getirilir. 

Fatiha' da söz konusu olan medet umma da iki esas içerir: Allah'a güvenmek 
ve ona dayanmak. Bir kişi insanlardan birine güvenebilir, fakat bu güvenine 
rağmen ona ihtiyacı olmadığı için işlerinde ona dayanmaz. Bazen o güvendiği 
kimseye ihtiyaç duyar ve başka kimse bulamadığı için ona dayanma ihtiyacı 
duyar, -güvenmese de - ona itimat eder. 

Tevekkül , güvenme ve dayanma esaslarıyla uyuşan bir manaya gelmektedir. 
"Yaln ız sana kulluk eder yalnız senden medet umarız "198 ayetinin hakikati budur. 
Bu ayetin içerdiği tevekkül ve ibadet esasları Kur'an'da bir çok yerde birlikte 

195 Fatiha 1/5. 
196 Zümer 39/38. 
197 Mü'minO.n 23/84-85. 
198 Fatiha 1/5. 
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zikredilmiştir. Birlikte zikredildikleri yerlerden biri Fatiha'nın bu ayetidir. İkincisi 
Hz. Şuayb'dan nakledilen "Başarım ancak Allah 'ın yardım ı iledir. Yaln ız O'na 
dayandım ve yaln ız O'na döneceğim "199 Üçüncüsü "Göklerin ve yerin gaybı (sır
rı) yalnız Allô.h 'a ô. ittir. Her iş O'na döndürülür. Öyle ise O'na kulluk et ve O'na 
dayan! Rabbin yaptıkların ızdan gô.fi/ değildir. "200 Dördüncüsü "Rabbimiz! Ancak 
sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. "201 Beşincisi "Rabbinin 
adın ı  an.  Bütün varlığınla ona yönel! O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan 
başka ilô.h yoktur. Öyleyse yaln ız onun h imayesine sığınf "202 Altıncısı "De ki: O 
benim Rabbimdir. Ondan başka ilô.h yoktur. Sô.dece ona tevekkül ettim ve dönüş 
sô.dece onadır. "203 Bu altı yerde "Yalnız sana kulluk eder yaln ız senden medet 
umarız "204 ihtiva ettiği iki ana prensip bir arada zikredilmiştir. 

Fatiha' da ibadetin medet ummadan önce zikredilmesi amaçların araçlardan 
önce olması kabilindendir. Çünkü ibadet kulların yaratılış amacıdır. Medet umma 
ise ibadetin bir aracı gibidir. Çünkü "Yalnız sana kulluk ederiz" Cenab-ı Hakk' ın 
ilahlığı ve Allah ismiyle ilgilidir. "Yalnız senden medet umarız" ise rububiyeti 
ve Rab ismiyle ilgilidir. Tıpkı surenin başında Allah isminin Rab isminden önce 
zikredilmesinde olduğu gibi "Yalnız sana kulluk ederiz" kısmı da, "Yalnız senden 
medet umarız" kısmından önce zikredilmiştir. Çünkü "Yalnız sana kulluk ederiz" 
kısmı, hadiste belirtildiği üzere Cenab-ı Hakk'a aittir ve surenin Allah'a bir övgü 
olan ilk bölümüne dahildir, oraya daha uygundur. "Yalnız senden medet uma
rız " kısmı ise surenin sonuna kadar kula aittir. 

Mutlak ibadet medet ummayı kapsar, ancak medet umma ibadeti kapsa
maz. Çünkü tam bir kullukla Allah'a ibadet eden her kul sadece Allah'tan medet 
umar. Öte yandan, medet umma ibadeti kapsamadığı için ibadet etmeyen şeh
vet ve menfaat düşkünü kimseler de istek ve arzuları için Allah'tan medet uma
bilir. İbadet, medet ummayı da kapsadığından tüm ve mükemmel hale gelir. Bu 
sebeple hadiste "Yalnız sana kulluk ederiz " kısmının Allah ' a  ait olduğu belirtil
miştir. Çünkü medet umma ibadetin bir parçasıdır, ancak ibadet onun bir parçası 
değildir. Zira medet umma Cenab-ı Hak' tan talep edilen bir yardımdır. İbadet ise 
onun bir talebidir. Bu sebeple ibadet sadece ihlaslı kimselerce yapılabilir. Halbuki 
ihlaslı olmayanlar da ihlaslı kimseler gibi medet umabilir. Çünkü ibadet, Allah' ın 
senin üzerinde bulunan bir hakkı, sana verdiği bir vazifedir. Medet umma ise 
ibadet etmek için ondan istediğin bir yardım, sana verdiği sadakanın bir belge
sidir. Allah' a  karşı vazifeni yerine getirmen sadaka almaya kalkışmandan daha 
önemlidir. Çünkü ibadet Allah' ın senin üzerinde bulunan nimetine karşı bir te-

199 Hud 1 1/88. 
200 Hud 1 1/123. 
201 Mümtehine 60/4 
202 Müzzemmil 73/8-9. 
203 Ra'd 13/30. 
204 Fatiha 1/5 .  
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şekkürdür. Allah'a şükretmek gerekir. Cenab-ı Hakk' ın imdat ve yardımı ise sana 
verdiği başarıdır. Cenab-ı Hakk' ın kulluğunu kabul edip onun sorumluluğunu 
üzerine aldığında bu sorumluluğu yerine getirmen için sana yardım eder. Do
layısıyla bu sorumluluğu alman ve der-uhde etmen onun imdat ve yardımına 
ulaşmanın bir yoludur. Kulun kulluğu ne kadar mükemmel olursa Allah' ın imdat 
ve yardımı o kadar büyük olur. 

ibadet için iki yardım söz konusudur: Biri ibadetin sorumluluğunu alıp 
üstlenmeden önce yapılan yardım, diğeri ise onu üstlendikten sonra başka bir 
ibadet için yapılan yardım . Kul, Allah'a olan can borcunu ödeyinceye kadar her 
ibadetin öncesi ve sonrasında yapılan bu iki yardım böylece sürer gider. Çün
kü "Yaln ız sana kulluk ederiz"205 ayetinde belirtildiği gibi kulluk sadece ona füt, 
"Yalnız senden medet umarrz"206 ayetinde olduğu gibi medet de sadece ondan 
istenir. Ona füt olan ibadet onun muhabbet ve rızasıyla ilgilidir. Ona has olan 
medet umma ise onun iradesiyle ilgidir. Muhabbetiyle ilgili olan iradesiyle ilgili 
olandan daha mükemmeldir. Çünkü tüm kainat, melekler, şeytanlar, müminler, 
kafirler, itaatler, isyanlar vb. onun iradesiyle ilgilidir. Muhabbetiyle ilgili olan ise 
kullarının itaat ve imanlandır. Dolayısıyla kafirler Cenab-ı Hakk' ın iradesiyle il
gili olan, mü'minler ise muhabbetiyle ilgili olan kimselerdir. Bu sebeple Cenab- ı  
Hakk'a füt olan hiçbir şey asla Cehennem'de durmaz. Orada bulunan her şey 
onun iradesiyle ilgilidir. "Yaln ız sana kulluk ederiz" kısmının "Yaln ız senden me
det umarız" kısmından önce zikredilmesindeki hikmet bütün bu inceliklerin açık
lanmasıyla ortaya çıkar. 

� j4Lı � .=.l4l "Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız"207 
ayetinde ibadet edilen zatın � , cj4l> "kulluk etme" fiilinden; medet umulan 
zatın � , (j41) "medet umma" fiilinden önce getirilmesinde Allah'a karşı 
edep öğretilmektedir. Çünkü onun ismini gösteren zamir, kulların yaptığı fiiller
den önce zikredilmiştir. Bunda Cenab-ı Hakk'a verilen önem ve ona gösterilen 
özen dikkat çekmektedir. Aynca burada, bir şeyin önemini göstermeye yarayan 
Arap dilinde hasr (özgüleme/vurgulama) adı verilen bir üslup da söz konusudur. 
Çünkü � 'Yl � 'lJ L!l�l 'll � '1 ,  � .�l4L.ı � .=.l�j ifadesinin kuvvetini taşı
makta ve "Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız"208 anlamındadır. 
Bunu anlamak Arapça'nın zevkine ulaşıp onu anlamaya, bu şekilde öne alına
rak kullanılacak yerleri tespit etmeye bağlıdır. Basralı meşhur gramerci Sibeveyh 
(ö .  182)  burada Cenab-ı Hakk' ı gösteren zamirin ihtimam ifade ettiği kanaatini 
kesin bir şekilde belirtmiş, başkaları da bunu reddetmemiştir. Çünkü mesela bir 
adamın on köle azad edip sonra azad ettiği kölelerden birine �i .!141 "Sôdece 

205 Fatiha 1/5. 
206 Fatiha 1/5. 
207 Fatiha 1/5. 
208 Fatiha 1/5. 
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seni azad ettim» demesi belagat açısından çirkin bulunur. Dolayısıyla bu sözü 
işiten biri ona "Başkalarını da azat ettin ! "  diyerek onun bu sözünü yadırgayabilir. 
İhtisas üslubu olmasaydı köle azat eden o kişinin bu sözü çirkin bulunmaz, ona 
itiraz eden kişinin sözü de güzel olmazdı. (Azad edenin bu şekilde kullanımının 
çirkin bulunması ve ona itiraz edenin sözünün güzel olması, ihtisas üslubunun 
bir neticesidir. ) 

-.ı � J'-' tş _LJ , "Sadece benden korkunf "209 ı.Ş...d=- ır.-" _; '1 "Benden başkasından 
korkmayın"; .:.ı _,A.;lj .şlı.G "Sadece benden korkun"210 t?'..r- l_,A;; '1 "Benden başka
sından korkmayın!"  anlamını da içerir. Aynı şekilde .J� .!llı_J_, ..ı.....u .!llı_J "Yalnız 
sana kulluk eder, yaln ız senden medet umarız "21 1  ayeti de � '1 J .!l � ..ı.....u '1 
�ı� "Senden başkasına ibadet etmeyiz, senin dışında kimseden medet um
mayız" anlamını da içerir. Her zevk sahibi kimse sözün akışından bu vurguyu 
anlar. Bunu anlamayıp çeşitli şek ve şüpheler ortaya atan anlayışı kıt kimselerin 
tartışmasının bir değeri yoktur. Böyleleri ilim için bir felaket, zihin ve anlayışlar 
için bir beladırlar. 

Ayet-i kerimede fiile bitişmeyen .!lLI zamirinde muttasıl zamirlerin delalet et
mediği Cenab-ı Hakk'ın zat ve hakikatine de bir işaret vardır. Yani bu zamirde 
"Sadece senin zat ve hakikatine yöneldim" anlamı mevcuttur. .!lL) fiile bitişme
yen zamiri yerine �İJ �...ı....a.; "Sana yöneldim, seni sevdim" denilip fiile biti
şen .!l zamiri kullanılsa bu anlam elde edilmezdi .  .!l4 1  kelimesinde "Sadece senin 
zat ve hakikatini kastediyorum" anlamı vardır. Bundan dolayı gramercilerden 
.!ll.J zamirinin �\ kısmının isim olup bitişik bir zamirle isim tamlaması oluşturdu
ğunu ileri sürenler olmuştur ve bu görüş ikna edici bir şekilde reddedilememiştir. 
Eğer bizim amacımız bu mesele olsaydı teferruata iner gramercilerin konuya dfür 
görüşlerini zikreder, üstün olanı ortaya koyardık. Allah' ın yardımıyla belki bu 
konuya yine döneriz. 

!.Ilı_! zamirinin tekrarlanması, kulluk etme ve medet umma fiillerinin her bi
rinin yukarıda zikrettiğimiz hususlarla olan ilişkisine delalet eder. .!llı_G � .!llı_i 
�''Ancak sana kulluk eder, ancak senden medet umarız"212 şeklinde zamiri 

tekrarlayarak söylemekte, �.J � .!llı_l "Yalnız sana tapınıp ihtiyaç arz ederiz. " 
şeklinde ikinci defa zamiri tekrarlamaksızın söylemekte bulunmayan kuvvetli bir 
ifade vardır. Mesela bir hükümdara ...;L>.l .!llı_G ........,,.. i .!l4J "Yalnız sen in için mu
habbet besler senden korkarım"  dediğinde sevgi ve korku fiillerinin her birinin 
hükümdarla olan ilişkisi vurgulanmış olur. Halbuki .......;t.>IJ .......,..i .!lLı_! "Yalnız senin 
için muhabbet ve korku beslerim " sözünde aynı vurgu yoktur. 

209 Bakara 2/40 . 
210 Bakara 2/41 . 
2 1 1  Fatiha 1/5. 
212 Fatiha 1/5 
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Fasıl :  

İnsanlar kulluk ve medet umma konusunda dörde ayrılır: 

1 .  İnsanların en üstün ve şereflileri ibadet ehli olup ibadet konusunda 
Allah ' tan medet umanlardır. Allah'a kulluk etmek onların muradı ve ondan is
tekleri bu konuda kendilerine yardım etmesi ve muvaffak kılmasıdır. Bu sebeple 
Cenab-ı Hakk'tan istenilen en üstün şey rızasını kazanmak için onun yardım 
etmesini istemektir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, Muaz b. Cebel' i sev
diğinden dolayı bunu ona öğretmek üzere ona şöyle demiştir: "Ey Muazl Allah 'a 
yemin ederim k i  ben seni çok severim. Her namazdan sonra 'Allahım! Seni an
mam, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmem için bana yardım et! " de
meyi sakın unutma!"213 

En faydalı dua Allah' ın rızasını kazanmak için Allah'ın yardımını istemek, 
Allah'ın en üstün bağışı da bunu vermesidir. Hz . Peygamber' den -sallallahu aleyhi 
vesellem- nakledilen duaların hepsinin hedefi bu ve bunu tamamlayıcı ve kolay
laştırıcı şeylerdir yahut da bununla çelişen şeyleri gidermeye yöneliktir. 

Şeyhulislam İbn Teymiye (ö. 728) şöyle demiştir: En faydalı duayı araştır
dım. Onun Allah ' ın rızasına ulaşmak için ondan yardım istemek olduğu neti
cesine ulaştım. Sonra onun Fatiha suresindeki ''Ancak sana kulluk eder, ancak 
senden medet umarız "214 ayetinin kapsamına girdiğini gördüm. 

2 .  Allah'a ibadetten ve ondan medet ummaktan yüz çevirenler: bunların ne 
ibadeti vardır ne de medet umması . Hatta bunlardan biri Allah' tan bir şey istese 
ve ondan medet umsa bile, istediği şey Allah'ın rıza ve hukukuna uygun değil , 
kendi arzu ve hevesleriyle ilgili bir şeydir. Çünkü Cenab-ı Hak'tan göklerde ve 
yerde bulunan dostları, düşmanları herkes dilekte bulunmaktadır. Allah dostları
na da düşmanlarına da yardım etmektedir. Hatta mahlukatı içinde en çok buğ
zedilen düşmanı İblis olmasına rağmen o bile bir dilekte bulunmuştur da ona bile 
istediğini vermiştir. Ancak iblis ' in istediği Allah' ın rızasına uygun olmadığı için 
onun bahtsızlığını artırmış, onu Allah'tan uzaklaştırmıştır. Allah 'a itaate yardımcı 
olmayan konularda ondan istekte bulunan kimseler, talep ettikleri bu şeyler se
bebiyle neticede onun rızasından uzaklaşır ve Allah' tan koparlar. 

Herkes kendisinde ve başkalarında bu hususa iyice dikkat etmelidir. Bilme
lidir ki, Allah' ın kendisinden bir şey isteyenlerin isteklerine icabet etmesi her za
man isteyenin şerefli oluşundan değildir. Bilakis kulu Allah 'a bir ihtiyacını arz 
etmekte o da onu vermektedir. Halbuki belki de onda helak ve bahtsızlığı gizlidir. 
Allah'ın o kula isteğini vermesi, o kulun Allah' ın gözünden düşmesinden ve hor 
ve hakir olmasındandır. O kuldan onu menetmesi ise onu sevmesinden ve şerefli 

213 Ebu Davud (4/384) Salat, Babu'l-istiğfar; Nesiı.i (3/52) Sehv, Babu nevin ahar mine'd
dua 

214 Fatiha 1/5 
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tutmasından olabilir. Onun isteğini cimriliğinden dolayı değil , kulunu korumak 
için engellemiş olabilir. Bunu ancak sevdiği, şerefli tutmak ve iyi muamele etmek 
istediği kuluna yapar. O kul ise cahillikle Allah' ın kendisini sevmediğini , değer
li bulmadığını, halbuki başkalarının ihtiyaçlarını karşıladığını düşünür ve Allah 
hakkında kötü zan besler. Bu zan, onun kalbinin rezilliğinden ve hissizliğindendir. 
Günahtan korunan sadece Allah' ın koruduklarıdır. Ayet-i kerimede buyurulduğu 
gibi "insan kendinin şahididir. "215 İnsanın böyle kötü zanlar beslemesinin alameti 
kaderde kabahat aramasıdır. Şair ne güzel söylemiştir: 

c .h:--)1) ı_)J.�i ı 0LY ;:i ol.i i:ı� � ı ..:..o )J t_� L?i ;Jı � J 
"Düşüncesiz kişi kullanmayıp zamanı, yeri 
Çıkınca fırsat elinden kınar durur kaderi" 

Allah'a yemin ederim ki, Allah ona istediğini vermemesinin sırrını bir açsa ka
deri kınayıp itham etmesinin ne kadar yanlış olduğunu ,  neleri yapmayıp da eksik 
bıraktığını görürdü. Akıllı olan kişi kendisini hesaba çeker, cahil olan ise Rabbinin 
takdirini kınar. Hayrı ve akıbeti malCımunu olmayan muayyen bir şeyi kat'iyyen 
Allah'tan isteme! Mutlaka istemen gerekirse Allah Teala'nın katında hayırlı olma
sı şartıyla iste ve istemeden önce istiharede bulun, (hayırlı olmasını dile ) !  İstihare 
bilgisizce dille yapılan bir şey olmamalıdır. Aksine kendisine faydalı ve zararlı ola
nı bilmeyen ve faydalı olanı meydana getirmeye güç yetiremeyeceğinin, hatta 
nefsiyle baş başa bırakılırsa tamamen helak olacağının idrakinde olan biri olarak 
istihare etmelidir. Sen istemeden Allah sana bir şey verince , verdiği şeyin ona 
itaat etmene yardımcı olmasını dile ve seni onun rızasına ulaştırmasını, onunla 
olan bağının kopmasına ve onun rızasından uzaklaşmana sebep olmamasını ta
lep et! Verdiği her şeyi kulunun değerinden dolayı verdiğini, vermediği her şeyi 
de kulunun katında değersiz olduğundan dolayı vermediğini zannetme! Onun 
bir şeyi vermesi de engellemesi de bir imtihandır. Verip engelleyerek kullarını 
dener. Nitekim şöyle buyurmaktadır: "Fakat insan, Rabbi kendisin i imtihan edip 
de ikramda bulunduğunda ve bol n imet verdiğinde 'Rabbim bana ikram etti ' 
der. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise 'Rabbim beni önemsemedi ' der"216 
Bunun anlamı şudur: Her lütufta bulunduğum ve nimete erdirdiğime ikramda 
bulunmuş olmam . Çünkü ona n imet vermem onun katımda değerli olmasında 
değildir. Ancak ona olan ihsanını bir imtihan ve denemedir. Bana şükrederse 
ona daha fazla verecek, nankörlük ederse onu elinden alıp başkasına mı verecek 
değilim.217 Her deneyip rızkını kıstığını ve belli bir ölçüden fazla vermediğim 

215 Kıyame 75/14. 
216 Fecr 89/15- 16. 
2 17  "Eğer şükredersen iz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük etseniz, bilin 

ki Allah gerçekten zengindir, hamdedilmeye layıktır" (lbrah im 14/1) mealinde bir ayet-i 
kerime vardır. Ancak müellif, onun bağlamının farklı olduğunu düşünmüş olmalı ki ikisi 
arasında bir çelişki düşünmemiştir. (Mütercim) 
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kimsenin durumu, o kimsenin benim katımda değersiz olmasından dolayı değil
dir. Onun durumu benim bir sınama ve imtihanımdır. Bakalım sabredecek mi? 
Sabrederse elinden çıkan rızkın kat kat fazlasını ona veririm . Buğzederse nasibi 
de buğz olur. 

Cenab-ı Hak, zenginliğin kulun değerli olmasına fakirliğin ise değersizliğine 
delalet ettiğini zannedenlere "Kulumu katımda değerli olduğundan dolayı zen
ginlikle yahut değersizliğinden dolayı fakirlikle deniyor değilim. "  cevabını ver
mekte , değer ve değersizliğin malın ve rızkın çokluğuna ve azlığına bağlı olmadı
ğını, kafirin değerinden dolayı rızkını genişletmediğini, müminin değersizliğinden 
dolayı rızkını daraltmadığını ,  aksine değer verdiğine kendisini tanıması, sevmesi 
ve itaati sebebiyle değer verdiğini, değer vermediğine de kendisinden yüz çevi
rip isyan ettiği için değer vermediğini bildirmektedir. Her iki durumda da hamd 
Allah'a aittir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye layıktır. 

Netice olarak dünya ve ahiret saadeti ''Ancak sana kulluk eder, ancak sen
den medet umarız"218 ayetinin tatbikine bağlıdır. 

3 .  Bir nevi ibadet edip de medet ummayanlar. Bunlar kendi içlerinde ikiye 
ayrılırlar: 

Bir kısmı, her şeyi kulun yaptığı ve her hangi bir fiilde Allah' ın kuluna yapa
cağı bir yadım olmadığını ileri süren Kaderiyye'dir. Onlara göre Cenab-ı Hakk' ın 
kuluna yardımı aletleri yaratması, yolu göstermesi, peygamberler göndermesi 
ve fiili yapılabilir kılmasıdır. Kulun Fatiha'da Allah'tan istediği yardım bunlardır. 
Böylece onlar Allah' ın dostlarıyla düşmanlarını yardım konusunda bir görmüş 
olurlar. Allah dostlarına yardım ettiği gibi düşmanlarına da yardım etmektedir. 
Ancak dostları iman etmeyi, düşmanları ise küfrü tercih etmiştir. Cenab-ı Hak 
dostlarına ilave bir başarı vererek imanı, diğerlerine de başka bir sebepten dolayı 
küfrü nasip etmiş değildir . . .  

B u  şekilde düşünen Kaderiyye'nin Allah'tan medet ummaları söz konusu 
olmadığı gibi ibadetteki nasipleri de eksiktir. Onlar kendi başlarına bırakılmışlar, 
Allah'tan medet umma ve tevhid yolu onlara kapanmıştır. İbn Abbas (ö. 68) şöy
le buyurur: Kadere iman etmek tevhidin düzenini sağlar. Allah'a inanıp da kaderi 
yalanlayan bu yalanlaması sebebiyle tevhidi de yalanlamış olur. 

İkinci kısmı ise , ibadet ve evradı (belli zamanda yaptıkları zikirleri) olan an
cak tevekkül ve medet umma konusunda nasipleri az olan kimselerdir. Sebep
lerin kaderle irtibata geçmesine kalpleri yeterince izin vermemiştir. Dolayısıyla 
onların kalpleri kader olmaksızın hiçbir etkisi olmayan ölüler, hatta hiçbir varlığı 
bulunmayan yokluk mesabesindedir ve kader onları harekete geçiren ruh gibidir. 
Dayanak ilk harekete geçiriciye bağlıdır. Dolayısıyla onların basiretleri hareket 

218 Fatiha 1/5 
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edenden harekete geçiriciye , sebepten sebep olana, aletten onu kullanan faile 
intikal edememiştir. Böylece azimleri zayıflamış, h immetleri eksik kalmıştır. Baş
ka bir ifadeyle "Ancak senden medet umarız"219 ayetinin tatbikindeki nasipleri 
az olmuş, - evrad ve vazifelerini yerine getirmekle ibadetin zevkine varsalar da 
- tevekkül ve medet umma konusunda zevkine varamamışlardır. Böylelerinin 
tevekkül ettikleri ve Allah 'tan medet umdukları ölçüde başarı, nüfCız ve te'sirden 
payları vardır. Tevekkül ve Allah'a dayanmalarının azlığı ölçüsünde de başarı
sızlık, zaaf, acz ve horluk içerisindedirler. Kul, bir dağın yerinden kaldırılmasıyla 
me'mur olsa ve o konuda Allah'a gerektiği gibi tevekkül etse o dağ yerinden 
oynardı. 

Tevekkül ve medet ummanın manası nedir, d iye sorarsan şu cevap verilir: 

Tevekkül ve medet umma, Allah' ı tanımaktan, onun yaratma, işleri çekip 
çevirme, zarar ve fayda verme, bağışta bulunma ve bunu engellemeyi tekeline 
aldığını , - insanlar istemese de - dilediği şeyin olduğunu - insanlar istese de - di
lemediğinin de olmadığını bilmekten kaynaklanan kalpteki bir haldir. Bu hal, in
sanın Allah ' a  dayanmasını ,  işlerini ona havale etmesini, ona güvenmesini, onun 
güvendiği konuda kendisine yeterli olduğuna ve -insanlar istese de istemese de 
- onun iradesi olmadan hiçbir şeyin olmayacağına inanmasını sağlar. Böylece 
insanın durumu başına gelen iyi ve kötü işlerde bebeğin ana ve babasıyla olan 
durumuna benzer. Bebek nasıl ana-babası dışındakilere yönelmekten kaçınır ve 
tüm yönelişini ana-babasına hasrederse tevekkül eden kişi de sadece Allah 'a 
yönelir. Allah' la böyle b i r  irtibat kuran kimseye Allah kesinlikle yeter. Nitekim 
Cenab- Hak şöyle buyuruyor: "Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter"220 O kişi bu 
tevekkülle birlikte bir de takva ehlinden olursa onun övgüye layık bir akıbeti olur. 
Eğer takva ehlinden olmazsa o zaman aşağıda zikredeceğimiz dördüncü gruba 
dahil olur. 

4. Allah' ın fayda ve zarar verme tekelinde olan yegane zat olduğuna, diledi
ğinin olup dilemediğinin olmadığına şehadet eden fakat onun sevdiği ve hoşnut 
olduğu şekilde davranmayan kimselerdir. Bunlar Allah 'a kendi nasipleri, arzu 
ve amaçları hakkında dayanırlar ve konularda ondan medet umarlar, bunları 
isterler. Allah da onları bu istediklerini takdir eder ve verir. Ancak bunlar, - ister 
mal olsun ,  ister liderlik olsun, ister insanlar yanında mevki kazanmak olsun, ister 
etkili, güçlü kuwetli olma durumu olsun - iyi bir netice vermezler. Keza bunlar 
üstün bir hükümranlık ve mal cinsinden şeylerdir ki velayet ve Allah'a yaklaşma
yı bir kenara bırak İslam' ı  bile sağlamazlar. Hükümdarlık, mevki ve mal iyi-kötü, 
mü'min-kafir herkese verilen bir şeydir. Allah' ın böyle nimetler vermesini. bunları 
verdiği kulları sevdiğine, kendisine yakın dostlar kıldığına ve onlardan hoşnut ol
duğuna delil getiren kimse Allah' ı  ve dinini bilmekten, Allah' ın sevdiği ve hoşnut 

219 Fatiha 1/5 
220 Talak 65/3 . 
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olduğu şeylerle hoşlanmadığı ve gazap ettiği şeyleri ayırmaktan uzak, çok cahil 
bir kimsedir. Dünyada mevki sahibi olmak da mal-mülk gibidir. Allah'a itaat ve 
onun rızasını kazanma, emirlerini yerine getirme konusunda sahibine yardımcı 
olursa kişiyi iyi ve adil hükümdarlar mevkiine yükseltir. Aksi halde sahibi için bir 
vebal olup onu Allah'tan uzaklaştırır ve isyankar zenginler ve zalim hükümdarlar 
arasına katar. 

Fasıl :  

Kul "Yalnız sana kulluk ederiz "221 sırrını ancak şu iki esasla gerçekleştirebilir: 
Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- tabi olmak ve sadece Allah'a ibadet 
etmek. 

insanlar bu iki esasa göre de dört kısımdır: 

1 .  Sadece Allah'a ibadet edip tabi olanlar: Bunlar "Yalnız sana kulluk 
ederiz"222 gerçek erleridir. Onların yaptığı tüm işler, sözleri, bağış yapmaları ve 
yapmamaları, sevgileri, buğzları, açık ve gizli davranışları sadece Allah rızası için
dir. Bununla insanlardan bir karşılık ve teşekkür beklemezler, onların katında 
mevki edinmek, onlar tarafından övülüp, sevilmek veya onların kınamaların
dan kaçınmak istemezler. Aksine insanları kabirlerdeki ölüler gibi zarar ve fayda 
vermeye , öldürmeye ve diriltmeye malik olmayan kimseler gibi görürler. Zaten 
insanlar için, onların katında değerli olmak, onlardan fayda umarak veya onların 
zararından çekinerek davranış sergilemek insanları bilen birinin yapacağı şey 
değildir. Aksine böyle bir davranışı onları ve Rabbini bilmeyen kimseler yapar. 
İnsanları bilen kimse onlara gerektiği gibi muamele eder. Allah ' ı  bilen kimse ise 
işlerinde, sözlerinde, bağış yapmasında veya yapmamasında, sevmesinde ve 
buğzetmesinde sadece Allah ' ın rızasını gözetir. Allah ' ın rızasını düşünmeden bir 
iş yapan insan Allah ' ı  ve insanları bilmediğinden dolayı böyle davranır. Halbuki 
Allah' ı ve insanları bilse Allah'la olan ilişkisini insanlarla olan ilişkisinden önde 
tutar. Yaptığı tüm işler ve ibadetler de Allah' ın emrine, muhabbet ve hoşnutluğu
na uygun olur. Allah' ın bir kimseden kabul edeceği yegane davranış şekli budur. 
O, kullarını bundan dolayı ölüm ve hayatla denemektedir. Nitekim Cenab-ı Hak 
şöyle buyurur: "O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü 
ve hayatı yaratmıştır. "223 Keza yeryüzünde bulunan şeyleri insanların hangisinin 
daha iyi davranacağını ortaya koymak için bir süs kılmıştır. Fudayl b. !yaz, "En 
güzel davranış en samimi ve en doğru olandır" demişti . "Ey Ebu Ali! En samimi 
ve en doğru olan davranış nedir?" diye sordular. Şu cevabı verdi : Samimi bir 
şekilde yapılan fakat doğru olmayan bir davranış kabul edilmez. Doğru olan 
fakat samimi olmayan davranış da kabul edilmez. Bir davranışın kabul edilmesi 

221 Fatiha 1/5 
222 Fatiha 1/5 
223 Mülk 67/2. 
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için hem samimi yapılması hem de doğru olması gerekir. Samimi olması demek 
Allah rızası için yapılması demektir. Doğru olması ise dine uygun olmasıdır. Şu 
ayetlerde bu durum söz konusu edilmektedir: ''Artık her kim Rabbine kavuş
mayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette h içbir şeyi ortak koşmasın. "224 
"İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim 'in, Allah 'ı bir tanıyan 
dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır?"225 Allah ancak kendi 
rızası gözetilerek ve emrine uygun olarak yapılan davranışları kabul eder. Bu
nun dışındakiler ise yapan kimsenin yüzüne çarpılır, kişinin en çok ihtiyaç duy
duğu karşılık beklediği davranışları karşılıksız kalır, boşa gider. Sahih bir hadis
te Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediği nakledilmiştir: "Bizim 
buyruğumuza uymayan davranışlar kabul edilmez"226 Allah ve peygamberinin 
buyruklarına uygun olmayan her davranış, o davranışı yapan kimseyi Allah'tan 
uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Allah Teala'ya görüş ve heveslerle değil , 
Allah' ın emirlerine göre ibadet edilir. 

2 .  Samimiyeti de dini prensiplere riayeti de olmayan kimseler: Bunların dav
ranışı ne şeriate uyar, ne de Allah için yapılmıştır. Allah ve peygamberinin pren
sip olarak koymadığı şeyleri insanlara gösteriş için yapan kimselerin davranışları 
böyledir. Bunlar insanların en kötüsü ve Allah indinde en çok buğzedilenidir. Şu 
ayet-i kerimedeki tehditten en büyük nasip alanlar bunlardır: "Sanma ki ettikle
rine sevinen, yapmadıkların ile övünmek isteyenler, evet, sanma ki onlar azap
tan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. "227 Yaptıkları dinde 
bulunmayan bid'at işlerle , sapıklık ve şirkle övünürler ve sünnete uydukları için 
övülmekten hoşlanırlar. 

Bu grup insanlar ilme, istiğna ve ibadete intisap edip de sırat-ı müstakimden 
çıkmış kimseler içinde çoktur. Böyleleri b id 'at ve sapıklık işler, gösteriş ve riyaya 
düşer, yapmadıkları ilim, ihlas gibi şeylerle övülmekten hoşlanırlar. Bunlar gaza
ba uğramış sapık kimselerdir. 

3 .  Samimi olup da dini prensiplere uygun davranmayan kimseler: Zühd ve 
istiğna yoluna intisap etmiş cahiller böyledir. Allah 'a onun emretmediği şekilde 
ibadet eden ve bunun kendisini ona yaklaştıracağını zanneden herkesin du
rumu böyledir. Mesela alkış ve ıslığın, Cuma namazını ve cemaati terk ederek 
uzlete çekilmenin, akşam iftar etmeyerek geceleyin de oruca devam etmenin, 
bayramlarda olduğu gibi insanların hiçbirinin oruç tutmadığı günde oruç tut
manın vb . Allah 'a yaklaştırıcı bir davranış olduğunu düşünen kimseler bunlar 
içerisinde yer alır. 

--- ·-·--- -----

224 Kehf 18/1 10. 
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4. İşleri dine uygun olup da onları yaparken Allah ' ın rızasını gözetmeyenler: 
Gösteriş ve kahramanlık için savaşan, "Hacca gitti" denilsin diye hacca giden 
"Kur'an okur" denilsin diye Kur'an okuyan riyakarların ibadetleri böyledir. On
ların yaptıkları davranışlar görünüşte emrolundukları salih işler olmakla birlikte 
Allah rızası için yapmadıkları için makbul değildir. "Halbuki onlara ancak, dini 
yalnız Ona hôs kılarak ve hanifler olarak Allah 'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları 
ve zekat vermeleri emrolunmuştu. 228 Herkes Allah 'a ancak Allah' ın istediği gibi 
ibadet etmekle ve ibadet ederken onun rızasını gözetmekle emrolunmuştur. "Yal
n ız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. "229 ayetinin gereğini yerine 
getirenler ancak bu kimselerdir. 

Fasıl:  

"Yalnız sana kulluk ederiz"230 ayetinin gereğini yerine getiren, bu ayete ehil 
olan kimseler ise , en üstün, en faydalı ve en tercihe şayan ibadet hakkında dört 
yol benimsemişler, bu konuda dörde ayrılmışlardır. 

1 .  İbadetlerin en faydalısı ve en üstünü nefse en ağır ve en zor gelenidir. 
Bunlar şöyle demişlerdir: Çünkü zor olan ibadet nefsani arzudan daha uzaktır. 
İbadetin hakikati de budur. 

Bu kişiler "ücret meşakkate göre takdir edilir" diyerek aslı olmayan 
"İbadetlerin en üstünü en kırmızı olanıdır" yani en zor olanıdır şeklinde bir hadis 
de rivayet ederler. Bunlar nefislere zulmeden insanlar olup şu gerekçeyi ileri sü
rerler: Nefisler ancak böyle düzelir. Çünkü nefsin tabiatında tembellik, horluk ve 
tamahkarlık vardır. Ancak zorlukları ve meşakkatleri göğüslemekle düzelir. 

2 .  İbadetlerin en üstünü uzlet, dünyaya değer vermemek, onu mümkün ol
dukça sınırlı tutmak ve ona dair hiçbir şeye önem vermemektir. Bunlar kendi 
içlerinde ikiye ayrılırlar: 

a. Sıradan olanları bunu amaç olarak b ilir ve kollarını sıvayarak bunu yap
maya çalışırlar, insanları da buna davet ederler. "Dünyaya değer vermemek, 
ilimden de ibadetten de üstündür" derler ve bunu her ibadetin amacı ve başı 
görürler. 

b. Bunların seçkin tabakası ise dünyaya değer vermemeyi amaç değil de bir 
araç olarak görürler. Bunun sayesinde amaçladıkları , kalbin Allah'a bağlanma
sı, onu sevip ona yönelmesi, ona dayanması, onun rızasıyla meşgCıl olması ve 
tüm himmetin bunun için sarfolunmasıdır. Allah'la beraber olmayı, kalp ve dilin 
başka şeylerden arınarak dfüma onu zikretmesini ve onunla meşgul olmasırn en  
üstün ibadet olarak görürler. 

228 Beyyine 98/5. 
229 Fatiha 1/5 
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Bunların seçkin tabakası da kendi içlerinde ikiye ayrılır: Buyruk ve yasak
lar huzurlarını bozsa da onları uygulayan arifler ve böyle davranmayıp haktan 
sapanlar. Bunlar "İbadetten maksat kalbin Allah' la beraber olmasıdır" diyerek 
kendilerini Allah ' tan ayırdığını düşündükleri bir emre uymazlar. Bunların bir şairi 
şöyle demiştir: 

> .... J ... <ck_,h.ll) �:;3 �L.;jİ J� � � ! )l;� 0l5 � �\)3 'J \� �� 

"Gerek yok virde, zira kalbimiz hep Hak için çarpar 
Hüda' dan kalbi gafil softa etsin tevbe-istiğfür" 

Böyle diyenler de iki kısma ayrılır: bunlardan bir kısmı farz ve vacipleri terk 
ederler. Bir kısmı ise farz ve vaciplere devam ederken sünnet ve nafilelerle fay
dalı ilim öğrenmeyi terk ederler. 

Bunlar arif bir hocaya şöyle b ir soru sordu : Ben Allah' la birlikteyken müez
zin ezan okusa ve namaz kılmak üzere kalktığım takdirde Allah' la olan bu halim 
bozulacak ve bu durumda durduğum takdirde ise sürecekse benim için üstün 
olan ne yapmaktır? 

Hoca şu cevabı verdi : Müezzin ezan okuduğunda sen Arş' ın altında bile ol
san Allah' ın çağrısına uyup kalk, namazını kıl , daha sonra yine eski yerine dön! 
Çünkü Allah'la beraber olmak ruh ve kalbin hakkı , namaz çağrısına uymak ise 
Cenab-ı Hakk' ın payıdır. Kendi ruhunun payını Rabbi' nin payına tercih eden 
kimse "Yalnız sana kulluk ederiz "231 ayetini tatbik eden ve ona ehil olan kimse
lerden olamaz. 

3. En üstün ve en faydalı ibadetin başkalarına faydalı olmak olduğunu ile
ri sürenler: Bunlar, fakirlere hizmet etmeyi, insanların faydasına olan şeylerle 
uğraşmayı , onların ihtiyaçlarını gidermeyi, onlara mal ve mevki ile yardımda 
bulunmayı üstün görür, faydası başkalarına sirayet etmeyen ibadetlerden daha 
faziletli görürler ve böyle ibadetleri uygularlar. Ebu Ya' la'nın rivayet ettiği Hz. 
Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledilen şu hadisi delil getirirler: "Tüm 
mahlukatın ihtiyaçlarını Allah karşılar. Onlar içinde ona en sevimli olanlar ba
kımıyla mükellef oldukları kimselere en faydalı olanlardır. "232 Keza ibadet ede
nin ibadetinin faydasının kendisiyle sın ırlı kaldığını , halbuki başkalarına faydalı 
olanın davranışının kendisiyle sınırlı kalmadığını , dolayısıyla bu iki davranışın 
mukayese bile edilemeyeceğini ileri sürerek görüşlerini güçlendirmeye çalışırlar. 
"Bu sebeple alimin ibadet eden kimseye üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstün
lüğü gibidir" derler ve şu hadisi delil getirirler: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 

23 1 Fatiha 1/5 
232 Bu zayıf bir hadistir. Ebu Ya' la, Vl/ 106; 194,  Bezzar, i l ,  398; Heytemi, Mecmau'z-Zevfüd'de, 

senette bulunan Yusuf b. Atıyye es-Saffar'ın metruk biri olduğunu belirtir. Bk. Vlll, 19 1 ;  
Taberani ,  el-Mu'cemü'l-Kebir X, 105; Hatib el-Bağdadi ,  VI, 334. 
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vesellem- Hz. Ali 'ye şöyle demiştir: Allah'ın bir kişiyi senin vasıtanla hidayet erdir
mesi senin kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır. "233 Alimin bu üstünlüğü 
başkalarına faydalı olmasından dolayıdır, derler. 

Onlar şu hadislerle de delil getirmişlerdir: "Hidayete çağırana hidayete 
uyanların mükafatları kadar mükafat verilir. Hidayete uyanların mükafatları da 
eksiltilmez"234 "Allah insanlara hayrı öğretenlere rahmet, melekler de istiğfar 
eder"235 "Denizdeki balıklar ve hücresindeki karıncalara kadar göklerde ve yerde 
bulunan herkes alime istiğfar eder."236 

Bu kimseler, ibadet edenin ölümüyle davranışının sona ereceğini, halbuki 
hayır sahibinin davranışı insanlara faydalı oldukça baki kalacağını ileri sürerler. 

Onların ileri sürdükleri bir delil de şudur: Peygamberler insanlara iyilik etmek, 
onları hidayete ulaştırmak, dünya ve ahiretlerinde onlara faydalı olmak için gön
derilmişlerdir; insanlardan ayrılmak, uzlete çekilmek ve ruhbanlık yapmak için 
gönderilmemişlerdir. Bu sebeple Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  ibadet 
etmek için kapanıp insanlardan uzaklaşmaya yeltenen bir grubu yadırgamıştır.237 

Bu kimseler Allah' ın emri, kulların faydası ve iyiliği için ayrılmayı daha üstün 
görürler. 

4. Bunlara göre en üstün ibadet; her vakitte o vaktin gereği olan şeyi Cenab-ı 
Hakk' ın rızasına uygun şekilde yapmaktır. Geceleyin namazı ve gündüz orucu 
terk etmek, hatta farz namazı kısaltmak mecburiyeti olsa bile, cihad zamanında 
en üstün ibadet cihad yapmaktır. 

Misafir geldiği zaman en üstün ibadet ise onun hizmetini yapmak, müstehap 
olan virdi bırakıp onunla ilgilenmektir. Eş ve çocuklarının haklarını yerine getir
mek de böyledir. 

Seher vaktinde en üstün ibadet namaz kılmak, Kur'an okumak, dua, zikir ve 
istiğfar etmektir. 

Doğru yolu bulmak isteyen bir kimse ve ilim öğrenmek isteyen bir kişi oldu
ğunda en üstün ibadet onların eğitimiyle ilgilenmektir. 

Ezan okunduğunda en üstün ibadet, meşgul olduğu işini ve virdini bırakıp 
müezzinin davetine icabet etmektir. 

233 Buhari, Fedfülü Ali (7/87) Babu menakıbı Ali; Müslim. Fedfülü's-Sahabe (5/271 )  Babu 
fedaili Ali .  

234 Ebu Ya'la, sahih bir senetle rivayet eder. Bk. XI, 373: Müslim (5/531 )  İlm, Babu men sene 
sünneten hasene; Ahmed b. Hanbel, i l ,  397, 504, 505; Tirmizi (5/42) İlm, Babu men dea 
ila hüda; İbn Mace ( 1175) Mukaddime, Babu men sene sünneten hasene. 

235 Tirmizi (5/48) İlm, Babu fadli'l-fıkh ale'l-ibade; Darimi ( 1/75), Mukaddime; ( 1/82) Fadlu'l
i lm ve'l-ulema; Tirmizi (2/343) 

236 Tirmizi (5/47) İlm, Babu fazli' l-fıkh ale7l-İbade, Eb3u Davud ( 10/72) ,  İlm, fazlu'l-ilm. 
237 Buhari (9/5) Nikah, Babu't-terğib fi'n-nikah; Müslim (3/549) ,  Babu istihbabi 'n-nikah. 

T 
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Beş vakit namazın vaktinde onları en güzel şekilde yerine getirmek için ça
balamak, vakit girer girmez onları eda etmeye koşmak ve camiye gitmek en 
üstün ibadettir. Bulunduğu yer camiye uzak ise bu daha faziletlidir. 

Mal, beden ve mevki gibi bir yardıma muhtaç olan kimse olduğunda en üs
tün ibadet ona yardım etmek, onunla ilgilenmeyi vird ve uzlete tercih etmektir. 

Kur'an okurken sanki Allah sana hitap ediyormuş gibi kalbin ve tüm varlığın 
onu anlamaya ve düşünmeye hasredilmesi en üstün ibadettir. Onun emirleri
ni yerine getirmeye azmetmek bir padişahtan bir ferman alıp da tüm kalbini o 
fermana odaklayan kimsenin durumundan daha önemlidir. 

Arafat' ta vakfeye durulduğu zaman en üstün ibadet, yakarmak, dua ve zikir 
etmektir, bunları yapmayı zorlaştıracak oruçla meşgul olmak değildir. 

Zi' l-Hicce ayının ilk on gününde en üstün ibadet, çokça ibadet etmek, özel
likle tekbir, tehlil ve hamdetmektir. Bu zamanda bunlar fiili hale gelmemiş bir 
cihaddan daha faziletlidir. 

Ramazan'ın son on gününde en üstün ibadet mescidde uzlete ve i ' tikafa 
çekilmek, insanlarla karışmamak ve ilgilenmemektir. Hatta alimerin çoğuna göre 
bu zamanda itikaf, insanlara ilim öğretmekten ve Kur' an okutmaktan daha üs
tündür. 

Müslüman kardeşin hastalandığı yahut öldüğü zaman onu ziyaret etmek, 
cenazesinde bulunmak ve bunu uzlete tercih etmek en üstün ibadettir. 

Felaketler meydana geldiğinde ve insanlar seni üzdüğünde onlardan uzak
laşmadan sabretmek en üstün ibadettir. İnsanlarla karışıp da onların eziyetlerine 
sabreden mü'min, onlarla karışmayıp da eziyetlerine maruz kalmayandan daha 
üstündür. En iyisi hayırda insanlarla beraber olmak, şerde ise onlardan uzak 
durmaktır. Ancak kişi onlarla beraber olduğunda şerri giderebileceğini yahut 
kısıtlayabileceğinı bilirse o takdirde onlarla beraber olması uzak durmasından 
daha üstündür. 

Kısaca her vakit ve durumdaki en üstün ibadet, o vakit ve durumda Allah' ın 
rızasına uygun olan davranışı yapmak, o vaktin gerektirdiği ibadetle ilgilenmek
tir. Allah'a bu şekilde ibadet eden kimseler mutlak ibadet ehlidir. Önceki gruplar 
ise ona kayıtlı bir şekilde ibadet etmektedir. Dolayısıyla onlardan biri , ilgili oldu
ğu ibadet nevini yapamaz ve ondan ayrı düşerse kendisinin ibadeti terk ettiğini 
sanır. Çünkü o, Allah'a ancak bir şekilde ibadet etmektedir. Allah' a  mutlak bir 
şekilde ibadet eden kimse ise muayyen bir ibadeti diğerine tercih etmemektedir. 
Aksine her nerede olursa olsun Allah ' ın rızasına tabi olmaktadır. Onun ibadetinin 
dayanağı Allah' ın rızasıdır. O kulluk makamlarında dolaşmasını sürdürmektedir. 
Yükseltildiği makamdaki seyrini kendisine başka bir makam görününceye kadar 
sürdürmekte ve kullukla meşgul olmaktadır. Onun kulluktaki seyri, yürüyüşü
nü bitirinceye kadar bu şekil devam edecektir. Al imlere bakarsan onu onlarla, 
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zahitlere bakarsan onlarla, mücahitlere bakarsan onlarla, zikir :ehline bakarsan 
onlarla, hayır-hasenat sahiplerine bakarsan onlarla, kalbini Allah' a  bağlayan 
kimselere bakarsan onlarla birlikte görürsün .  İşte o, hiçbir şekil ve kaydın ken
disini bağlamadığı mutlak kuldur. Onun davranışları kendisine, lezzet ve huzur 
bulduğu ibadetlere bağlı değildir. Aksine o, - kendi rahatına ve zevkine uymasa 
da - Rabbinin isteklerine bağlıdır. "Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet 
umarız. "238 ayetinin gereğini hakkıyla yerine getiren işte budur! Onun giydiği 
hazır bulduğu şey, yediği kolaylıkla elde ettiği şey, her vakitte meşguliyeti ise 
o vakitte yapmakla emrolunduğu şey, oturduğu meclis ulaştığı ve boş bulduğu 
yerdir. Onu h içbir şekil ve kayıt bağlamaz, hiçbir işaret kontrol altına alamaz, 
mutlak hürdür. Her nereye giderse gitsin dinin emirlerini yerine getirir. Hakka 
uyan herkes ona dost olur, batıla uyan her fert ise ondan uzaklaşır. O yağmur 
gibidir. Nereye düşerse fayda verir. Yaprağı ve hatta dikeni bile faydalı olan hur
ma ağacı gibi her yönüyle faydalıdır. O Allah'ın emrine muhalefet edenlere karşı 
katı ve Allah' ın haramları çiğnendiğinde gazaplıdır. O Allah için yaşar, Allah'a 
bağlı ve onunla birliktedir. Mahlukatı bırakarak Allah'la, kendisini terk ederek de 
insanlarla beraber olmuştur. Hatta Allah 'la birlikte olduğunda mahlukatı aradan 
çıkararak onlardan sıyrılır. Mahlukatla birlikte olduğunda ise kendisini aradan 
çıkararak onlarla birlik olur. O ne güzeldir! İnsanlar arasında ne kadar garip ve 
yalnız, Allah'la ne kadar tanış ve bu sebeple ne kadar mesrur, huzurlu ve mutma
in! Yardım istenecek olan yalnızca Allah ve itimad da sadece onadır! 

Fasıl :  

ibadetin faydası, h ikmeti ve amacı hakkında insanlar dörde ayrılır: 

1 .  Sebep ve hikmetleri inkar edenler: Bunlar Allah' ın emirlerini sadece onun 
irade ve dilemesine bağlarlar. Onlara göre emirleri yerine getirmek, dünya ve 
ahiret saadetini sağlamak ve kurtuluşu sağlamak için değil sadece emredildiği 
içindir. Nitekim mahlukat hakkında da şöyle derler: "Allah yarattıklarını her han
gi bir sebep ve amaç için, bir hikmet ve gayeden dolayı yaratmamıştır. Mahlukat 
içerisinde bir takım sonuçlar veren sebepler, kuvvet ve tabiatlar söz konusu değil
dir. Mesela ateş yanmanın sebebi değildir. Su, susuzluğu ve harareti gidermenin, 
bitkiyi bitirmenin sebebi değildir, onda bunları meydana getirme gücü ve tabiatı 
yoktur. Yakma ve serinletme ateş ve su ile meydana gelmemektedir. Ancak se
rinleme ve yakma ateş ve su ile bir araya gelmiştir. Gerçekte ise onlar sebebiyle 
veya onlarda bulunan bir güç sebebiyle yanma ve serinleme meydana gelme
mektedir. Şeriatın emirleri de böyledir. Gerçekte emir ve yasak arasında bir fark 
yoktur. Ancak Allah' ın iradesi bir şeyi emretmeyi diğerini de yasaklamayı gerek
tirmiştir. Yoksa emredilen şeyin güzel olmasını gerektiren bir özelliği, yasaklanan 
şeyin ise çirkin olmasını gerektiren bir özelliği yoktur. " 

-� -------------
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Bu temel düşüncenin ilgili olduğu bir çok fasit teferruat ve mesele vardır. 
bunları Miftahu Dari's-Seade ve Matlabu Ehli'l-İlm ve' l-İrade adındaki büyük 
kitabımızda zikrettik ve bu düşüncenin yanlışlığını 60 küsur şekilde ispat ettik. 
O, konusunda oldukça güzel bir kitaptır. Bu düşünceyi Seferu' l-Hicreteyn ve 
Tariku's-Seadeteyn adındaki kitabımızda da zikrettik . 

Bunlar ibadetin tadı ve lezzetini alamazlar. İbadet onların gözlerinin nuru, 
gönüllerinin süruru, ruh ve hayatlarının gıdası değildir. Bu sebeple Allah ' ın emir
lerini tekalif/sorumluluklar diye isimlendirirler. Çünkü onları yapmakla sorumlu 
tutulmuşlardır. Halbuki bir hükümdarı veya her hangi birini sevdiğini iddia eden 
bir kimse bile sevdiği kişinin emrini sorumluluk diye isimlendirse ve "Ben bunu 
güçlükle yapıyorum" dese hiç kimse onun hükümdarı sevdiğini kabul etmez. 
Bu sebeple bunlar ve bunların çoğu kulun Rabbini sevmesini inkar etmiş ve 
"Kul, sadece Rabbinin vereceği karşılığı ve kendisi için yarattığı nimetleri sever, 
zatını sevmez" demişlerdir. Böylece muhabbeti Cenab-ı Hak için söz konusu 
etmeyerek yaratıklarına hasretmişlerdir. Halbuki kulluğun temeli kemal dere
cede bir muhabbettir. Onlar bunu inkar etmekle kulluğunu hakikat ve özünü 
inkar etmişlerdir. İlahlığın hakikatinde de, son derecede itaat edilme, saygı ve 
ta'zim görmenin yanı sıra bir o kadar da sevilme yer almaktadır. Bu kimseler ise 
Cenab-ı Hakk' ın sevilmesini inkar etmişlerdir. Halbuki bu, onun ilah olduğunu 
inkar etmektir. Bunların hocası olan Ca'd b. Dirhem, - ki bir kurban günü vali 
Halid el-Kasri tarafından katledilmiştir - "Allah Musa ile konuşmamış, İbrahim' i  
dost edinmemiştir" iddiasında bulunmaktadır. Onun Hz. İbrahim' in dostluğunu 
inkar etmesi, Allah' ın sevilmeyeceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Halbuki 
Hz. İbrahim'in Allah' a  olan ihtiyacını - ki Cehmiyye'ye göre tüm insanların kabul 
ettiği dostlukla kastedilen budur - inkar etmemektedir. Böylece onlara göre her
kes Allah'ın dostu olmaktadır. Bu görüşlerinin ve Allah ' ın muhabbetini inkar et
melerinin yanlış olduğunu Kurretü Uyuni'l-Muhibbin ve Ravzatu Kulubi'l-Arifin 
adındaki eserimizde 80'den fazla şekilde açıkladık. Orada nakli, akli, vicdani ve 
fıtri bir çok delille muhabbetin ilk sevgiliyle olan ilişkisinin gerekliliğini, ruh ve 
hayat olmadan cisminin kemali nasıl olmuyorsa, görme kabiliyeti olmadan gö
zün, işitme kabiliyeti olmadan kulağın nasıl bir değeri yoksa muhabbet olmadan 
da insanın kemalinin gerçekleşmeyeceğini , hatta muhabbetin bunlardan daha 
elzem olduğunu zikrettik. 

2. Bir nevi sebep ve hikmeti kabul eden Kaderiye : Ancak bunların kabul et
tiği sebep ve hikmetin Cenab-ı Hak' la bir ilgisi olmayıp tamamen kulların fayda
sına yöneliktir. Onlara göre ibadetler kulların nail olacağı sevap ve nimetlerin bir 
bedeli olmak üzere vaz' edilmiştir. Kula verilen nimetler de ücretli bir işçinin aldığı 
ücret mesabesindedir. "Bu sebeple Allah mükafatı bir bedel gibi zikretmektedir" 
derler ve şu ayet ve hadisleri delil getirirler: "Onlara: işte size Cennet; yapmış 
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olduğunuz iyi amellere karşılık ona vôris kılındınız diye seslenilir. "239 "(Onlara) 
Ancak yaptıklarınızın karşılığın ı  görmektesiniz (den i/ir)"240 "Yapmış olduğunuz 
iyi işlere karşılık olarak Cennet'e girinf "241 Bir hadis-i kudside Cenab-ı Hak şöyle 
buyurmuştur: "Ey kullarım! Yaptıklarınız sizin davranışlarınızdır. Onları kayde
diyorum, sonra karşılığını vereceğim . "  Bir ayet-i kerimede de şöyle buyurulur: 
"Yalnız sabredenlere mükôfatları hesapsız ödenecektir"242 Bu ayet ve hadislere 
dayanarak Allah' ın ibadetleri karşılık, ücret ve mükafat olarak isimlendirdiğini ,  
çünkü yapılanın karşılığının yapan kişiye döndüğünü ileri sürerler. 

Onlara göre karşılık davranışlarla ilişkilendirilmeseydi karşılık, ecr ve sevap 
olarak isimlendirilmezdi. Onlara göre kıyamette davranışların tartılması da gö
rüşlerini destekleyen bir delildir. Çünkü mükafat ve cezanın davranışlarla iliş
kisi olmasa ve ibadetler mükafatın bir ücreti gibi olmasaydı tartının bir manası 
olmazdı . Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "O gün tartı haktır. Kimin 
(sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları ha
fif gelirse, işte onlar, ôyetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini 
ziyôna sokanlardır. "243 

Bu iki grup birbirine tam zıttır. Birinci grup olan Cebriye davranışlarla karşılık 
arasında hiçbir ilişki kurmamışlar, ömrünü Allah'a itaatle geçirmiş birine Allah ' ın 
azap etmesini ve ömrünce Allah'a isyan etmiş birine ise lütufta bulunmasını caiz 
görmüşler, bu ikisi arasında bir fark gözetmemişlerdir. Keza ameli az olanın ame
li daha çok ve üstün olandan derece bakımından daha üstün olmasını da cfüz 
görmüşlerdir. Onlara göre bu hususlar Allah' ın iradesiyle ilgilidir. Birine mükafatı 
diğerine cezayı gerektirecek her hangi bir sebep ve hikmet söz konusu değildir. 

İkinci gruptaki Kaderiye ise Cenab-ı Hakk'ın en iyiyi gözetmesi gerektiği
ni ,  bunun da sadece mükafatın bedeli olan davranışlarla ölçülebileceğini ileri 
sürmüşler, kula ameli olmaksızın sevap verilmesini, sadaka alındığında oluşan 
minnete benzetmişlerdir. 

Allah onları kahretsin !  Allah hakkında ne kadar da cahiller ve bu konuda 
ne kadar aldanıyorlar! Allah ' ın kuluna lütuf ve ihsanını kulların birbirine yaptı
ğı sadaka gibi değerlendiriyor ve hatta şöyle diyorlar: Allah' ın kuluna amelleri 
mukabilinde karşılık vermesinin hiçbir amel yapmaksızın ihsanda bulunmasın
dan daha güzel ve iyi olduğunu ileri sürüyorlar. 

Cebriye ise onlara tamamen itiraz ederek mükafat ve cezada davranışların 
hiçbir rolü olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

239 A'raf 7/43. 
240 Neml 27/90. 
241 Nah! 1 6/32. 
242 Zümer 39/10 
243 A'raf 7/8-9. 
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Her iki grubun fikirleri de aşırı ve Allah' ın kullarının fıtratına uygun kıldı
ğı, peygamberlerini gönderip kitaplarını indirdiği sırat-ı müstakimin dışındadır. 
Buna göre davranışlar, her sonuç veren sebep gibi ceza ve mükafata ulaştıran 
sebeplerdir. Salih ameller Allah'ın başarı vermesinden, lütuf ve ihsanından kay
naklanmaktadır. Allah, onları yapması için kuluna yardım etmekte ve onu bu 
konuda muvaffak kılmakta, bunları yapması için ona irade ve kuvvet verip onları 
sevdirmekte ve bu amellerin tersini ise kötü göstermektedir. O halde ameller 
Cenab-ı Hakk'ın verdiği mükafatın bir karşılığı olamaz ve onunla denk görüle
mez. Aksine kul bütün gücünü harcayarak en güzel şekilde yapsa bile ameller, 
Cenab-ı Hakk' ın verdiği nimetlerin bir kısmına bir teşekkürden ibarettir. Eğer 
Allah verdiği nimetlerin tam hakkını isteseydi onun nimetlerine layıkıyla teşekkür 
etmek mümkün olmazdı . Bu sebeple Allah tüm yer ve gök ehline azap etse bu 
azabıyla zulmetmiş olmaz. Onlara merhamet etse onun merhameti onlar için on
ların yapacağı amellerden daha hayırlı olur. Nitekim Hz. Peygamber den -sallallahu 
aleyhi vesellem- nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Sizden 
hiçbirinin ameli onun Cennet' e girmesini sağlamaya yetmez"244 buyurarak amel
lerle Cennet' e girmenin mümkün olmadığını belirtmiştir. 

Hadisin başka bir varyantında "Sizden h iç kimse ameliyle Cennet' e gire
meyecektir" başka bir varyantında ise şöyle yer almaktadır: "Sizden hiç kimseyi 
ameli kurtaramayacaktır. ' Etraftan 'Siz de mi ey Allah' ın Peygamberi?' diye sorul
duğunda 'Allah ' ın lütuf ve rahmeti olmasa ben de' cevabını vermiştir. " Cenab-ı 
Hak "Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık olarak Cennet 'e girin ' "245 ayetinde ol
duğu gibi Cenab-ı Hakk'ın Cennet'e amelle girildiğini belirtmesi bununla çeliş
mez. Çünkü hadiste bunun reddedilmesiyle ayette kabul edilmesi aynı anlamda 
değildir. Hadiste reddedilen, Cennet' in sadece amellerle kazanılması ve amelle
rin Cennet' in bir karşılığı olmasıdır. 

Bu, karşılıksız mükafat vermenin minnet olacağını ileri süren Kaderiyye 'ye 
bir rettir. Bu grup, Allah hakkında en bilgisiz, ona karşı en kaba kimseler olup 
"bu ümmetin Mecusileri" olmayı hak etmişlerdir. Onların Allah hakkındaki bilgi
sizliklerini göstermek için şunu bilmemeleri yeterlidir: Gök ve yerdekiler Allah ' ın 
lütfu içindedirler, gerçek efendi ve Mevlalarının lütfuna nail olmaları sevinç, sürur 
ve lezzetin tamama ermesindendir. Onların hayatı ancak bu lütuf sayesinde hoş 
olabilir. Onların en ulu mertebede olanı ona en yakın olanı, onun lütfunu en iyi 
bileni, en çok itiraf edip, en çok anıp şükredeni ve onu lütfundan dolayı en çok 
sevenidir. Herkes onun lütfu içinde değil midir? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 
"Onlar Islôm 'a girdikleri için sen i  minnet altına sokuyorlar. De ki: Müslümanlı
ğınızı benim başıma kakmayın! Eğer doğru kimselerseniz b ilesiniz ki, sizi imana 
erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. "246 

244 Buhari ( 1 1/300), Rikak, Babu'l-kasd ve'l-Müdaveme ale'l-amel; Camiu'l-UsCıl, I/304, 307, 
318. 

245 Nah! 16/32. 
246 Hucurat 49/17. 
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İnsanların minnetini çekmek bir kusurdur. Çünkü minnet eden kişi de min
net edilen gibi bir insandır. Lütufta bulunduğu kimseden üstün hale gelir ve lütuf
ta bulunulan kendisini ondan düşük görür. Bununla birlikte bütün insanlar aynı 
değildir. Mesela Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ümmeti üzerinde bir 
lütfu vardır. Ashab-ı kiram "Allah ve resulünün lütfu daha büyüktür."247 derlerdi. 
Keza babanın çocuk üzerindeki lütfunda ve çocuğun bu minneti çekmesinde bir 
ayıp yoktur. Efendinin kölesi üzerindeki minneti de böyledir. Tüm mahlukatın 
karşılıksız lütuf deryasında yüzdüğü alemlerin Rabbi nasıl böyle olmaz? İnsanla
rın amelleri nail olacakları ikram ve cömertlik için bir sebep olsa bile Cenab- Hak 
Mennan'dır, onlara çokça lutfedendir. Çünkü onları bu sebepleri işlemeye mu
vaffak kılmış, onlara bunun yolunu göstermiş, onlara yardım, eksiklerini tamam
lamış ve amellerini kusurlarıyla birlikte kabul etmiştir. Cenab-ı Hakk' ın 1}.>-.:ı1 
0_,L....; r5 � �I "Yapmış olduğun uz iyi işlere karşı lık olarak Cennet'e girin!"248 
ayetinde belirttiği Cennet' in ameller karşılığında elde edilmesinin anlamı budur. 
Bu ayet-i kerimedeki sebep bildiren ....., harfi hem Kaderiye'ye hem de ameller ve 
karşılık arasında kat' i bir irtibat olmadığını, amellerin sadece emarelerden ibaret 
olduğunu, hem hayır hem de şerde karşılığın amellere göre verilmeyebileceğini , 
bu konuda sadece Allah' ın iradesinin geçerli olduğunu ileri süren Cebriye'ye 
reddiyedir. 

Dini metinler hem Cebriye'nin hem de Kaderiyye'nin görüşlerini geçersiz 
kılmaktadır. Akıl ve fıtratın desteklediği deliller de her iki grubun görüşünü redde
der. Aklı ve gönlü açık olan orta yolu tutmuş bulunan ehl-i sünnetin görüşünün 
doğruluğunu görür. Ehl-i sünnet Allah ' ın irade ve kudretini , kulları ve kullarının 
fiillerini yarattığını ,  sebep ve sonuç irtibatını içeren hikmetini , dünya ve ahirette 
sebep ve sonuç ilişkisinin bulunduğunu kabul eder. 

Kaderiye ve Cebriye'den, her biri hakkın bir kısmını terk etmiş, bu sebeple 
batılın bir kısmına hatta çeşitli kısımlarına dalmıştır. Allah ehl-i sünneti ise iz
niyle onların ihtilaf ettikleri konuda hakka ulaştırmıştır. ''Allah dilediğini doğ
ru yola iletir. "249 "Bu Allah 'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf 
sôhibidir. "250 

3 .  İbadetin faydası nefislerin terbiye edilmesi ve onların ilmi feyizlere açık 
hale getirilmesi , behimi durumlardan kurtarılmasıdır, diyenler: Bunlara göre ne
fisler ibadetten mahrum kalsa hayvanlar gibi olurlar. İbadetler onları alışkanlık
lardan kurtarır soyut akıllara benzetir. Böylece ilim ve marifeti algılayabilir hale 
gelirler. Bu görüşte olanlar kendi içlerin<.ie ikiye· ayrılırlar: 

247 Buhari (7/644) Meğazi, füıbu gazveti't-Tfüf; Müslim (3/104) Zekat, Babu'l-müellefeti 
Kulı'.ıbuhum. 

248 Nah! 16/32. 
249 Bakara 2/2 13 .  
250 Cuma 62/4. 
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a .  Nübüvvet ve şeriata göre alemin ezeli olduğunu, feleklerin yarılmamasını, 
irade sahibi bir failin olmadığını ileri süren filozoflara yakın olanlar. 

b. Islam sufilerinden felsefeyle uğraşıp filozoflara yakın olanlar. Bunlar 
ibadetlerin sadece nefisleri eğitmeye ve onları soyut hale getirip duyularla algıla
nan dünyadan ayırmaya, böylece onlara bir takım bilgi ve ilhamların gelmesine 
yaradığını iddia ederler. 

Bunlar içinde ibadetleri sadece bu amaca hasredenler vardır. Bunlar, bu 
amacı gerçekleştirdiğinde ibadetleri bırakıp evratlarıyla ilgilenmekte yahut kalp
lerine doğan ilhamla uğraşmakta serbest olduklarını düşünürler. Bunlardan ev
rad ve vazifeleri yapmayı gerekli gören ve onları ihlal etmeme düşüncesinde 
olanlar vardır. Bunlar da kendi içinde iki kısımdır. Bir kısmı bu vazifeleri kanun 
ve düzeni korumak için yaparlar. Diğer kısmı ise , bunları kalplerine doğan ilham
ları korumak gayesiyle ve nefsin bu vazifelerden ayrılması durumunda yine eski 
behimi haline düşmesi korkusuyla yaparlar. 

Tarikat hakkında görüş beyan edenlerin düşüncelerin in özeti budur. Onla
rın ayrılmasındaki en önemli nokta, ibadetin hükmü ve ne için vaz' edildiğidir. 
Onların kitaplarında bu üç düşünce dışında hemen hemen başka bir görüş bu
lamazsın. 

4. Allah' ı ,  onun yaratma, iş ve buyruklarında hikmet sahibi olduğunu bilen ,  
Allah' a  ibadette basiret sahibi olan ve ibadetle amaçlananı idrak eden Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve Hz. İbrahim'e tabi olan kimseler. 

Önceki üç grup, bağlandıkları batıl şüpheler ve bozuk kaidelerle bunlardan 
ayrılmışlardır. Onların katında bu şüphelerden başka bir şey yoktur. Bağlandıkla
rı muhallerle sevinmekte, alıştıkları hayallerle mutlu olmaktadırlar. Eğer bağlan
dıklarının dışında daha büyük ve daha değerli şeyler olduğunu bilselerdi onun 
dışında bir şeyden hoşnut olmazlardı .  Ne var ki akılları bunu idrakten aciz kaldı, 
nübüvvet nurunu kullanarak ona ulaşamadılar, onu elde etmeyi gönülden iste
mediler. Bağlandıkları düşüncelerin cehaletten daha iyi olduğunu, başkalarının 
görüşleriyle çeliştiğini gördüler. 

Böylece bağlandıkları görüşleri başka görüşlere tercih ettiler. O grupların 
felaketi de bu oldu. Bundan kurtulan ancak Allah'ın yardımıyla kurtulur. 

Bilinmelidir ki, kulluğun sırrı, amacı ve hikmetini ancak Cenab-ı Hakk' ın 
sıfatlarını tanıyıp inkar etmeyen, Cenab-ı Hakk'ın ilahlığının mana ve hakikatini 
bilen, onu hak ilah onun dışındakileri ise batıl kabul eden, ilahlığın sadece ona 
yaraştığını , ibadetin onun ilahlığının bir sebebi ve neticesi olduğunu, bu ikisi ara
sındaki ilişkinin sıfatlarla ilgili olan şeylerin sıfatlarla ilgisi gibi, mesela bilgiyle bili
nenin, kudretle kudret sonucu meydana gelen şeyin , sesle işitmenin, ihsanla rah
metin, bağışla cömertliğin irtibatı gibi birbiriyle irtibatlı olduğunu anlayan kimse 
bilebilir. İlahlığın hakikatini inkar edip anlamayan kimsenin ibadetlerin hikmet, 
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maksat ve gayesini , niçin vaz edildiğini bilmesi nasıl mümkün olur? İbadetlerin 
yaratmanın asıl sebebi olduğunu, mahlukatın bunun için yaratıldığını ,  peygam
berlerin bunun için gönderilip kitapların bunun için indirildiğini ,  Cennet ve 
Cehennem' in bunun için yaratıldığını, mahlukatın ibadet etmemesinin Allah 'a 
uygun olmayan bir şey nispet etmek olduğunu, yer ve gökleri hakla yaratmış olan 
Allah ' ın bundan münezzeh olduğunun, onun insanı boşuna yaratmadığını böyle 
bir kimse idrak edebilir mi? Halbuki Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Sizi sôdece 
boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğin izi mi 
sandın ız?"251 "Boşuna" demek, hiçbir sebep ve hikmet olmaksızın, bana ibadet 
edilmesi ve benim size karşılık verme kastım bulunmaksızın demektir. Cenab-ı 
Hak "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım "252 daha 
açık dile getirmiştir. İbadet, cin, insan ve diğer mahlukatın yaratıldığı maksat
tır. Yüce Allah şöyle buyurur: "insan kendisinin başıboş bırakıldığını mı sanır? "253 
İmam Şafii (ö. 204) , buradaki "başıboş" kelimesinin "emir ve yasak verilmeyen" 
anlamında olduğunu belirtir. Başkaları da "mükafat ve cezaya tabi olmayan" 
anlamında olduğunu belirtmiştir. Her ikisi de doğrudur. Çünkü mükafat ve ceza 
emir ve yasağın bir neticesidir. Emir ve yasak ise ibadet yapılmasının istenmesi 
demektir. İbadetin hakikati emir ve yasaklara uyup riayet etmektir. Cenab-ı Hak 
şöyle buyurur: "Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve 
şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi 
Cehennem azôbından koru!"254 "Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak 
hak ile yarattık. "255 "Allah, gökleri ve yeri yerli yerinde yaratm ıştır. Böylece her
kes kazancına göre karşılık görür. "256 Böylece Cenab-ı Hak, gökleri ve yeri emir 
ve yasak, mükafat ve cezayı kapsayan hak ile yarattığını belirtmiştir. 

Gökler, yer ve ikisi arasındakiler bunun için yaratıldığına göre şöyle bir 
iddialar nasıl ileri sürülebilir: "Yaratmanın bir sebep ve hikmeti yoktur. Yahut kul
ların ibadetlerle mükellef kılınarak ahirette alacakları mükafat sebebiyle minnet 
altında kalmasınlar diyedir. Yahut da nefislerin akli b ilgileri algılamaya, sıradan 
şeylere muhalefet etmeye alışmalarını sağlamak içindir." 

Bu görüşlerle sarih vahyin delaletini ayırabilen zeki kimse düşünürse bu gö
rüşleri ileri sürenlerin Allah' ı hakkıyla takdir edip bilemediklerini anlar. 

Yüce Allah mahlukatı, kemal derecede bir muhabbeti de içine alan bir ibadet 
yanı sıra kendisine boyun eğilmesi ve emrine itaat edilmesi için yaratmıştır. 

251 Mü'minun 23/ 1 15 .  
252 Zariyat 5 1/56. 
253 Kıyame 75/36. 
254 Al-i İmran 3/19 1 .  
255 Hicr 15/85. 
256 Casiye 45/22.  
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İbadetin temelinde Allah sevgisi, hatta sevginin sadece ona hasredilmesi ve 
Allah'tan başka bir şeyin sadece Allah rızası için sevilmesi vardır. Allah ' ın pey
gamberleri, melekleri ve velileri böyle sevilir. Onlara olan muhabbetimiz onun 
muhabbetindendir. Yoksa onlara olan muhabbetimiz, Allah' tan başka denkler 
edinip onları Allah' ı sever gibi sevenlerin muhabbeti gibi değildir. 

Demek ki, Allah' ı sevmek ona kulluk etmenin hakikati ve sırrıdır. Bu ise, 
ancak Allah' ın emrine uymak ve yasağından kaçınmakla gerçekleşir. Allah' ın 
buyruklarını yerine getirip yasaklarından kaçınıldığında kulluk ve sevginin haki
kati ortaya çıkar. Bu sebeple Cenab-ı Hak, peygamberine uymayı onu sevme
nin bir alameti olarak görmüştür. Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurmaktadır: 
"(Resulüm!) De ki: Eğer Allah 'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin"257 
Görüldüğü gibi Yüce Allah , peygambere uymayı Allah' ı  sevmenin bir şartı ve 
gereği olarak görmektedir. Şart gerçekleştirilmeden şartın gereği meydana gel
mez. Dolayısıyla peygambere uyulmuyorsa Allah sevgisi de yok demektir. Allah 
sevgisinin bulunmaması peygambere uyulmadığını gösterir. Peygambere uyma
mak, Allah sevgisinin olmamasıyla neticelenmektedir. Hülasa olarak peygambe
re uyulmadan Allah sevgisinin olması mümkün değildir. 

Bu zikrettiklerimiz, Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- uymanın Allah 
ve peygamber sevgisine ve onun emrine itaat edildiğine delalet etmektedir. Kul
luk için bu kadarı da yetmez. Kula Allah ve peygamberi, o ikisi dışındaki her 
şeyden daha sevimli olması lazımdır. O ikisinden daha sevimli bir şeyin olması, 
Allah' ın asla bağışlamadığı şirke düşmesine ve hidayete ermemesine sebep olur. 
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kar
deşlerin iz, eşlerin iz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesdda uğramasından 
korktuğunuz ticdret, hoşlandığın ız meskenler size Allah 'tan, Resülünden ve Allah 
yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrin i getirinceye kadar bek
leyin. Allah fdsıklar topluluğunu h iddyete erdirmez. "258 

Her kim bu ayette sayılanlardan her hangi birini Allah'a ve peygamberine 
itaatten öne alırsa yahut onlardan birinin sözünü yahut rızasını yahut korku, 
umut ve güvenini Allah ve peygamberinin sözünden , rızasından, korku, umut 
ve güveninden daha önce tutarsa, onların her hangi biriyle olan ilişkisini Allah' la 
olan ilişkisine tercih ederse, Allah ve peygamber o kimseye her şeyden daha 
sevimli değildir. Diliyle böyle olduğunu söylese bile söylediği vakıaya uymayan 
bir yalandan ibarettir. Birinin verdiği hükmü Allah ve peygamberinin hükmün
den daha önemli gören kimsenin durumu da böyledir. Hükmünü önemsedi
ği kimse Allah ve peygamberinden daha sevimli olmuş olur. Ancak bu şekilde 
birinin görüşünü veya hükmünü veya itaatini veyahut da rızasını önemseyen 
kimseye mesele karışık görünmektedir. Zanneder ki o önemsediği kimse sadece 

257 Al-i imran 3/31 .  
258 Tevbe 9/24. 
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peygamberin söylediği şekilde emreder, onunla hükmeder ve onunla konuşur. 
Bu zanla o kimseye itaat eder, onun hükmüne baş vurur ve sözlerini kabul eder. 
Bunun dışında başka bir şeye kapasitesi yetmeyen kişi mazur görülebilir. Ancak, 
Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- emrini araştırmaya güç yetiren ve tabi 
olduğu o kimseden mutlak olarak veya bazı hususlarda daha iyisinin olduğunu 
öğrenip de bu yola baş vurmayan kimsenin durumu endişe vericidir. Çünkü o, 
tehdit altına girmektedir. Kendisine aykırı davranan ve şeyhine uyma konusunda 
kendisine muvafakat etmeyen kimsenin cezaya çarptırılmasını helal görürse aşırı 
giden zalimlerden biri olur. "Allah her şey için bir ölçü koymuştur. "259 

Fasıl :  

"Yalnız sana ibadet ederiz"260 ayeti dört sütun üzerine bina edilmiştir: Dille 
söylenenlerle, kalpten geçenlerle, gönül ve organlarla yapılanlar amellerle Allah 
ve peygamberinin sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri gerçekleştirmek. Kulluk, bu 
dört unsurun hepsini içine almaktadır. "Yalnız sana ibadet ederiz"261 ayetini ger
çekten uygulayanlar bunlardır. 

Kalpten geçenler, Allah ' ın zatı, isimleri, sıfatları, fiilleri, melekleri ve hesap 
hakkında peygamberleri vasıtasıyla haber verdiklerine inanmaktır. 

Dille söylenenler, kalpten geçenleri dille söylemek, insanları onlara çağır
mak, onları savunmak, onlara aykırı olan bid'atları açıklamaktır. 

Gönülle yapılan ameller, Allah' ı sevmek, ona güvenmek, ona yönelmek, 
ondan korkmak, ondan ummak, dini sadece ona has kılmak, onun emir ve ya
saklarını sabırla uygulamak, onun takdiriyle başına gelenlere sabretmek, onunla 
yetinmek ve ondan hoşnut olmak, dostluk ve düşmanlığı onun için etmek, ona 
boyun eğip itaat etmek, ona saygı duymak, onunla huzur bulmak ve bunlar gibi 
organlarla yapılan ibadetlerden daha önemli ve Allah indinde daha güzel amel
lerdir. Bunlar olmaksızın organlarla yapılan ameller ya tamamen yahut da büyük 
ölçüde faydasızdır. 

Organların amelleri namaz, cihat, cuma ve cemaate gitmek, acize yardım 
etmek, insanlara iyilikte bulunmak ve benzeridir. 

"Yalnız sana ibadet ederiz"262 ayetinin gereği, bu dört maddedeki hüküm
lere riayet etmek ve onları kabul etmektir. "Yalnız senden medet umarız. "263 İse 
bunları gerçekleştirmek ve bu konularda başarılı olmak için Allah' ın yardımını 
istemektir. "Bizi doğru yola ilet! "264 ayeti ise Allah' a  kulluk etme ve ondan medet 

259 Talak 65/3 . 
260 Fatiha 1/5. 
261 Fatiha 1/5. 
262 Fatiha 1/5. 
263 Fatiha 1/5. 
264 Fatiha 1/6 
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ummayı kapsadığı gibi, o ikisini yerine getirmenin ve o iki esasla Allah 'a yöne
lenlerin yoluna yönelmenin ilham edilmesini de içermektedir. 

Fasıl :  

Tüm peygamberler, insanları "Yalnız sana ibadet eder, yaln ız senden me
det umarız"265 esasına çağırmışlardır. Onların ilkinden sonuncusuna kadar 
hepsi insanları Allah' ı  birlemeye ve ona kulluk etmeye davet etmişlerdir. Hz. 
Nuh, kavmine şöyle demiştir: "Ey kavmim! Allah 'a kulluk edin, sizin ondan baş
ka ilôhnız yoktur. "266 Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. Şuayb da kavimlerine böyle 
demektedir.267 Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ''Anda/sun ki b iz 'Allaha kulluk 
edin ve Tôğut'tan sakın ın' diye (emretme/eri için) her ümmete bir peygamber 
gönderdik. "268 "Senden önce h içbir resul göndermedik ki ona 'Benden başka 
ilôh yoktur; şu halde bana kulluk edin' diye vahyetmiş olmayalım. "269 "Ey pey
gamberler! Temiz olan şeylerden yiyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı 
hakkıyla b ilmekteyim. Şüphesiz bu (insanlar) bir tek ümmet olarak sizin ümme
tin izdir ve ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise benden sakının (denildi)"270 

Fasıl: 

Cenab-ı Hak kulluğu en mükemmel, kendine en yakın kullarının vasfı yap
mıştır. Şöyle buyuruyor: "Ne Mesih ve ne de Allah 'a yakın melekler, Allah 'ın 
kulu olmaktan geri dururlar. Ona kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin 
hepsini (Allah) yakında huzüruna toplayacaktır. "271 "Kuşkusuz Rabbin katında
kiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler, onu tesbih eder ve yaln ız ona secde 
ederler. "272 Bu ayet-i kerime, 'lj �>- 0:,j� '] �� C,..j ��'J lj <?ır-=.ıı � � 4Jj 
.JJ� ayetinin �J'JıJ ...:..ılr-JI .} lJ-4 .JJ "Göklerde ve yerde kimler varsa ona 
ôittir. "273 kısmında durulduğunu, aaha sonraki "Onun huzlirunda bulunanlar, 
ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar" kısmının ise yeni bir cümle 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu ayette başlı başına iki ayrı cümle vardır. 
Buna göre ayetin birinci kısmı "Allah' ın göklerde ve yerde bir kulları ve hüküm
ranlığı vardır" anlamındadır. Daha sonraki kısmı ise , onun katında bulunan me
leklerin ona ibadet etmekten kibirlenmediklerini, buna burun kıvırıp büyüklük 
taslamadıklarını ve ona ibadetten bıkıp usanmadıklarını belirtmektedir. Ayette 
geçen �ı ve bunun kökü olan � "yorulma bıkma" anlamında kullanıl-

265 Fatiha 1/5. 
266 /!\raf 7/59 
267 Bk. /!\raf 7/65, 73, 85. 
268 Nahl 16/36. 
269 Enbiya 21/25. 
270 Mü'minO.n 23/51 -52. 
271 Nisa 4/1 72.  
272 /!\raf 7/206. 
273 Enbiya 21/19. 
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maktadır. Onların ibadetleri böyle değildir. Aksine onların ibadet ve tesbihleri 
Adem oğullarının nefislerine olan düşkünlükleri gibidir. Hülasa olarak bu ayetin 
birinci kısmı Cenab-ı Hakk' ın Rab oluşu bakımından kullarını, ikinci kısmı ise 
İlah oluşu bakımından kullarını tanıtmaktadır. 

Cenab-ı Hak, "Rahman'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevôzu ile yü
rürler ve kendini bilmez kimseler onlara lôf attığında (incitmeksizin) 'Selôm ' der
ler (geçerler) "274 ayetinden başlayarak surenin sonuna kadar tanıttığı kimseleri 
ayette görüldüğü gibi "Rahman' ın kulları" şeklinde takdim etmektedir. Başka bir 
surede şöyle buyurur: "(Bu,) Allah 'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttık
/an bir pınardır. "275 "Kulumuz Davud'u hatırla "276, "Kulumuz EyyCıb 'u hatırla ", 277 
Kullarımız İbrahim, İshak ve Ya 'kCıb'u da an! "278 buyurmaktadır. Yine Hz. Sü
leyman hakkında "Ne güzel bir kuldu! Doğrusu o, dôima Allah 'a yönelirdi "279 
şeklinde "kul olmasına" vurgu yapmaktadır. Keza Hz. İsa'yı da böyle anmakta
dır: "O sadece kendisine nimet verdiğim iz bir kuldur. "280 Görüldüğü gibi Allah 
düşmanı Hıristiyanların iddialarının aksine onun ulaşacağı son noktanın kulluk 
olduğunu belirtmektedir. 

Mahlukatının en şereflisi ve kulluk bakımından derecesi en yüksek olanı Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hakkında da Cenab-ı Hak "kul" kelimesini kul
lanmaktadır: "Eğer kulumuza indirdiklerimizden her hangi bir şüpheye düşüyor
sanız, haydi onun benzeri bir sure getirinf "281 "Alemlere uyarıcı olsun diye kulu 
Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah yüceler yücesidir. "282 "Hamda/sun Allah 'a 
ki, O, kuluna Kitab 'ı indirdi. "283 Görüldüğü gibi , Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber·f' 
-sallallahu aleyhi vesellem- Kur'an' ın indirmesi hakkında ve onun muhataplarınm 
Kur'an' ın benzeri bir kitap oluşturmalarını söyleyerek onlara meydana ohıması 
hakkında Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kulluğuna vurgu �'apmakta
dır. Keza Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- dua etmesi hakkında da onun 
kulluğunu vurgulamaktadır: ''Allah 'ın kulu ona yalvarmaya kalkınca, neredeyse 
onun etrafında keçe gibi birb irlerine geçeceklerdi. "284 İsra mucizesini anlatırken 
de Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kulluğuna işaret etmektedir: "Bir 
gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulu
nu Mescid-i Haram 'dan, çevresin i mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren 

274 Furkan 25/63. 
275 İnsan 76/6. 
276 Sad 38/17 .  
277 Sad 38/41 .  
278 Sad 38/45. 
279 Sad 38/30. 
280 Zuhruf 43/59. 
281 Bakara 2/23. 
282 Furkan 25/1 . 
283 Kehf 18/1 .  
284 Cin 72i19 .  
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Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. "285 Sahih bir hadiste de Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediği nakledilmiştir: "Hristiyanların Meryem oğlu 
Mesih ' in methinde aşırı gittiği gibi siz de benim methimde aşırı gitmeyin! Ben 
sadece bir kulum. Benim hakkımda 'Allah ' ın kulu ve peygamberi' deyin"286 Baş
ka bir hadiste de şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Ben bir kölelerin yediği gibi 
yemek yiyen ,  onların oturduğu gibi oturan bir kulum. "287 Buhari 'nin Sahih' inde 
Abdullah b. Amr' ın şöyle dediği nakledilmektedir: "Tevrat' ta Hz. Muhammed'in 
tanıtımını şöyle buldum: Muhammed, Allah' ı  Elçisi'dir, benim kulum ve 
resO.lümdür. Onu mütevekkil (Allah'a güvenen) diye isimlendirdim. O katı ve 
haşin, çarşılarda çığırtkanlık yapan, kötülüğe kötülükle karşılık veren biri değildir. 
Aksine affedici ve bağışlayıcıdır. "288 

Cenab-ı Hak, kullarını müjdelediğini belirtmiştir: "Dinleyip de sözün en gü
zeline uyan kullarımı müjdelef "289 Mutlak güvenliğin de kullarına füt olduğunu 
belirtmiştir: "Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bu gün size 
korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksin iz de"290 Şeytanın sadece onlara hakim 
olamayacağını , onun ancak kendisini dost edinip Allah'a ortak edenler üze
rinde otorite kurabileceğini belirtmiştir: "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir 
hakimiyetin yoktur. Ancak azgın lardan sana uyanlar m üstesnô "291 "Gerçek şu 
ki: iman edip de yaln ız Rab/erine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir 
hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah 'a 
ortak koşanlardır. "292 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- kulluğun en yüksek mertebesinin 
ihsan olduğunu belirtmiştir. Cibril hadisinde, Cibril ona ihsanın ne olduğunu 
söylediğinde şu cevabı vermiştir: "Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet et
mendir. Her ne kadar sen onu görmezsen de o seni görüyor. "293 

Fasıl :  

Bu başlık, "Yalnız sana kulluk ederiz "294 ayetinin gereğinin ölene kadar her 
kula gerektiği hakkındadır. 

285 İsra 17/1 . 
286 Buhari (6/551 )  Ehadisü' l-enbiya, Babu kavlillah: 1...,,..,. ""=-'ı.:s:ıı ./ _ş,ıı 
287 Ebu Ya'la, VII I , 3 18; Takrib, I I ,  298; Beğavi , Şerhu's-Sünne, Xll l ,  247-248. 
288 Buhari (4/402) Büyu ' .  Babu kerahiyyeti's-sahb fi'l-esvak; (8/449) Tefsir, SCıretü'l-Feth; Ah-

med b. Hanbel (2/1 74) 
289 Zümer 39/17-18. 
290 Zuhruf 43/68-69. 
291 Hicr 15/42. 
292 Nahl 16/99-100. 
293 Müslim ( 1/128-135) Evvelü' l-İman; Ebu Davud (3/459) Süne, Babu fi'l-Kader; Nesfü (8/97) 

İman, Babu na'ti'l-İslam. Tirmizi (5/8) iman, Babu ma cae fi vasfi Cibril. 
294 Fatiha 1/4 



94 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

Cenab- Hak peygamberine şöyle demektedir: "Sana yakin (ölüm} gelinceye 
kadar Rabbine ibadet et! "295 Cehennemliklerin de şöyle dediğini belirtmektedir: 
"Ceza gününü de yalan sayıyorduk"296 Ayette zikredilen "yakin" kelimesi, tüm 
müfessirlerin ittifakıyla ölüm anlamındadır. Osman b. Maz'(m'un ölümüyle ilgili 
sahih bir hadiste Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nak
ledilir: "Ona Rabbinden yakin gelmiştir."297 

Kul ,  sorumluluk yeri olan bu dünyada bulundukça ölene kadar kulluktan 
ayrılmaz. Aksine berzahta bile o başka bir kullukla sorumludur. Sorgucu melekler 
"Rabbin kimdir? , Allah resulü hakkında ne dersin?"298 şeklinde soru sorup on
dan cevap beklemektedir. Kıyamet gününde de başka bir kullukla sorumludur. 
Allah tüm mahlukatını secde etmeye çağırdığında müminler secde eder, kafir ve 
münafıklar ise secde edemezler. Ancak mükafat ve ceza yurduna girdiklerinde 
sorumlulukları biter. O zaman mükafat ehlinin her nefes bıkıp yorulmadan yap
tıkları kulluk Allah' ı tesbih etmek olur. 

Her kim kulluk sorumluluğunun kalkacağı bir makama ulaşacağını iddia 
ederse o Allah ve peygamberini inkar eden bir zındıktır. O ulaşsa ulaşsa Allah' ı  
inkar ve onun dininden sıyrılma makamına ulaşır. Halbuki kul kulluk makamla
rında ne kök salarsa kulluk vazifesi o kadar büyük olur. Ona gerekli olan daha 
aşağı derecede olan kimselere gerekli olandan daha fazla kulluk etmektir. Bu 
sebeple Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ,  hatta tüm peygamberlerin üm
metlerine gerekli olandan çok kulluk etmektir. İlim sahipleri, seviyesi kendilerin
den daha küçük olanlardan daha fazla kulluk etmelidir. Herkesin kulluğu kendi 
mertebesine göredir. 

Fasıl :  

Bu başlık, kulluğun genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılması hakkındadır. 

Kulluk ikiye ayrılır: genel ve özel . 

1. Genel kulluk: Göklerde ve yerde olan iyi-kötü, mümin ve kafir tüm in
sanların kulluğu Allah'adır. Bu, rıza ile değil de, tüm mahlukatın Allah' ın kahr 
ve galibiyeti altında olması anlamında genel bir kulluktur. Cenab-ı Hak şöyle 
buyuruyor: '"Rahman çocuk edindi ' dediler. Hakikaten siz, pek çirkin bir şey or
taya attın ız. Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar 
yıkılıp düşecektir! Rahman'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Halbuki 

295 Hicr 15/99. 
296 Müddessir 74/46. 
297 Buhari, bu hadisi birkaç yerde tahric etmiştir. Bk. (4/137) ,  Cenfüz, Babu'd-duhCıl ale' l

meyyit; (7/3 10) Menakıbu' l-ensar, Babu makdemi'n-nebiy -sallallahu aleyhi vesellem- ve 
ashabu el-Medine; Abdürrezzak, el-Musannef ( 1 1/237) Rakam: 20422. 

298 Bu konuda teferruat ve hadisler hakkında bk. İbn Kayyim, Kitabu'r-Ruh, s .  46-55. 

r 
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çocuk edinmek Rahmdn'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes 
istisnasız, kul olarak Rahmana gelecektir. "299 Bu tür kulluğun içine mümin de 
kafir de girer. 

Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "O gün Rabbin onları ve Allah 'tan baş
ka taptıkları şeyleri toplar da, der ki: şu kullarımı siz mi saptırdın ız, yoksa ken
di/erimi yoldan çıktılar? "300 Sapık olmalarına rağmen onları "kullarım" diyerek 
anması onların genel anlamda kullar içine girdiklerini gösterir. Ancak onları "şu 
kullarım" şeklinde işaret zamiriyle birlikte anmıştır. Çünkü bu şekilde zamirle vs. 
ile kayıtlamadan mutlak olarak "kul" kelimesi - inşaallah aşağıda açıklaması ge
leceği üzere - özel anlamdaki kulluk için kullanılmaktadır. 

Şu ayetler hem genel hem de özel anlamdaki kullukla ilgilidir: "De ki: Ey 
gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah! Kullarının arasında, ay
rılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksinf "301 ''Allah kullarına bir 
zulüm dileyecek değildir"302 "Şüphesiz ki Allah kulları arasında vereceği hükmü 
verdi "303 

2.  Muhabbet, itaat ve buyrukları tutmayla ilgili olan özel kulluk: Cenab-ı Hak 
şöyle buyuruyor: "Ey kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksi
n iz de"304 "Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele"305 "Rahman'ın 
(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimse
ler onlara laf attığında (incitmeksizin) 'Selam'  derler (geçerler)" 306 Cenab-ı Hak 
İblis ' in şöyle dediğini bilirtmektedir: "Onların hepsini mutlaka azdıracağım! An
cak onlardan ihlaslı kulların müstesna "307 Cenab-ı Hak da ona şöyle buyurmak
tadır: "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. "308 Rab oluşu 
bakımından tüm mahlukat onun kuludur. Ancak ona itaat eden ve dost olanlar 
İlah oluşu bakımından da onun kuludurlar. "Kul" kelimesi , Kur'an'da, hiçbir şe
kilde kayıtlanmadan Allah'a izafe edilmiş olarak sadece bu ikinci grup kullar için 
kullanılır. 

Rab oluşu bakımından kulların kullukla vasf edilmesi sadece şu beş şekilden 
biriyle varit olmaktadır: 

299 Meryem 19/88-93. 
300 Furkan 25/17 .  
301 Zümer 39/46. 
302 Gafir 40/31 .  
303 Gafir 40/48. 
304 Zuhruf 43/68. 
305 Zümer 39/17-18. 
306 Furkan 25/63. 
307 Hicr 15/39-40. 
308 Hicr 15/42 . 
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1 .  Nekire (belirs�z) olarak kullanılması: Şu ayette olduğu böyledir: &- js jl 
\4 �jll �\ ':1/ __,.;,j.'i lj �l�ı ._), Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul 
olarak Rahmana gelecektir. "309 BÜ ayette İJ.....v kelimesi nekiredir, bununla bilinen, 
muayyen bir kul kastedilmemiştir. 

2. Tarif (belirlilik) edatı ile kullanılması: Şu ayetler de böyledir: Lfa ...\:.) .ı.UI L.. j 
�� "Allah kullara bir zulüm dileyecek değildir"310 �Wı � r-<:;.. � -.ı.ıı ı .)l "Şüphe
siz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü verdi"31 1  

3 .  İşaret zamiri ve benzeriyle kayıtlı olarak kullanılması : Şu ayet-i kerime
de bu şekilde kullanılmıştır: "O gün Rabbin onları ve Allah 'tan başka taptıkları 
şeyleri toplar da, der ki: şu kullarımı siz mi saptırdın ız, yoksa kendi/erimi yoldan 
çıktılar?"312 

4. Allah'a itaat eden kulların da içinde yer aldığı kapsamlı bir şekilde kul
lanılması: Şu ayet-i kerimede böyledir: " Kulların ın arasında, ayrılığa düştükleri 
şeyin hükmünü ancak sen vereceksinf "313 

5. Kulların davranışlarıyla birlikte anılmaları: Bunun örneği şu ayet-i kerime
dir: "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! AJ/ah 'ın rahmetinden 
ümit kesmeyin!314 

Ancak bu ayet şöyle de yorumlanabilir: Rablerinden ümit kesmedikleri, ona 
yöneldikleri, Rablerinden kendilerine inen en güzel şeye, Kur'an'a tabi oldukları, 
böylelikle Allah'a itaat eden, Cenab-ı Hakk' ın İlah oluşu bakımından kulları ol
dukları için "Kullarım" şeklinde anılmışlardır. 

Kulluk, yukarıda zikredildiği gibi özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Çünkü "kulluk" kelimesinin türediği � maddesinin manası itaat ve boyun eğ
mektir. Araplar, daima gelip geçilen ve çiğnenen yola -� �)> "boyun eğdirilmiş 
yol" derler. Aşkla perişan olmuş kişi hakkında da �ı �4 "Aşk köleleştirdi, kul 
etti" derler. Allah'ın dostları ona isteyerek ve bilerek boyun eğer, buyruk ve ya
saklarını yerine getirirler. Düşmanları ise zorla ve istemeye istemeye ona boyun 
eğerler. 

Herkesin Allah'a boyun eğmesi hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurmak
tadır: "Halbuki göklerde ve yerde olanların hepsi onundur, hepsi ona boyun 
eğmiştir. "315 

309 Meryem 19/93 
310 Gafir 4013 1 .  
3 1 1 Gafir 40/48. 
312 Furkan 25/1 7. 
313 Zümer 39/46. 
314 Timer 39/53 . 
315 Bakara 2/1 1 6. 



Sure: ı • Fatiha Suresi ·:· 97 

İsteyerek boyun eğme hususunda da ise şöyle buyurulmuştur: "Kuşkusuz 
Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler, onu tesbih eder ve yal
n ız ona secde ederler"3 16 "Onlara , çok merhametli olan Allah 'ın ayetleri okun
duğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. "317 Bu konuda çok ayet vardır. 

Zorla boyun eğme hakkındaki başka bir ayet de şudur: "Göklerde ve yer
de bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah 'a 
secde eder1er"318 Bu ayette zikredilen "zorla boyun eğme" anlamındaki "secde" 
kelimesi, aşağıdaki ayette bu anlamda kullanılmamıştır: "Görmez misin ki, gök
lerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve 
insanların birçoğu Allah 'a secde ediyor. "319 Görüldüğü gibi burada insanların 
birçoğu secde eder denilmektedir. Çünkü "secde" kelimesi burada "isteyerek bo
yun eğme" anlamındadır. Halbuki Nah! suresinde320 tüm insanların secde ettiği 
belirtilmiştir. Çünkü "secde" kelimesi Nah! suresinde "zorla boyun eğme" anla
mındadır. Herkes Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine boyun eğmekte, onun otoritesi 
ve galibiyeti altında bulunmaktadır. 

Fasıl:  

Bu başlık, ilim ve amel açısından "Yalnız sana kulluk ederiz"321 ayetinin mer
tebeleri hakkındadır. 

İlim ve amel açısından kulluğun değişik mertebeleri vardır. İlmi bakımdan 
mertebeleri ikidir: Biri Allah ' ı  bilmek, diğeri ise dini bilmek. Allah'ı bilmek kendi 
içinde 5 mertebedir: Bunlar; Allah ' ın zatını, sıfatlarını, fiillerini ,  isimlerini ve onu 
ona yaraşmayan şeylerden arındırmaktır. 

Dini bilmek ise iki mertebedir: Biri , kurallar manzumesi anlamındaki dini, ki 
bu insanları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimdir. İkincisi ise mükafat ve ceza 
vermeyi kapsayan karşılık anlamındaki dinidir. Melekleri, kitapları ve peygam
berleri bilmek bu anlamdaki dini bilmenin içine girer. 

Kulluğun ameli mertebeleri de ikidir: Ashab-ı yemin (amel defterleri sağdan 
verilenler) mertebesi ve hayırda öne geçip mukarrabCın (Allah ' a  yakın) olanlar 
mertebesidir. Ashab-ı yemin mertebesindeki kulluk; helal olan ve bazı hoş görül
meyen işleri yapıp bazı güzel görünen davranışları terk etmekle birlikte vazifeleri 
yapıp yasaklardan kaçınmaktır. 

Mukarrabun mertebesindeki kulluk ise; vazifeleri ve hoş görülen davranışları 
yapıp yasak ve hoş görülmeyen şeylerden uzak durmakla birlikte ahirette faydalı 
olmayan şeylere rağbet etmeyip zararlı olabilecek şeylerden de kaçınmaktır. 

316  /'\'raf 7/206. 
3 1 7  Meryem 1 9/58. 
318  Ra' d  13/15 .  
3 19  Hac 22/18. 
320 Bk.  Nah! 16/49. 
321 Fatiha 1/5. 
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Bu mertebede olanların seçkinlerine göre, yapılıp yapılmaması serbest olan 
davranışlar ibadet ve Allah'a yaklaştırıcı bir özelliğe dönüşür. Onlara göre yapıl
ması da yapılmaması da eşit olan davranış yoktur. Tüm davranışların yapılması 
yahut yapılmaması iyi veya kötü bir değer taşımaktadır. Bunların seçkin olanları 
dışındakiler helalleri bırakarak ibadetlerle meşgul olurlar. Seçkinler ise helalleri 
Allah'a itaat edilen ve ona yaklaştıran bir davranış gibi yaparlar. MukarrebOnun 
her iki mertebesi için sadece Allah'ın bildiği dereceler vardır. 

Fasıl :  

Kulluk değirmeni 15 kaide üzerinde dönmektedir. Bunları tamamlayan kişi 
kulluk mertebelerini tamamlamış olur. 

Çünkü kulluk kalp, dil ve organlarla yapılmaktadır. Bu üçünün her birinin 
kendine has kulluğu vardır. 

Kulluğa ait hükümler ise beştir: Vacib (mutlaka yapılması gereken) ,  müste
hab (yapılması hoş görülen) , haram (kesinlikle yasaklanmış olan) ,  mekruh (ya
pılması hoş karşılanmayan) ve mubah (yapılıp yapılmaması serbest bırakılmış 
olan ) .  Kalp, dil ve organların her birinin yapmakla sorumlu olduğu vacip, ha
ram, müstehab, mekruh ve mubahı vardır. Böylece 15 sayısı elde edilir. 

1 .  Kalbin sorumlulukları:322 

Kalbin sorumlu olduğu vacipler içinde ittifak edik nler vardır, ihtilaf edilen
ler vardır. İttifak edilenler iman ve ibadette ihlas ve samimiyet, Allah 'a tevekkül 
etme ve ona muhabbet besleme, ona yönelme, ondan korkma, ondan umma, 
sabretme, iman edilmesi gereken şeyleri kat'i olarak tasdik ve ibadete niyyet vb . 
etmedir. Bunlar ihlasa ilave hususlardır. İhlas, Allah ' ı  başka şeylerden ayırmak ve 
sadece ona ibadet etmektir. 

İbadete niyet etmenin iki mertebesi vardır: Biri ibadetin adetten ayrılması, 
diğeri ise ibadetlerin birbirinden ayrılmasıdır. Bunların hepsi de vaciptir. 

Sıdk (doğruluk) da böyledir. Onunla ihlas arasındaki fark şudur: Kulun bir 
talep ettiği zat vardır, bir de o zatı talep edip ona yönelmesi söz konusudur. İhlas, 
kulun talep ettiği zatın , yani Allah' ın tek olmasıdır. Sıdk ise sadece o zatı elde 
etmek istemesidir. Yani ihlas, talep edilen zatın birden fazla olmaması , sıdk ise o 
zatı talep ediş şeklinin tek olmasıdır. Demek ki sıdk, gayret sarf etmek; ihlas ise 
talep edilen zatı birlemektir. 

Kullukta nush (samimiyet) de bu şekildedir. Dinin dayanağı budur. Nush; 
kulluğu yapmak için Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir şekilde çaba göstermek 
demektir. Bu vaciptir. Bunun kemali ise mukarrabunun (seçkin kulların) ulaşa
cağı bir mertebedir. 

322 Metinde olmayan bu başlık, anlamın kolaylaşması gayesiyle tarafımızdan konulmuştur. 
(Mütercim) 
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Kalbin sorumluluk alanına giren bu vaciplerin hepsi ikiye ayrılır: Biri vaciptir 
ki, bunu ashab-ı yemin (amel defteri sağdan verilenler) mertebesinde olanlar 
yapar. Diğeri kemal ve müstehaptır ki onu da mukarrabCın mertebesinde olanlar 
yapar. 

Sabır da ümmetin ittifakıyla vaciptir. Ahmed b .  Hanbel şöyle demiştir: Allah 
Kur'an' da doksan yahut doksan küsür yerde sabrı zikretmiştir. Onun da vacip ve 
müstehabbı vardır. 

Kalbin sorumluluk alanına giren fiillerden vacip olması ihtilaflı olanlardan 
biri rızadır. Bu konuda hem fakihlerin hem sCıfiler hem de hanbelilerin iki farklı 
görüşü vardır. Vacip olduğunu ileri sürenler görüşlerini şuna dayandırmışlardır: 
"Gazap etmek haramdır. Gazaptan kurtulmak ise ancak rıza ile mümkün olur. 
Haramdan kaçınmak için gerekli olan şey vaciptir." Bu görüşte olanlar "Benim 
sınamama sabretmeyen, takdirime rıza göstermeyen benden başka bir Rab 
edinsin"323 anlamındaki kutsi hadisi de delil getirmişlerdir. 

Rızanın müstehab olduğunu ileri sürenler ise şöyle demiştir: Sabrın aksine 
rıza ne Kur'an'da ne de sünnette emredilmemiştir. Allah sabrı Kur'an'da birkaç 
yerde emretmiştir. Tevekkül de emrettiği hususlar arasında yer almaktadır: "Eğer 
Allah 'a inandıysanız ve ona teslim olduysanız sôdece ona güvenip dayanın"324 Al
lah kendisine inabeyi (yönelmeyi) de emretmiştir: "Rabbinize dönün!"325 İhlas 
da emredilen hususlar arasında yer almaktadır: "Onlara ancak, dini yalnız ona 
has kılarak ve hanifler olarak Alah 'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekôt 
vermeleri emrolunmuştu"326 Allah' tan korkmak da emredilir: "Şu halde, eğer 
iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun"327 "Sakın onlar
dan korkmayın. Yaln ız benden korkun"328 "Yalnızca benden korkun!"329 Sıdk da 
emredilmiştir: "Ey iman edenler! Allah 'tan korkun ve doğrularla berôber olun"330 
Muhabbet de emredilen hususlardan biridir. Hatta en önemli vaciptir. Çünkü 
kalbin emredildiği ibadetlerin ruh ve özünü oluşturmaktadır. Halbuki Kur'an'da 
rıza emredilmemiş, ancak rıza sahipleri methedilip övülmüştür. Rıza ile ilgili yu
karıda nakledilen hadis ise israiliyyattandır, dolayısıyla delil olamaz. Nitekim Hz. 
Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledilen bir hadiste şöyle buyurulmakta
dır: "Kat' i imanın yanı sıra rıza göstererek amel etmeye güç yetirebiliyorsan bunu 
yap! Eğer buna gücün yetmiyorsa nefsin hoşnut olmadığı şeylere sabretmekte de 

323 Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebir, XXIl/230; Mu'cemu z-Zevaid, Vll/207. Heysemi, bu hadisin 
senedinde bulunan Said b. Ebi Ziyad b. Hind' in metruk olduğunu belirtmiştir. 

324 Yunus 10/84 
325 Zümer 39/54. 
326 Beyyine 98/5. 
327 AI-i İmran 3/1 75. 
328 Bakara 2/150. 
329 Bakara 2/40. 
330 Tevbe 9/1 19 .  
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çok hayır vardır. "331 "Gazaptan ancak rıza ile korunulur" şeklindeki iddia ise doğ
ru değildir. Çünkü insanlar başlarına gelen hadiseler hakkında üç mertebeye ay
rılırlar: En yüksek mertebesi rızadır. En alt mertebesi ise gazaptır. Bir şeyden razı 
olmamakla beraber ona sabretmek ise orda dereceyi oluşturmaktadır. En yüksek 
mertebe mukarrabuna (hayırda önde olan seçkin kullar) aittir. Orta mertebe orta 
derecedeki insanların mertebesidir. En alt mertebe ise zalimlerin mertebesidir. İn
sanların çoğu takdir edilene sabredip gazaba gelmezler. Ancak ona razı da değil
dirler. Rıza başka bir şeydir. Bazıları acı çekmekle rızanın bir arada olamayacağını 
düşünmektedirler. Halbuki bunların zanları doğru değildir. Mesela hoş olmayan 
bir ilacı içen hasta o ilacı içmekle acı çekse de ondan razıdır. Keza şiddetli bir 
hararet hüküm sürdüğü Ramazan ayında oruç tutan kimse de acı çekmektedir. 
Bununla birlikte oruç tutmaktan hoşnuttur. Aynı şekilde cimri olan kimse malının 
zekatını vermekle acı hissetmekle birlikte onu vermeye razıdır. Demek ki acı çek
mek sabra aykırı olmadığı gibi rızaya da aykırı değildir. 

Rızanın vacip olup olmaması hakkındaki bu ihtilaf Cenab-ı Hakk' ın takdiri 
hakkındadır. Yoksa Cenab-ı Hakk' ın Rab ve İlah olmasından hoşnut olmanın 
ve dini emirlerine rıza göstermenin vacip olması hakkında hiçbir ihtilaf yoktur. 
Hatta kul bunlara rıza göstermeden Müslüman olamaz. Rab olarak Allah'tan, 
din olarak İslam'dan ve peygamber olarak da Muhammed'den -sallallahu aleyhi 
vesellem- razı olmalıdır. 

Kalbin sorumluluk alanına giren fiillerden vacip olup olmadığında ihtilaf edi
len bir husus da namazda huşudur (korku ve Allah'a saygı ) .  Bu konuda hem 
fakihlerin, hem hanbelilerin hem de başkalarının iki farklı görüşü vardır. 

Namazda vesveseye düşen kimsenin namazını iade etmesinin gerekip ge
rekmediğinde de ihtilaf edilmiştir. Hanbelilerden İbn Hamid ile Ebu Hamid 
el-Gazzali (ö .  505) İhyaü Ulumi'd-Oin'de iade edilmesini vacip görmüşlerdir. 
Fakihlerin çoğu ise bunu gerekli görmemiş ve Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- namazda yanılan kimsenin sehiv {yanılma) secdesi yapmasını yeterli 
görerek iadeyi emretmemesini delil getirmişlerdir. Hz. Peygamber' den -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle bir söz de nakledilmiştir: "Namazdayken şeytan sizden birine 
gelir ve 'şunu hatırla, şunu hatırla' şeklinde telkinde bulunur. Kişi kaç rekat kıldı
ğını şaşırıncaya kadar böyle söylemeye devam eder."332 

Ancak kişinin kalbinin huzur ve Allah'a itaati nispetinde namazdan mükafat 
alacağı tartışma olmayan bir husustur. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmaktadır: "Kul namazında dikkatini kaybeder ve ona nama
zının mükafatının sadece yarısı, üçte biri, dörtte biri, hatta onda biri yazılır. "333 

33 1 Hakim, I l l/541 ;  Ebu ya'la, Mu'cem, rakam: 96. 
332 Buhari (3/124 ) .  Sehv, bab ?; Müslim (2/205) Mesacid. Babu's-sehv fi's-salat ve's-sücud. 
333 Ebu Davud (3/3) Salat. Babu ma cae fi noksani's-salat. 
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İbn Abbas da (ö. 68) şöyle demiştir: "Namazın ancak şuurlu bir şekilde kıldı
ğın miktarının mükafatını alabilirsin" Demek ki gaflet içinde kılınan namaz, ondan 
amaçlananın kemal derecede elde edilmesi açısından bakıldığında sahih değildir. 
Bununla birlikte, iade etmekle emrolunmadığımızı, sıhhatin (geçerlilik) kendisiyle 
ilişkilendirilmediğini dikkate aldığımızda bu şekilde kılınan namaz da sahih olarak 
isimlendirilir. Ancak böyle namaz kılan kimse mükafat elde edemez. 

Kalbin vacip ve müstehabbıyla bu amellerle kulluk etmesi kasd, yani Allah' a 
yönelmektir. Bu amelleri işlemeyen kimse, - kalbin memuru hükmünde olan di
ğer organlarıyla amel etse bile - onlara göre hükümdar mevkiinde olan kalbin 
kulluğunu devreden çıkarmış olur. Diğer organların hükümdarı olan kalbin , me
murlarıyla birlikte Allah' a  kulluk etmesi amaçtır. 

Kalbin kaçınması gereken haramlar ise kibir, riya , ucb (kendini beğenmek) , 
haset, gaflet ve nifaktır. Kalbin kaçınması gereken haramlar küfür ve isyan ol
mak üzere iki ana kısma ayrılır. Küfür, şüphe, nifak, şirk ve onlara bağlı şeylerdir. 
İsyan ise kebfür (büyük günahlar) ve sağfür (küçük günahlar) olmak üzere kendi 
içinde ikiye ayrılır. Büyük günahlar; riya, kendini beğenmek, kibir, övünmek, 
böbürlenmek, Allah ' ın rahmetinden ümit kesmek, kendisini Allah ' ın mekrinden 
(verebileceği musibetlerden) güvende hissetmek, Müslümanların eza çekmesin
den mutlu olmak ve sevinç duymak, düştükleri felakete gülmek, çirkin işlerin 
aralarında yayılmasından hoşlanmak, Allah ' ın lütfuyla onlara verdiği nimetleri 
kıskanmak ve ellerinden çıkmasını temenni etmek ve zina etmek, şarap içmek 
gibi görünür günahlardan daha yasak olan bunlara bağlı şeylerdir. Bunlardan 
korunup tevbe etmedikçe ne kalb ne de beden iflah olmaz. Kalp bozuk olunca 
beden de bozuk olur. Tüm bu felaketler ise kalbin kulluğunu bilip uygulama
maktan dolayı ortaya çıkar. 

"Yalnız sana kulluk ederiz"334 ayetini uygulamak, organlardan önce kalbe 
düşen bir vazifedir. İnsan bu vazifeyi bilip uygulamazsa kalbi günahlarla dolar. 
Bu günahlardan kurtuluş ise ancak bu ayeti uygulamasıyla mümkündür. Yuka
rıda sayılan hususlar ve onların benzerleri insan hakkında küçük günahlardan 
sayıldığı gibi, onların güç, kuwet, ağırlık ve hafifliğine göre büyük günahlardan 
da sayılabilir. 

Haramları isteyip temenni etmek küçük günahlardandır. Bu isteğin büyük 
günah veya küçük günah olması isteğin derecesine göre değişir. Küfür ve şirki 
istemek küfürdür. Bid'atı istemek fa.sıklıktır (Allah'a itaatten çıkmaktır. ) Büyük 
günahları işlemeyi istemek ise isyandır. Günah işlemeye güç yetirebilecek güce 
sahip olmakla birlikte onu Allah için terk etmek daha sevaptır. Güç yetiremediği 
için terk etmek ise günahı işleyen kimse gibi kişiyi cezaya müstahak kılar. Çün
kü mükafat ve cezanın hükümleri hakkında onun konumundadır. Ancak hukuki 

334 Fatiha 1/5. 
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açıdan onun konumuna indirgenmez .  Bu sebeple Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelir
se katil de maktul de cehennnemlik olur. 'Katili anladık, maktulün suçu nedir, 
ey Allah ' ın peygamberi?, diye sorunca şu cevabı vermiştir: O da arkadaşını öl
dürme konusunda hırslıydı ."335 Görüldüğü gibi Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- maktulü de katil gibi değerlendirmiştir. Çünkü hüküm açısından onun 
konumunda olmasa b ile katilin günahına o da aynı şekilde hırslıdır. Mükafat 
ve ceza hakkında bunun çok benzerleri vardır. Kalbin sorumluluk alanına giren 
müstehab ve mubahlar da böylece bilinir. 

2 .  Dilin sorumlulukları : 

a .  Vacip olan sorumlulukları : Kelime-i şehadeti söylemek ve namaz kılacak 
miktarda Kur' an okumaktır. Allah ve peygamberinin emrettiği namazda yapıl
ması vacip olan zikirleri yapmak da böyledir. Mesela rüku' ve secdede tesbihin 
emredilmesi, rükudan kalktıktan sonra ..ı.....>JI �J l:.:J "Rabbim! Hamd sana aittir" 
denilmesinin , teşehhüdte okunacak dua!arın ve tekbir alınmasının emredilmesi 
bu zikirler içerisinde yer almaktadır. 

Birinin selamına mukabelede bulunmak da dilin sorumluluk alanına giren 
vaciplerdendir. İlk önce selam vermenin vacip olmasında ise iki görüş vardır. İyi
liği emredip kötülüğü yasaklamak, cahili bilgilendirmek, şaşkına yol göstermek, 
muayyen bir konuda şahitlik yapmak ve doğru sözlü olmak da dilin sorumluluk 
alanına giren vaciplerdendir. 

b .  Müstehab olan sorumlulukları: Kur'an okumak, Allah' ı  devamlı zikretmek, 
faydalı ilimlerin müzakeresini yapmak ve bunlarla ilgili hususlardır. 

c. Haram olan sorumlulukları: Allah ve peygamberini gazaba getirecek şey
leri söylemektir. Mesela Allah' ın peygamberini gönderdiği esaslara aykırı bidat
leri söylemek ve insanları onlara uymaya çağırıp onları güzel göstermek, Müs
lümana sövmek ve iftirada bulunmak, sözle sataşmak, yalan söylemek, yalancı 
şahitlik yapmak Allah hakkında bilgisizce konuşmak böyledir. En kesin yasakla
nanı bu sonuncusudur. 

d. Mekruh olan sorumlukları: Söylenmemesi söylenmesinden hayırlı olan 
şeyleri konuşmaktır. Bununla birlikte bunları konuşan kimse cezaya çarptırıl 
maz. Ancak İbnü'l-Münzir ve başkalarının zikrettiğine göre helal ve harama eşit 
uzaklıkta olan bir sözün olup olmaması hakkında geçmiş a!imler iki farklı görüşe 
sahiptir. Birinci görüşe göre insanın her konuştuğu mutlaka ya lehinedir veya 
aleyhinedir. Ne lehine ne de aleyhine olan bir söz mevcut değildir. Bu görüşü 
savunanlar "Allah' ın zikri ve benzeri hususlara dair olanlar müstesna Adem oğ-

335 Buhari bu hadisi birkaç yerde rivayet etmiştir. Bk. { 1/106) İman, Babu ve in tfüfetan mine'l
mü'minin iktetelCı; Müslim {5/237) ,  Fiten, bab ? 
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!unun söylediği her söz lehine değil, aleyhinedir"336 hadisini delil getirmişlerdir. 
Bunların dayandığı başka bir delil de, insanın her sözünün kaydedilmesi, yazılan 
her şeyin de hayır ve şerden ibaret bulunmasıdır. 

İkinci görüş sahipleri ise şöyle demiştir: "Orgc: nların davranışlarında olduğu 
gibi sözün de mubah olanı vardır, kişinin ne lehine ne de aleyhine olmaz.  Çünkü 
sözlerin çoğu ne emir, ne de yasakla ilişkili değildir. Bu da mubahtır. " 

Konu dikkatle incelendiğinde dille söylenen bir sözün helal ve harama eşit 
olmayacağı, mutlaka bu ikisinden birine yakın olacağı anlaşılır. Çünkü dilin , diğer 
organlarda olmayan farklı bir durumu vardır. Ademoğlu sabahleyin kalktığında 
bütün organlar dili küfürle suçlayarak ona şöyle derler: "Allah ' tan sakın' Biz sana 
bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğrilirsen biz de eğriliriz. 
İnsanların yüz üstü Cehennem'e düşmelerinin en büyük sebebi dillerinden çıkan 
sözlerdir. İnsanın ağzından çıkan her şey ya Allah ve peygamberinin hoşnut ol
duğu bir şeydir yahut da değildir. Allah ve peygamberinin hoşnut olduğu bir şey 
ise artı bir değer taşır. Aksi halde taşımaz. Diğer organların davranışları ise böyle 
değildir. Çünkü onlarla mubah davranışları yapan kişi kendisine rahat ve fayda 
sağlayan şeylerden faydalanmaktadır. Bu sebeple ahirette kendisine zarar getir
meyecek faydalı hususlarda kişinin organlarını kullanması mubah görülmüştür. 
Dilin faydalı olmayan bir şeyi söylemesi ise sadece zarardır. Bu konuya dikkat 
edilmelidir. 

Şöyle bir gerekçe ileri sürülebilir: "Dil , mubah olan dünyevi bir konuda da 
kullanılabilir. Onun bu konuda kullanılmasının hükmü böyle bir fiili yapmanın 
hükmünü alır. " 

Buna şöyle cevap verilir: Dilin böyle bir hususta kullanılması ancak ihtiyaç 
duyulduğu zaman artı bir değer kazanır. Ancak ihtiyaç duyulmuyorsa hiçbir fay
da sağlamaz, kişinin lehine değil, aleyhine olur. 

Akla gelebilecek başka bir husus da şudur: "Dil , mubah bir fiile vesile olursa, 
dille söylenen söz o fiilin hükmünü alır. Çünkü araçlar hüküm açısından amaç
ların hükmüne tabidir. " 

Buna ise şöyle karşılık verilir: İleri sürülen bu düşünce doğru değildir. Zira bir 
şey mubah, hatta vacip olduğu halde ona ulaştıran araç mekruh olabilir. Mesela 
nezredilen şeyi yapmak vaciptir. Halbuki ona yol açan nezir mekruh ve yasaktır. 
Keza mekruh bir şekilde yemin etmek tercih edilmeyen bir davranıştır. Bununla 
birlikte bu yemini yerine getirmek veya kefaretini vermek vaciptir. Aynı şekilde 
ihtiyaç anında insanlardan bir şey istemek hoş görülmeyen bir şeydir. Ancak 
istenerek elde edilen bir şeyden faydalanmak mubahtır. Bunun örnekleri daha 
da çoğaltılabilir. Buna mukabil araç bir bozukluk içerip o bozukluktan dolayı 
mekruh ve haram olabilir. 

336 Tirmizi (4/525) Zühd, Bab ?;  İbn Mace (2/131 )  Fiten, Babu keffi'l-lisan fi'l-fitne. 
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Fasıl : 

Organlarla yapılması gereken 5 kulluk ise 25 mertebeye ayrılır. Çünkü duyu 
organları S ' tir. Böylece her birine beş kulluk düşer. Kulakla yapılması gereken 
kulluk Allah ve peygamberinin vacip kıldığı şeyleri dinlemektir. İslam, iman ve 
onların farzlarına kulak vermek bunlardandır. Sahih olan görüşe göre namazda 
imam açıktan Kur'an okuduğunda onun kıraatini dinlemek ve Cuma hutbesini 
dinlemek de böyledir. 

Küfür ve bid'at sözleri dinlemek haramdır. Ancak karşılık vermek veya söy
leyenine şahitlik etmek gibi bunları dinlemeyi gerekli kılan bir maslahatın bulun
ması durumu hariçtir. Küfür, bid'at ve benzeri şeyleri bilmekle iman ve sünnete 
bağlılığın artması da bu maslahatlardandır. Buna mukabil, - yerine getirilmesi 
gereken Allah'a füt bir hak337 yahut bir Müslümanın rahatsız edilmesi gibi dü
zeltilmesi ve sakındırılması gereken bir durum olmadıkça - başkalarının sırlarını 
dinlemek de haramdır. 

Seslerinin fitne oluşturmasından çekinilen yabancı kadınların seslerini dinle
mek de böyledir. Ancak şahitlik etmek, ticari muamelede bulunmak, fetva sormak, 
adli duruşmada bulunmak ve tedavi olmak gibi zarCıri durumlar müstesnadır. 

Ud, tan bur, ney gibi çalgı ve eğlence aletlerini dinlemek de böyledir. Bunların 
sesini duyan kişinin - dinlemeyi kastetmediği müddetçe - kulaklarını kapatması 
gerekmez. Ancak gönlünün onlara meyledip onları dinlemekten endişe ederse 
o zaman dinlemekten kaçınması ve duymamak için tedbir alması gerekir. Bu, 
yönle cazip gelen haram (mesela yabancı bir kadına füt erotik) bir kokuyu kasten 
koklamanın cfüz olmamasına benzer. Ancak rüzgar böyle bir şeyin kokusunu ta
şıyıp burna getirirse kişinin burnunu kapatması gerekmez. Keza bir na-mahremi 
kasıt olmadan beklenmedik bir şekilde görmek de haram değildir. Ancak kasıtla 
tekrar bakmak haramdır. 

Müstehap olan dinleme ise ilim, Kur'an tilaveti, Allah' ı  anmak gibi farz olma
makla birlikte Allah' ın sevdiği şeyleri dinlemektir. 

Mekruh ise müstehabbın zıddı olup Allah'ın hoşlanmadığı, bununla birlikte 
ceza da vermediği şeyleri dinlemektir. Mübah olan ise zaten zahirdir. 

Gözle yapılması gereken kulluk ise ; Mushaf 'a ve vacip olan ilimlerin öğre
nildiği kitaplara bakmak, yenilen ,  infak edilen ve faydalanılan eşyaların helal ve 
haramlarını görerek seçmek, sahiplerine verilen emanetleri görüp dikkat ederek 
vermektir. 

Yabancı kadınlara şehvetle bakmak mutlak olarak haramdır. Şehvet hissi 
olmaksızın ise ancak zaruret durumunda bakılabilir. Dünür olan kişinin, tüccarın, 
şahidin, hakimin, doktor ve mahremin bakması bir zarurettir. 

337 Hadler (ceza hukukuyla ilgili olan ahkam) buna örnek olabilir. (Mütercim) 
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Kişinin iman ve ilmini artırdığı ilim ve din kitaplarına ve Mushaf' a bakması 
ve onlar hakkında düşünmesi, salih olan alimlerin , ana-babanın yüzlerine bak
ması, dış dünyada görülen Allah' ın birlik ve hikmetini gösteren delillere bakıp 
ibret alması ise müstehaptır. Faydasız şeylere bakmak ise mekruhtur. Konuşul
ması faydasız şeyler olduğu gibi bakması faydasız olan şeyler de vardır. Faydasız 
şeylere bakmak kurtuluşu zor ve devası güç nice faydasız neticeler doğurmuştur. 
Selef, özün lüzumsuz olanından hoşlanmadıkları gibi lüzumsuz şeylere bakmak
tan da hoşlanmazlardı . 

Ne dünyada ne de ahirette fayda ve zarar vermeyen şeylere bakmak ise 
mubahtır. 

Avret yerlerine bakmak da haramdır. Avret yerleri ikiye ayrılır: Elbiseyle 
örtülen avret yerleri ve özel mekanlar. Bir kişi özel mekanları gözetler de özel 
mekanın sahibi ona bir şey atar ve gözünü çıkarırsa tazminat ödemesi gerekmez. 
Çünkü bu konuda Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sıhhatinde ittifak 
edilen bir hadisi vardır.338 Bununla birlikte bazı fakihlere bu hadisin metni ulaş
madığı için bu hadisi zayıf görmüş veya te'vil etmişlerdir. Elbette zikrettiğimiz 
bu hüküm,  kişinin bakmasını mubah kılan bir sebep olmadığı zaman geçerlidir. 
Orada bulunan bir mahreminin bulunması yahut kuşkulu bir iş sebebiyle orayı 
gözetlemekle vazifeli veya izinli olması durumunda geçerli değildir. 

Tatma duyusuyla yapılması gereken kulluk, ölüm endişesinin söz konusu 
olduğu zaruret anında yiyip içmektir. Kişi ölene kadar yiyip içmeyi terk ederse in
tihar etmiş ve Allah'a asi bir şekilde ölmüş olur. İmam Ahmed ve Tavus şöyle de
mişlerdir: leş yemeye mecbur kalıp da ölene kadar yemeyen kimse Cehennem'e 
girer. 

Sahih görüşe göre ölümden kurtulacağına kanaat getirdiği ilacı almak da 
bunun kapsamına girer. Ancak faydası hakkında kat' i bir kanaat olmayıp da 
zan söz konusu olan ilacın içilmesinin mi yoksa terk edilmesinin mi evla olduğu 
önceki ve sonraki alimler arasında tartışılmıştır. 

Sarhoş edici içkiler ve öldürücü zehirleri tatmak haramdır. Vacip olan oruç
tan dolayı da yiyip içmek haram olur. 

Şüpheli şeyleri yemek, ihtiyaçtan fazla yemek, seni davet etmeyi isteme
yip de baskın şeklinde ansızın ikramda bulunmak zorunda bıraktığın kimsenin 
yemeğini yemek mekruhtur. Düğün yemeklerinde ve başka davetlerde riyakar 
kimselerin yemeklerini yemek de aynı  şekildedir. Hadislerde Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- ikram konusunda birbiriyle yarışan kimselerin yemeğini 

338 Müellif, Ebu Hüreyre'den -radıyallahu anh- nakledilen Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- şu sözünü kastediyor: Bir kişi izinsiz bir şekilde senin sırlarına vakıf olur da sen 
ona bir taş atar gözünü çıkarırsan sana hiçbir şey gerekmez." Buhari, Diyat ( 12/253) Babu 
men ittalaa fi beyti kavmin; Müslim (4/866) Adab, Babu tahrimi'n-nazar. 
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yemeyi yasakladığı zikredilmektedir.339 Gönül rızasıyla değil de senden utandığı 
için sana ikramda bulunan kimsenin yemeğini yemek de mekruhtur. 

Allah'a ibadet etmene yardım edecek Allah ' ın izin verdiği yiyecekleri yemek, 
rahat yemesini sağlamak için yemek yiyen misafire eşlik etmek, davetine icabet 
etmek vacip veya müstehap olan davet sahibinin yemeğini yemek müstehaptır. 

Bazı fakihler, icabet edilmesi vacip olan düğün yemeğinden yemenin vacip 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çünkü bu konuda Cenab-ı Hakk' ın emri vardır. 

Ne günah ne de sevap olmayan şeyleri yemek ise mubahtır. 

Koklama duyusuyla ilgili olan kulluğa gelince ; helal ve haramı seçmek için 
koklama duyusunu kullanmak vaciptir. Mesela bir şey temiz midir pis midir, öl
dürücü bir zehir midir yoksa zararsız mıdır, faydalı mıdır değil midir? Bunlardan 
koklama duyusuyla belirlenebilecek olanları koklayarak belirlemek vaciptir. Bir 
nesnenin kıymetini belirlerken tecrübeli kimsenin ve kıymet belirleyenin kokla
ması da bu kabildendir. 

İhramlıyken güzel kokuları koklamak, gasp edilen veya çalınan bir şeyi kok
lamak, na-mahrem kadınların süründüğü kokuları içine çekmek haramdır. 

Allah'a ibadet etme konusunda yardımı olan, duyuları güçlendiren ve gönlü 
ilim ve amele açan kokuları koklamak müstehaptır. Kişiye hediye edilen güzel 
kokular bu kabildendir. Müslim' in Sahih' inde nakledildiğine göre Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kendisine reyhan sunulan kimse 
onu reddetmesin ! Çünkü o, taşınması kolay güzel bir kokudur. "340 

Zalimlere ait olan esansları ve şüpheli şeyleri koklamak mekruhtur. Allah ka
tından bir yasaklama ve sorumluluk varit olmayan, dini bir maslahat ve şeriatla 
da ilgisi bulunmayan şeyleri koklamak ise mubahtır. 

Dokunma duyusuyla ilgili otan kulluğa gelince; cima edilmesi gereken eşe 
ve cariyeye dokunmak vaciptir. Helal olmayan na-mahrem kadınlara dokunmak 
ise haramdır. 

Na-mahreme bakmasını engelleyecek, nefsini haramdan alıkoyacak ve 
ailesinin iffetli kalmasını sağlayacak miktarda cima etmek müstehaptır. İhramlı ve 
i ' tikafta iken şehvetle eşine dokunmak ise mekruhtur. Kendisine güvenmiyorsa 
oruçlu iken dokunmak da böyledir. Gassal dışındaki kimsenin ölümün bedenine 
dokunması da aynı hükme tabidir. Çünkü ölünün bedeni ona olan saygıdan 
dolayı dirinin avreti hükmündedir. Bu sebeple bu konudaki iki görüşten birine 
göre vücudun örtülerek bir gömlek içinde yıkanması müstehaptır. Avret oldu-

339 Bu hadisi Ebu Davud İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. At' ıme, Babu fi taami'l-Mütebarin. 
Beğavi de Mişkat'ta {I !/962-963) bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Hakim de bunu 
sahih kabul etmiştir ( [V/129) Zehebi de ona muvafakat etmiştir. 

340 Müslim (5/109) el-Elfaz, Babu İsti'mali'l-Misk 
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ğunu kabul edersek erkeğin bacağına değmek de mekruhtur. Dini bir fayda ve 
zararın söz konusu olmadığı nesnelere dokunmak ise mubahtır. 

Elbette burada zikrettiğimiz tüm mertebeler elle tutmak, ayakla yürümek vb . 
için de geçerlidir. Kendisinin, ailesinin ve bakmakla mükellef olduğu diğer kimse
lerin nafakasını te'm in etmek için çalışmak vaciptir. Borç ödemek için çalışmanın 
vacip olmasında ihtilaf vardır. Sahih olan vacip olmasıdır. Zekat verir hale gelmek 
için çalışmak vacip değildir. Hac ferizasını yerine getirmek için çalışmanın vacip 
olması ise üzerinde durulmaya muhtaç bir konudur. Delil bakımından kuvvetli 
olan hacca güç yetirebilir hale gelmek için vacip olması , böylece hac menasikini 
yapmakla mükellef olunmasıdır. Ancak meşhur olan görüş buna terstir. 

Muhtaca yardım etmek, şeytan taşlamak, abdest alıp teyemmüm etmek 
vaciptir. 

Allah ' ın haram kıldığı cana kıymak, mal gasp etmek, dövülmesi helal olma
yan kimseyi dövmek vb . haramdır. Açıkça haram kılınan tavla veya Medinelilere 
göre ondan daha şiddetli bir şekilde haram kılınmış olana satranç ve Ahmed b .  
Hanbel ve  başka hadis ehli fakihlere göre ona benzer oyunlar da böyledir. Keza, 
- reddiye yazmak amacı gütmenin dışında - sünnete aykırı bid'atlar hakkında 
te' lifler meydana getirmek veya mevcut te' l ifleri çoğaltmak da haramdır. Yalan ve 
zulüm, zulmü içeren hükümler, iftira ve yabancı kadınları vasfeden şiirler yazmak 
da böyledir. Müslümanların din ve dünyaları hakkında zarar içeren hususları yaz
mak da aynı hükme tabidir. Özellikle bunların mukabilinde para kazanılıyorsa 
durum çok daha vahimdir: "Elleriyle yazdıklarından dolayı vay hôline onların! 
Ve kazandıklarından ötürü vay hôline onlarınf "341 Müftünün fetvası üzerine Allah 
ve resulünün hükmüne muhalif şeyler yazması da böyledir. Ancak ictihadında 
hata etmesi durumu hariçtir. O zaman günaha girmez. 

Boş işlerle uğraşmak ve haram olmayan oyunlar oynamak, yazılmasında 
fayda olmayan , dünya ve ahirette bir fayda sağlamayan şeyler yazmak ise mek
ruhtur. Dinen faydalı olan, Müslüman' ın yararına olan şeyleri yazmak, bir iş ya
pana yardımcı olmak, kovasındaki suyu su isteyen kimsenin kovasına dökmek, 
yahut birinin kovasını bineğiyle taşımak veya kovasını yüklemesi için bineğini 
tutmak veyahut da ihtiyaç olunan hususlarda yardımlaşmak müstehaptır. Tavaf
ta Ka'be'nin köşesine eliyle dokunup daha sonra elini öpmek hakkında iki görüş 
vardır. 

Sevap ve zarar olmayan hususlarda eli kullanmak ise mubahtır. 

Cumaya ve cemaate gitmek iki görüşten sahih olanına göre vaciptir. Çün
kü bu konuda 20 küsCır delil vardır. Biz bunları başka bir kitapta zikrettik. Keza 
vacip olan tavafı yapmak, Safa ve Merve arasında yürüyerek veya binekli olarak 

341 Bakara 2/79. 
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sa'y etmek, çağrıldığında Allah ve peygamberinin hükmü olan bir şeye gitmek, 
akraba ziyareti yapmak, ana-babaya iyilik etmek, öğrenilmesi vacip olan ilmi öğ
renmek üzere ilim meclislerine gitmek, yakın bir mesafede ise ve sağlığını olum
suz etkilemeyecekse hac etmek üzere yürümek de vaciptir. 

Allah'a isyan olan işlere gitmek ise haramdır. Bu işlere giden kimse şeytanın 
piyadelerinden olur. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Süvarilerinle, 
piyadelerinle onları yaygaraya boğ!"342 Mukatil (ö .  150) bu ayeti şöyle açıkla
mıştır: "Onlara karşı ordunun süvari ve piyadelerinden yardım al! Allah 'a isyan 
eden her binekli ve yaya İblis' in ordusundandır. " 

Bu beş hükmün binekle ilgisi de aynı şekildedir: Vacip olan gaza, cihad ve 
hac konusunda bineğe binmek vaciptir. Bunların müstehap olanlarında bineğe 
binmek işe müstehaptır. Keza ilim talep etmek, akraba ziyareti yapmak ve ana
babaya iyilik etmek için binek kullanmak müstehaptır. Arafat'ta vakfeye durul
duğunda binek kullanmak ise tartışmalıdır. Binekli olmayı üstün görenler olduğu 
gibi yaya olmayı üstün tutanlar da vardır. Ancak bu mesele derinlemesine araş
tırılırsa, haccın hükümlerini öğretmek ve uygulamak, dua etmeye daha yardımcı 
olmak gibi bir takım faydalar söz konusu ise ve bineğe zarar verici bir durum 
yoksa binekli olmanın daha üstün olduğu görülür. 

Allah'a isyan içeren bir işte bineğe binmek haramdır. Oyun ve eğlence için, 
yapılmaması yapılmasından hayırlı olan bir şey için bineğe binmek ise mekruh
tur. Bir mükafatın kaçırılmasını veya bir günah kazanılmasını içermeyen durum
larda binekli olmak ise mubahtır. 

Bu zikrettiklerimizin hepsi on şey hakkında 50 mertebe oluşturmaktadır. Bu 
on şey; kalp, lisan, kulak, göz, burun, ağız, el ,  ayak, cinsel organ ve bineğe 
binmektir. 343 

"Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden medet umarız! "344 !.l�l "sana» za
mirinin öne alınmasındaki amaç, Yüce Allah ' ın ululuğunu ifade etmek ve onu 
zikretmenin önemini göstermektir. Bu, aynı zamanda, kulluk ve medet ummanın 
sadece Allah Teala' ya ait olduğunu da ifade eder. Böylece söz güzel ve uygun ol
maktadır. Eğer zamir öne alınmadan �-' !.\� "Sana kulluk ederiz, senden 
medet umarız" denilseydi söz uygun olmazdı.345 

342 İsra 1 7/64. 
343 Medaricü's-Salikin (117-122) 
344 Fatiha 1/5. 
345 el-Fevaidü'l-Müşewik (82) 

ı 
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"Bizi doğru yola ilet! Nimetine mazhar kıldıklarının yoluna! "346 Bu ayet-i 
kerimede 10 mesele vardır:347 

1 .  Muhatap, her şeyi ayan-beyan bilen, ekstra açıklamaya ihtiyaç olmayan 
Allah olmasına rağmen, önceki kelimeyi açıklayan bedel ögesinin kullanılmasın
daki fayda nedir? 

A.yet, kullara duayı öğretme bağlamında yer almaktadır. Dua eden kişinin, 
dua esnasında, inanması gerekli olan imanı oluşturan şeyleri hissetmesi gerekir. 
Çünkü dua ibadetin özüdür, iliğidir. Nasıl ki, ilik sadece kemikte bulunur, kemik 
ise et ve kan içinde bulunur. Aynı şekilde kişi de dua ederken iman esaslarını 
tamamlamış olması gerektiği gibi , hidayeti de Cenab-ı Hakk'ı överek istemesi 
gerekir. Bu sebeple, h idayetin istenilip ona rağbetin gösterildiği lafız, bir bakı
ma haber (yargı ifadesi) içermekte ve dua edenin inancını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca onun bu sahih inancıyla Rabbine yöneldiğini de göstermektedir. Sanki 
o, imanını ve hak yolun surede zikredilen sırat-ı müstakim olduğuna ve o sırat-ı 
müstakimin, Yüce Allah'ın nimetine mazhar kıldığı kimselerin yolu olduğuna dfür 
inancını Allah 'a yakarırken bir aracı kılmaktadır. O "Bizi doğru yola ilet! " dedi
ğinde, hakka muhalif olan kimseler de kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia 
etmektedirler. Bu durumda dua eden kimsenin , inanmakta olduğu hakkı ortaya 
koyması icab eder. Bu ise , "Bizi doğru yola ilet! " duasındaki "doğru yol"u bedel 
yoluyla açıklamasını gerektirir. Ta ki, dilini kalbindeki inancına uygun söylemeye 
alıştırsın! Bu dua iki önemli fayda ihtiva etmektedir. Biri ffüdetü' l-haber, diğeri 
ise bunun lazımıdır (gereği . )348 Ffüdetü'l-haber; ayette zikredilen yolun doğru 
olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın nimetini verdiği kimseler için açtığı sırat-ı müsta
kim olduğunu bildirmektir. Lazımı ise , dua edenin bu hakikati kabul edip tasdik 
etmesi ve Cenab-ı Hakk'a yönelirken bu kabulü aracı kılmasıdır. 

Hülasa olarak burada dört tane fa.ide söz konusudur: Allah' ın doğru yola 
iletmesini istemek, ayette zikri geçen sırat-ı müstakimin doğru yol olduğunu ha
ber vermek, bunu kabul ve tasdik etmek, Allah'a yakarırken bu tasdiki aracı ola-

346 Fatiha 1/6-7. 
34 7 Metinde önce sorular peş peşe sıralanmış, sonra cevapları verilmiştir. Bu durum, sorunun 

ne olduğunu öğrenmek için devamlı okuyucuyu başa bakmak mecburiyetinde bırakıp yo
racağından, ayrıca tercemede tekrara sebep olacağından cevapları ilgili oldukları soruların 
altına yazdık (Mütercim) 

348 Bunlar belagat terimlerinden olup haber kipinde olan cümlelerde geçerlidir. Ffüdetü'l
haber; cümlenin ihtiva ettiği hususun muhataba söylenilmesidir. Uızimü ffıideti' l-haber ise; 
konuşan kimsenin, söylediği cümlenin muhtevasını bildiğini muhataba iffıde etmesidir. Bu, 
birinin arkadaşına "Bugün erken kalkmışsın" demesi gibidir. Görüldüğü üzere "Bizi doğru 
yola ilet '" ayetinde haber kipi değil, dilek kipi söz konusudur. Ancak müellif, paragrafın 
başlarında da ayetteki dileğin yargı iffıde ettiğine işaret etmiş ve bunu haber kipi gibi değer
lendirmiştir. Konuyla ilgili olarak bk. Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu'l-Vadıha, İst: 
Eda Neşriyat, s. 144-147. (Mütercimin notu) 
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rak kullanmak. Burada bunların dışında beşinci bir fayda daha söz konusudur. 
O da, dua edenin bu emre kendi ihtiyacından dolayı, mutluluk ve kurtuluşunun 
ancak bu sayede gerçekleşeceği için muhatap olmasıdır. Kişi, kendisinden iste
nileni düşünmek ve manasını tasavvur etmekle sorumludur. Düşündüğü ve ta
savvur ettiği zaman daha çok rağbet edip arzulayacağı, yerine getirmeye devam 
edeceği kadar sorumluluklarının özelliği kendisine zikredilir. Bunlar üzerinde du
rulması gereken inceliklerdir! 

2. �ı .bl_,..a.JI "Doğru yol" terkibi
_
nin la� harfiyle belirli (marife) haline 

getirilmesinin faydası nedir. � ·Fr" J! LŞ� J.Gp "Şüphesiz ki sen doğru bir 
yolu göstermektesin"349 ayetinde olduğu gibi lam harfi olmaksızın belirsiz (neki
re ) olarak kullanılamaz mıydı? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Lam harfi sıfat almış bir isme girdiğinde 
o ismin bu sıfata başkalarından daha layık olmasını gerektirir. Mesela 4:-iı v-1� 
W� Jİ "Bir fakihle yahut bir alimle aynı mecliste olan" ifadesi r-JWI ) �"i.A.11 v-1� 
"O fakihle yahut o alimle aynı meclisi paylaşan" ifadesiyle aynı değildir. Keza 
L_J, -.:J.51 "Hoş bir yemek yedim" cümlesi de �I -.:J5İ "O hoş yemeği yedim" 
cümlesiyle aynı değildir. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- J;jı �İ 
J;- )JıJ J_;. t:.Jlj J;- iljWj J>.jı �_).!j J>Jı il.ls-jj "Sen, Hak'sın, va'din haktır, 
sözün haktır. Seninle karşılaşmak muhakkaktır. Cennet ve Cehennem gerçektir" 
derken Cenab-ı Hakk' ın zatının, va'd ve sözünün yüklemi olan "hak" kelimeleri
ni lam harfiyle kullanmış, diğerlerine ise lam harfini birleştirmemiştir. Dolayısıyla 
lam harfi olmadan � l11.r" \.;.J..A>l denilseydi, bu durumda dua eden kişi doğru 
olan herhangi bir yola iletilmesini istemiş olur ve anlam "Bizi doğru bir yola ilet ! "  
demiş olurdu . Halbuki maksat bu değildir. Maksat, Allah' ın nimet verdiği kimse
lere gösterdiği, Cennet' ine ve hoşnutluğuna götüren belirli bir yola iletilmektir. O 
da, yegane hak din olan onun dinidir. İstenilen şey zihinde de dış dünyada da 
belirli bir şeydir, müphem ve belirli olmayan bir şey değildir. Buradaki lam harfi, 
yolun bilinen bir şeyi hakkında kullanılmıştır. O da, kalpte bilgisi ve tasdiki mev
cut olan ve diğer yollardan ayrılmış bulunan malum bir yola iletilmeyi istemektir. 
Bu sebeple mutlaka lam harfiyle kullanılması gerekmiştir. 

Şöyle bir soru varit olabilir: Neden Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesel
lem- hitap edilen l._;L:..:,: u.ı .... -4' �-4-:J "Seni doğru yola iletir!"350 ayetinde, �lj 
� �l.r" J� ı.? - :' "Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin"351 ,0,�IJ 
Ç y · � .bir" J� ��� J "Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik"352 ayetlerinde 
'sırat/yol" kelimesi belirsiz (nekire, lam edatı olmaksızın) kullanılmıştır? 

349 Şura 42/52. 
350 fetih 48/2. 
351 Şura 42/52. 
352 En"am 6/87 .  
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Bu yerlerin hepsi için de cevabımız aynıdır: Bu yerlerde dua edilmemekte, 
sadece Cenab-ı Hakk' ın doğru bir yola iletmesi ve peygamberinin de o yolu 
göstermesi söz konusu edilmektedir. Muhatapların o yol hakkında bir bilgisi yok
tur. Bu sebeple bu yerlerde "sırat/yol" kelimesi, muhatabın kalbinde mevcut ve 
zihninde malum bir şeye işaret eden yahut da daha önce zikri geçen bir lafzı 
gösteren lam edatıyla gelmemiştir. Çünkü belli bir şeyi göstermeye yarayan lam 
edatı bu iki durumda gelir. Yani ya lam harfinin girdiği isim muhatap tarafından 
bilinir olacaktır, yahut da daha önce o isim zikredilmiş olacaktır.353 Bu yerlerde 
ise bu iki durumdan h içbiri söz konusu değildir. Bir ismin belirsiz (nekire) olması 
da asıldır. "Bizi doğru yola ilet ! "  ayetinde ise , dua edenler Allah' ın dosdoğru bir 
yolu olduğunu ve peygamberlerini ona ilettiğini bilmektedir. Aynca kendisinden 
h idayet istenilen Allah da bu duruma vakıftır. Bu sebeple "sırat/yol" kelimesi lam 
edatı ile �I J�l_,....2J I L;..u) "Bizi doğru yola ilet! " şeklinde kullanılmıştır. 

Süheyli354 şöyle demiştir: � u,i r �4.: "Seni doğru yola iletirf "355 ayeti 
Hudeybiye sulhu esnasında nazil olmuştur. Müslümanlar bu sulhtan hoşlanma
mış ve onun aksi görüşler ileri sürmüşlerdi .  Halbuki Cenab-ı Hak ve peygamberi 
daha iyi bilirdi .  Bunun üzerine Allah, peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem- bu 
ayeti indird i .  Buradaki "sırat/yol" kelimesiyle dini kastetmedi . Sadece görüş, sa
vaş ve takip edilecek siyaset yolunu murat etti . 

� �iri? Jl 15� -i1ı_, "Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin"356 
ayeti ise küfür ve sapıklıktan doğru bir yola iletir, demektir. Eğer burada lam 
edatıyla �ı .bl_,....d l Jl denilseydi küfür ve dalaletin de dürüstlükten bir par
ça payı olduğu anlaşılırdı .  Çünkü lam edatı , girmiş olduğu isimlerin içerdikleri 
anlamlara daha önce zikredilen yahut çağrışım yapan diğer kelimelerden daha 
layık olduklarını ifade eder. Bir şeyin bir konuda daha liyakatli olması ise , ancak 
başka şeylerin de o konuda bir parça pay sahibi olmasına bağlıdır. " 

Süheyli ' nin verdiği bu cevaplarda bir parça zayıflık olduğu gözden kaçma
maktadır. "Seni doğru yola iletir1 "357 ayeti ile savaş ve h ilenin kastedildiği yoru
mu Allah ' ın peygamberine verdiği büyük lütuf ve ihsanı küçük görmektir. Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, bu ayetin kendisine dünya ve içindekiler
den daha sevimli olduğunu bildirmiştir. Cenab-ı Hakk' ın harp ve h ileyi doğru 
yol olarak isimlendirdiği görülmüş şey midir? Önceki ve sonraki alimlerden hiç 

353 Birinci durumda lam ahd-i ilmi , ikinci durumda ise ahd-i zikri adını alır. (Mütercim) 
354 Süheyli, Ebü'l-Kasım Abdurrahman b .  Abdullah b. Ahmed olup pek çok kitap te'lif etmiştir. 

er-Ravdu'l-Unf fi Şerhi Sireti İbn Hişam ve Netfücü'l-Fikr bunların en önemlileridir. Hakkın
da bk. Zehebi, Tezkiretü'l-Huffaz (iV, 1348) ;  İbn Hallikan, Vefeyatu' l-�yan ( 1 1 1/143 ) ;  İbnü' l
lmad, Şezeratu'z-Zeheb { IV/271 . )  

355 Fetih 48/2. 
356 Şura 42/52. 
357 Fetih 48/2. 
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kimse bu ayeti bu şekilde tefsir etmiş midir? Hayır! Sırat-ı müstakim / doğru yol, 
"De ki: Şüphesiz rabbim beni doğru bir yola iletti "358 ayetinde Cenab-ı Hakk' ın , 
peygamberine "kendisini ilettiğini" bildirmesini emrettiği h idayet ve gerçek din
den ibarettir. Nitekim daha sonra da 0-J )..Jı � 0l5 \.4 j � �l).l � İ.4 l:..!� 
"Dosdoğru dine, Allah' ı birleyen İbrahim"in dinine iletti. O, ortak koşanlardan 
değildi" ifadeleriyle o yolu açıklamıştır. Buradaki ·L:.:� "din" kelimesi, 11_,...., "yol" 
kelimesinden bedeldir.359 Buna göre anlam "Beni dosdoğru dine iletti" olur. Bu 
durumda, buradaki "sırat/yol" kelimesinin savaş ve hile anlamında olması müm
kün müdür? Süheyli ' nin ileri sürdüğü yorum gerçekten çok çürüktür. 

Cenab-ı Hakk' ın Fetih suresinin ilk üç ayetinde360 Hz. Peygamber'e -sallallahu 
aleyhi vesellem- bahşettiği ihsanlar beş tanedir. Bunlar; apaçık fetih , önceki ve son
raki günahlarının affedilmesi, doğru yola iletilmesi, nimetinin tamamlanması ve 
ona yardım ihsan etmesidir. Cenab-ı Hak hidayet ve yardımı bir arada zikretmiş
tir. Çünkü seadet ve kurtuluşun kemali bu ikisiyle mümkün olur. Hidayet Allah' ı  
ve onun dinini bilmek, onun rızasına uygun davranmaktır. Bu da, faydalı bilgi, 
salih amel ve dinini uygulamak için gerekli güç ve kudret demektir. Delil ve beyan, 
kılıç ve mızrak hem söz hem de el ile zafere ulaşılmasını, hakka muhalif olanları 
delil ve güç ile mağlup etmeyi sağlar. Cenab-ı Hak çoğunlukla hidayet ve yardı
mı bir arada zikretmektedir. Çünkü davet bu ikisiyle tamama ermekte ve dinin 
bütün dinlere üstün gelmesi böyle gerçekleşmektedir. Hem Tevbe, hem de Saf 
suresinde geçen şu ayet bunun bir örneğidir: "O (Allah), müşrikler hoşlanmasa
lar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve Hak din 
ile gönderendir. "361 Şu ayet de bunun başka bir delilidir. "Andolsun biz peygam
berlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için 
beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik." Ayette buraya kadar hidayetten bah
sedilmiştir. Devamında ise zaferlerin temelinde yer alan demire temas edilmiştir: 
"Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet vardır. "362 Böylece hidayet edici 
olan kitaplar ve yardım edici olan demir bir arada zikredilmiştir. Keza Cenab-ı 
Hak şöyle buyurmuştur: "Elif. Lam. Mim. (Resulüm!) O, sana Kitab' ı  hak ve 
önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara 
doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve lncil'i ve Furkôn'ı indirmiştir. "363 Görüldü
ğü üzere, hidayet edici kitapların ve hakkı batıldan ayırmaya yarayan Furkan'ın 
indirilmesi bir arada anılmaktadır. Bu şekilde yardımın hidayetle bir arada anıl-

358 En'am 6/161 .  
359 ..,ı � kelimesi burada her ne kadar mecrur ise de 1.5.u fiilinin mef'Cılün bih gayr-i sarihi

dir. Dolayısıyla �, kelimesi onun mahallinden bedel olarak mansup olabilir. Bu görüş, ed
Dürrü'l-MasCın'da Mekki b. Ebi Talib'e nispet edilmiştir. Kelimenin mansup olması hakkın
daki diğer görüşler için bk. Semin, ed-Dürrü' l-MasCın, V, 238. 

360 Fetih 48/1-3. 
361 Tevbe 9/33; Saf 6 1/9. 
362 Hadid 57/25. 
363 Al-i İmran 3/1-3 . 
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ması, her ikisiyle de hak ve batılın bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple 
Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimede mümin kullarına yaptığı yardımı "furkan" diye 
isimlendirmiştir: "Eğer Allah 'a ve hak ile batı lın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri 
ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin 
ki, ganimet olarak aldığınız herhangi b ir şeyin beşte biri Allah 'a, Resulüne, onun 
akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya ôittir. "364 Görüldüğü üzere ayette 
hem hidayet hem de yardım söz konusudur. O da, Bedir gününün kastedildiği 
furkan gününde peygambere indirilen şeylerdir. Bedir günü, Allah'ın peygambe
re ve dinine yaptığı yardım sayesinde düşmanlarını rezil ve zelil kıldığı, hak ve 
batılı birbirinden ayırdığı gündür. Şu ayet de hem hidayet hem de yardım söz 
konusudur: v-�:d) ı}�J ��j .j\;)JI 03..J-'>j �.Y L::.;f illj ''Anda/sun, biz, Musa ve 
HôrCm'a, takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan ı verdik. "365 Bu ayette 
söz konusu edilen Furkan, Allah ' ın Fir'avn ve kavmine karşı Musa'ya yardımıdır. 
Işık ve öğüt ise Tevrat'tır. Ayetin anlamı budur. �� j kelimesindeki _, harfinin 
zfüt olup kelimenin daha önceki Jl.9 _rll kelimesini nitelediğini (hal olduğunu) ileri 
sürenler isabetli bir görüş ortaya koymamışlardır. Nitekim biz bunun yanlış bir 
görüş olduğunu el-Emali' l-Mekkiye adındaki eserimizde açıkladık. Böylece Fetih 
suresinin ilk ayetlerinin hidayet ve yardımı içerdiği ve bunun dışında bir görüşün 
doğru olamayacağı ortaya çıkar. 

Süheyli 'nin c-!- · � -!:-1..rf .)! �� �µ "Şüphesiz ki sen doğru bir yolu 
göstermektesin"366 ayetinde "sırat/yol" kelimesinin belirli (ma'rife) olarak kul
ianılması halinde küfür ve dalaletin de istikametten pay sahibi olacağına dfür 
söyledikleri hangi temele dayanıyor bilmiyorum . Allah rahmet etsin, keskin bir 
zekaya ve hariku'l-ade bir anlayışa sahip olmasına rağmen onun böyle yorumu 
nasıl yapabildiğini anlayabilmiş değilim. Elbette bu hata, iyi cins bir atın ayağı
nın sürçmesi, keskin bir kılıcın kesmemesi kabilindendir. Eğer onun bu yorumu 
doğru olsa 1 _ ;;: • ! iı W�� j :-..,_.: · tiı 0o:.ıı W�T_, "Her ikisine de apaçık anlaşılan 
bir kitabı (Tevrat'ı) verdik. Her ikisini de doğru yola ilettik"367 ayetlerinde belirli 
(marife) zikredilen "sırat/yol" kelimesinin dışındaki sapık yolların da istikametten 
bir parça payı olduğunu anlamamız gerekir! Halbuki bu ayette zikredilen "sırat/ 
yol" kelimesi dışındaki tüm yollar sapık yollardır. Doğru yol tektir. O da Allah' ın 
tüm peygamberlerini ve nimetine erdirdiklerini ilettiği sırat-ı müstakimdir. Fatiha 
süresinde belirli (ma'rife) zikredilen "sırat/yol" kelimesinde de aynı durum ge
çerlidir. Onun dışındaki yolların da doğruluk payına sahip olduğu iddia edilebilir 
mi? Hayır! Ancak şöyle denilebilir: Bu kelimenin belirli (ma'rife ) kullanılması, 
onun dışındaki yolların doğruluktan hiçbir nasibinin olmadığını gösterir. Çün
kü buradaki kelimenin ma'rife getirilmesi ifadede özgüleme (hasr) kabilindendir. 

364 Enfal 8/41 .  
365 Enbiya 2 1/48. 
366 Şura 42/52 . 
367 Saffat 371 1 ı71 1 18. 
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Yani "başka doğru yol olmayan tek doğru yol" anlamı kazandırır. Ma'rife olan 
"sırat/yol" lafzındaki bu anlam, Süheyli' nin söylediği yorumdan daha güçlü his
sedilmektedir. Bu anlamı, bu ayette ve buna benzer yerlerde düşünürsen bize 
hak verirsin . 

3 . .11_,....J I "sırat/yol" kelimesinin manası nedir, neden türemiştir, niçin JW 
"feali" ölçüsünde gelmiştir ve niçin Kur'an'da zikredildiği yerlerin çoğunda "sı
rat'' şeklinde kullanılmışken Ahkaf suresinin cY • ! �). Jµ �I Jl ı.Ş� "Hakka 
ve doğru yola ileten bir kitap indirdik"368 ayetinde "tarik" lafzıyla kullanılmıştır? 

Bu soruları şöyle cevaplandırmak mümkündür: Meşhur görüşe göre "sırat" 
kelimesi, "bir şeyi kolaylıkla yutmak" anlamına gelen .1.r-P kökünden gelmek
tedir. Bu anlamda <lo ;-Pİ �\ ..:..1. ;.&> "falanca şeyi yuttum,  yutuyorum" denilir. 
Yolun "sırat" olarak isimlendirilmesi ise, yolcuyu adeta yutmasından ileri gel
mektedir. 

Ancak düzgün, kolaylıkla yürünebilir, geniş olan ve hedefe ulaştıran yola "sı
rat'' denilir. Eğri büğrü, güç yürünen ve hedefe ulaştırmayan kapalı yola Araplar 
"sırat" demezler. Onların dil ve kullanımlarında "sırat" kelimesini araştıran kimse 
bu hakikate vakıf olur. Mesela Cerir (ö. 104) şöyle demektedir: 

"Yılan misali bükülsün velev ki yollar eğik bükük 
Bizim emirimiz ayrılmaz istikametten" 

"Sırat" kelimesi "fial" veznindedir. Çünkü yolcuyu, boğazın yiyeceği kap
ladığı gibi kaplamaktadır. "Fial" vezni, bu şekilde bir şeyi kapsayan isimlerde 
kullanılmaktadır. Ölünün sarıldığı kefenlerden birinin adı olan "lihaf" , baş ör
tüsü anlamındaki "hımar" , yine elbise anlamına gelen "rida" , örtü anlamındaki 
"ğıta" ,  yatak anlamındaki "firaş" , sayfaları içeren "kitap" hep "fial" veznindedir. 
Bu vezin üç şeyde kullanılmaktadır. a. Mastarlar: Savaş anlamındaki "kıtal" ve 
vuruşmak anlamındaki "dırab" kelimelerinde olduğu gibi .  b .  Kitap, bina ve ağaç 
gibi anlamca mef 'ul olan kelimelerde. c .  Alet anlamı taşıyan kelimelerde. Bunla
ra baş örtüsü anlamındaki "hımar" kelimesini ,  örtü anlamındaki "ğıta" kelimesi
ni ve set anlamına gelen "sidad" kelimesini örnek verebiliriz. Çünkü bunlar ör
tünmeyi ve bir şeyi engellemeyi sağlayan bir alet gibidirler. Tapılan anlamındaki 
"ilah" kelimesi de bu kabildendir. 

Ahkaf suresinde "sırat" yerine "tarik" kelimesinin tercih edilmesi ise, Cenab-ı 
Hakk' ın, o sözü mü'min cinlerden aktarmasından kaynaklanmaktadır. Onlar ka
vimlerine şöyle demişlerdi: "Doğrusu biz Musa 'dan sonra indirilen, kendinden 

368 Ahkaf 46/30 .  
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öncekin i doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik"369 Onların 
"sırat" yerine "tarik" kelimesini tercih etmelerinde güzel bir incelik vardır. Çünkü 
"tarik" kelimesinden önce Hz. Musa' nın adını anıp onun ve başkalarının kitap
larını tasdik edici olan bir kitabı dinlediklerini zikrettiler. Adeta onların bu sözün
de, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kavmine söylemekle emrolunduğu, 
"Ben peygamberlerin ilki değilim "370 ayetinde söz konusu edilen durum yer al
maktadır. Bu ayetin anlamı şudur: "Ben yeryüzü halkına gönderilen ilk pey
gamber değilim. Bilakis daha önce insanlara Allah' ın bir çok elçisi gelmiştir. Ben 
onların gönderildiği tevhid ve imanla onları tasdikleyici olarak sönderildim. "  
Mümin cinler de  şöyle demektedir: �� � W li+a; � _;. JJ� � J)1 �L:Ş' l:..4--- Ll) 
ı:Y ·.:. tf,f J� �\ J� .ş� "Doğrusu biz MCısô 'dan sonra indirilen, kendind�n 
öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik"371 .Y. ... J. J!J 
� ifadesi tam olarak "daha önce gidilmiş olan bir yola ileten" demektir. Ya;i 
aynı sOrenin başında "De ki: Ben peygamberlerin ilki deği/im "372 ayetinde zikre
dildiği üzere daha önce peygamberler o yolu geçmişlerdir ve bu bir ilk değildir. 
Dolayısıyla belagat ve Kur'an' ın eşsizliği burada, mef'ul vezninde ve JJ)a.o "yü
rünmüş" anlamında olan "tarik" kelimesinin kullanılmasını gerektirmiştir. Çünkü 
daha önceki resul ve nebiler onda yürümüştür. Allah' ın peygamberlerini tasdik 
edip onlara inanan birinin o yolu da tasdik edip ona da inanması gerekir. Demek 
ki burada "tarik" kelimesinin kullanılması daha uygundur. Çünkü davet konu
sunda daha etkilidir ve doğru yolun tabilerinin aynı olduğuna ikazda bulunmak
tadır. Allah daha iyi bilir. Ancak ben sonradan gördüm ki, Süheyli de bu yorumu 
zikretmiştir.373 Kalp kalbe karşıdır derler. 

4. "Sırat/yol" kelimesiyle � .:..........Uİ -:r.lll 374 "Nimetine mazhar kıldığın kim
seler" ifadesinin tamlama yapılmasındaki hikmet nedir? Bu kimseler �ı 1ı.r' 
�} �lj "peygamberlerin ve doğruların yolu" şeklinde neden açıkça zikredilme
mişler de böyle kapalı bir ifade tercih edilmiştir? 

Bu soruya cevaben deriz ki : Bu kapalı olmasına rağmen ilgi zamiri (ism-i 
mevsul) ile tamlama yapılması tercih edilmiştir. Çünkü bu, üç fayda içermektedir: 

a. Bunu işitince bilginin elde edilmesini ve zihnin uyanık olmasını sağlamak. 
Çünkü nimet verilenlerden olmayı hak etmeleri, onların bu yola iletilmeleriyle 
mümkündür. Onlar bu sayede nimet ehlinden olmaktadırlar. Onların hidayete 
erdirilmeleri sayesinde nimet ehlinden olmaları, cümlenin içerdiği hükmün (yar
gının) ,  ism-i mevsulü ( ilgi zamirini) açıklayan sıla cümlesine bağlanmasına ben-

369 Ahkaf 46/30. 
370 Ahkaf 46/9. 
371 Ahkaf 46/30. 
372 Ahkaf 46/9 . 
373 Bk. Süheyli, Netfücü' l-Fikr s. 59 vd. Fatiha 1/6'nın tefsirinde (Derleyenin notu) 
374 Fatiha 1/7. 
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zemektedir. Çünkü bu tercihle, ism-i mevsQlü açıklayan sıla cümlesinin içerdiği 
nimete mazhar olmayı hak ettikleri anlaşılmaktadır. Şu ayetlerde de aynı durum 
vardır: "Malların ı  gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarfedenler var ya, onların 
mükafatları Allah katındadır"375 "Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, 
işte kötülükten sakınanlar onlardır. "376 "Şüphesiz, Rabbimiz Allah 'tır deyip, son
ra dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. "377 (Görüldü
ğü üzere, birinci ayette zikri geçen mükafat infakın , kötülükten sakınma doğruyu 
tasdik etmenin ve korkudan-üzüntüden emin olma da dosdoğru yaşamanın bir 
sonucudur) Bu, genel bir kaidedir. İsmi bu şekilde ilgi zamiri ism-i mevsCıl ve onu 
açıklayan sıla ile birlikte kullanmak özel ismi zikretmekten daha iyidir. 

b. Bu tercihte taklidin reddedilmesine ve bu yola hidayet edilen kimsenin 
nimete erdirildiğine bir işaret vardır. Hidayet isteyen kimse, hidayet istediğinin 
ve Allah'tan nimete erdirilmeyi dilediğinin bilincindedir. Bu maddeyle bir önceki 
madde arasında fark vardır. Önceki nimet ehli olan kimselerin doğru yola iletil
diklerini bildirmekteydi. Bu ise dilek ve isteği içermektedir. 

c. Ayet nimete mazhar olan tüm tabakaları içine almaktadır. Eğer özel isim 
kullanılmış olsaydı onların hepsinin yoluna iletilmek istenilmiş olmazdı. Nimete 
ermiş olan peygamber, sıddik, şehit ve Salihlerin hepsinin takip ettiği yola iletil
meyi istemek, genel bir ifade kullanmanın faydalarındandır. Bu, en büyük talep 
ve istektir. Dua eden kimse bu isteğin kıymetini bilse onu adeti haline getirir ve 
her nefes yapardı .  Çünkü bu dua dünya ve ahiretle ilgili tüm hayrı kapsamak
tadır. Bu dua böyle değerli olduğu içindir ki, Allah, kullarının bizzat her birinin 
gece ve gündüz onu tekrar tekrar okumasını farz kılmıştır. Onu birisi okuduğunda 
diğerinin sorumluluğu düşmediği gibi ,  namazda onun yerine başka bir dua oku
mak da sahih olmamaktadır. Onun alternatifi yoktur. Namazda mutlaka Fatiha 
okunmalıdır. 

5. � � �\ "gazaba uğramışlar" ifadesinin kullanılmasında olduğu gibi, 
daha kısa olan 1�:ic. �j "nimete mahzar olanlar" denilmek yerine -:r-jjl ilgi za
miri ve ona bağlı olan � ...:.....-;i ifadesinin tercih edilmesindeki hikmet nedir? 

Bu sorunun cevabıyla bir sonraki 6 .  sorunun cevabı aynıdır. Bu sebeple 
oraya bakınız. 

6. "Nimete mazhar olanlar" ifadesinde nimeti veren özne açıkça zikredilmiş
ken "gazaba uğramışlar" ifadesinde özne neden gizlenmiştir? 

Bu ifadelerin tercih edilmesinde birçok fayda vardır: 

375 Bakara 2/274. 
376 Zümer 39/33. 
377 Ahkaf 46; 13 .  
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a .  Kur'an' ın bilinen bir üslubu vardır. İhsan, rahmet ve cömertlikle ilgili fiiller 
Allah' a nispet edilir ve bu nispet esnasında Allah' ın ismi açıkça anılır. Yani meçhul 
fiil (edilgen çatı) kullanılarak fail gizlenmez. Ancak, adalet, karşılık ve ceza ile ilgili 
fiillerde ise meçhul form tercih edilerek fail gizlenir. Çünkü bu fiillerin Allah'a 
nispeti edebe uygun düşmez. Fatiha sliresinde "nimet verilenlerin yoluna" denil
meyip de "Nimet verdiğin kimselerin yoluna!" şeklinde "nimet verme"nin açıkça 
Allah' a  nispet edilmesi şeref ifade eder. Ancak gazabı zikrederken, meçhul form 
ile "gazaba uğramışlar" denilmek suretiyle fail gizlenmiş ve gazap edenin Allah 
olduğu açıklanmamıştır. Çünkü bunu açıklamak edebe uymamaktadır. 

Kur'an'da nakledilen Hz. İbrahim'in şu duasında da aynı üslubu görürüz: 
"Beni  yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren, içiren O'dur. 
Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur"378 Görüldüğü üzere yaratma, 
hidayet, yedirme, içirme gibi fiiller açıkça Allah' a  nispet edilirken hastalık hak
kında "Beni hasta ettiğinde" denilerek "hasta etme" fiili Allah 'a isnat edilmemiş, 
geçişsiz fiil kullanılarak "hastalandığımda" denilmiştir. "Şifa bulma" rahmetle ilgili 
olduğundan "bana şifa verendir" denilerek yine geçişli yapıya dönülmüş ve fiilde 
bulunan gizli özne ile şifa verenin Allah olduğu açıkça ortaya konulmuştur. 

Mü'min cinlerden aktarılan şu sözde de aynı üslup vardır: "Bilmiyoruz, 
yeryüzündekilere kötülük mü m urat edildi, yoksa Rab/eri onlara bir hayır m ı  
diledi?"379 Hayır dilemek Cenab-ı Hakk'a nispet edilmiş, şer murat etmekte ise 
meçhul fiil kullanılarak f fül gizlenmiştir. 

Hızır (as) da gemi hakkındaki sözünde aynı üsluba riayetle "gemiyi kusurlu 
kılmayı diledim "380 diyerek kusuru kendine nispet etmiş, gençler hakkında ise 
"Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler"381 diyerek hayır olan bir 
isteği Cenab-ı Hakk'a nispet etmiştir. 

"Oruç gecesinde kadınların ıza yaklaşmak size helal kılındı "382 ayetinde 
de edilgen meçhul fiil kullanılarak ffül gizlenmiştir. Halbuki "Allah, al ım-satımı 
helal, fôizi haram kı lmıştır"383 ayetinde ma'lCım (etken çatılı) fi i l  kullanılarak ha
ram kılanın Allah olduğu açıkça zikredilmiştir. Çünkü kadınlara yaklaşma konu
sunda, failin açıklanması uygun değildir. Keza "Leş, kan, domuz eti size haram 
kılınmıştır"384 ayetinde fail gizlenirken "De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram 
kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin"38.s 

378 Şuara 26/78-80. 
379 Cin 72/10. 
380 Kehf 1 8/79. 
381 Kehf 18/82. 
382 Bakara 2/187. 
383 Bakara 2/275. 
384 Maide 5/3 . 
385 En'am 6/15 1 .  
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ayetinde açıkça zikredilmiştir. Örnekler dahada çoğaltılabilir. Ancak bunların en 
ince ve en hoş olanları şu ayetlerdir: ''Analarınız, kızların ız, kız kardeşleriniz ilh 
size haram kılındı "386 "Bunlardan başkası size helal kılındı "387 Görüldüğü gibi bu 
iki ayette meçhul fiil kullanılarak fail zikredilmemiştir. Halbuki "Yahudilerin zul
mü sebebiyle, kendilerine (daha önce) helfıl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri 
onlara haram kıldık"388 ayetinde fail açıkça zikredilmiştir. Çünkü önceki iki ayet 
müminler hakkındadır. 

b. Hidayet ihsan etmek, hidayete eren kimsenin şükretmesini gerektirir. Şük
rün temeli ise n imet vereni anmak ve ona itaat etmektir. Hidayeti bahşeden 
Cenab-ı Hakk' ı gösteren zamiri açıkça zikretmek de , hidayete erenin şükrünün 
bir parçasını oluşturur. "Nimetine mazhar kıldığın kimselerin yoluna" ayetindeki 
"mazhar kılma" fiilinin içindeki gizli özne Cenab-ı Hakk'ı göstermekte, böyle
ce şükredilen anılmış olmaktadır. Eğer

-� �\ .j.ÜI .11r- "Nimetine mazhar 
kıldığın kimselerin yoluna" yerine, � µı .1i_r.> "kendilerine nimet verilen 
kimselerin yoluna" denilseydi nimeti verenin Cenab-ı Hak olduğu belirtilmiş ol
mazdı. Dolayısıyla � �l .j.ill 1.ı.r" "Ni�etine mazhar kıldığın kimselerin 
yoluna" ifadesi iki esas içermektedir. Bunlar "Oyle ise siz beni (ibadetle) anın ki 
ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!"389 ayetinde 
zikredilen şükür ve zikirdir. 

c. Doğru yola iletmek sadece Allah' a mahsustur. Hidayet vermek sadece ona 
mahsustur. Bu konuya başka hiç kimse müdahil olamaz. Hidayet edenin sadece 
Allah olması , bu nimetin tekil şahıs zamiriyle sadece ona nispet edilmesini ve 
� �İ ,:r-�I bir "Nimetine mazhar kıldığın kimselerin yoluna" denilmesini 
gerektirmiştir. Bu, "Hidayet nimetini ihsan eden sadece sensin" anlamına gelir. 
Gazaba gelince, Allah Teala doğru yola iletilmeyenlere gazap etmiş ve mümin 
kullarının da onlara gazap etmesini emretmiştir. Bu emir, mümin kulların gazabı
nın h idayete ermeyenler hakkındaki gazabının Cenab-ı Hakk'ın gazabına uygun 
olmasını gerektirir. Bu uygunluk ise Cenab-ı Hakk' ın gazap ettiğine gazap etmeyi 
ve hoşnut olduğundan da hoşnut olmayı, o gazap ettiği için gazap, o razı olduğu 
için razı olmayı icap eder. Kulluğun hakikati budur. Cenab-ı Hakk Yahudilere ga
zap etmiştir. O halde müminlere layık olan da onlara gazap etmektir. Bu sebeple 
fail gizlenerek "gazaba uğramışların yoluna değil" denilmiştir. Çünkü Allah' ın 
gazap ettiği kimselere müminler de gazap etmektedir. Halbuki nimet verme böy
ledir. O sadece Allah'a aittir. Bu, üzerinde durulmaya değer bir inceliktir. 

d .  Gazaba uğramış olanlardan yüz çevrilmekte ve onlara iltifat edilmemekte
dir. Dolayısıyla � '-:-' �I "gazaba uğramışlar" denilerek yetinilmesi, onların 

386 Nisa 4/23. 
387 Nisa 4/24. 
388 Nisa 4/160. 
389 Bakara 2/152 .  
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bu durumuna bir işaret olmakta ve bu sebeple uygun düşmektedir. Halbuki ni
mete mazhar kılınanlar, iyi bir konumdadırlar. Bu sebeple durumları iyice belirti
lerek şanları yüceltiliyor. Her ne kadar � '-:' J_,a_;._,J\ ifadesindeki lam edatı er.ili � ...:.......,..;i ifadesindeki J...i.JI anlamındaysa da, bir zata onun kadar açık seçik 
delalet etmez. ı).;.j .j.+Jl "Falanca işi yapanlar" şeklinde J...i.JI ile kullanılan müp
hem ifade, ı};.j .j.�1 · _;..ajı "Falanca işi yapan topluluk" anlamına gelir. ":.ı _,.;JL.Ji 
.:,_,.;J_;.1.;.)ı "Vuranlar, vurulanlar" kelimeleri, aynı anlama gelen J-.Jı , ı_,.;_;....; �.Jı 
ı_,.;� ifadelerinin delaletinde bulunan açıklığa sahip değild irler. Bu, üzerinde du
rulmaya değer bir inceliktir. Hülasa, � ...:.-.., J...i.JI "kendilerine nimet verdik
lerin" ayetinde, söz konusu kimseler tarif edilmek istenmektedir. � ..__. �I 
"Gazaba uğramışlar" da ise böyle bir amaç yoktur. Aksine onların özelliklerinden 
sakındırma ve onlardan yüz çevirme hedeflenmektedir. Bu konuda dayanılması 
gereken cevaplar daha önce geçti. 

7. � I ..blJ....aJI L;_u\ "Bizi doğru yola ilet!"390 ayetinde fiil neden kendi ba
şına geçişli olarak kullanılmıştır? Halbuki � �j r:' Jl -.ş..lÇJ -:Lü "Şüphesiz ki 
sen doğru bir yolu göstermektesin"391 ve � ı.I r:' J! .;.;.�.u J �41...ı "On/an 
seçkin kıldık ve doğru yola ilettik"392 ayetlerinde ..s� fiili J! edatıyla geçişli hale 
gelmiştir. 

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Hidayet fiili bazen kendi başı
na, bazen de Jl veya J edatlarıyla geçişli hale gelir. Kur'an' da her üçü de yer al
maktadır. �ı ı.ı�ı L;.u[ "Bizi doğru yola iletl "393 ayeti ve � 11 r" ��j 
"seni doğru bir yola iletir"394 ayetlerinde fiil kendi başına geçişli olarak kullanıl
mıştır. � 11..1-".' Jı ..ş+P .itµ "�üphesiz ki, sen doğru bir yola iletiyorsun"395 
ve � .bir" J! .J.J ıJ'l.u �! y "De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola 
iletti. "396 Ayetleri Jl-edatıyla geçişli hale gelmesinin örneğidir. Cennet halkından 
nakledilen \� ll� ..s�I � l4.;Jı "Hamd, h idayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan 
Allah 'a ôittir"397 ayetiyle f )İ lŞ: � ..ş� 0T jjı \j_,,, J) "Şüphesiz ki, Kur'an en doğ
ru yola iletir"398 ayeti ise J edatıyla geçişli hale gelmesine örnektir. Bu ayetlerdeki 
farklılıklar, alimlere bir hayli gizli kalmıştır. Biz bu farklılığa işaret edeceğimiz bir 
kaide zikredeceğiz: Değişik edatlarla geçişli olan bir fiilin , geçişli olduğu her edat
la farklı bir mana kazanması gerekir. Bu, edatların anlamlarının değişiklik arz 

390 Fatiha 1/6. 
391 Şura 42/52 . 
392 En'am 6/87. 
393 Fatiha 1/6. 
394 Fetih 48/2 . 
395 ŞLıra 42/52. 
396 En'am 6/161 .  
397 A' raf 7/43 . 
398 İsra 1 7/9. 
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etmesinden ileri gelen bir keyfiyettir. İki edat arasındaki anlam farklılığı açıksa, 
fiilin kazandığı farklı anlamlar da açıkça ortaya çıkar. Buna şu örnekleri verebili
riz: � J fiili ,y edatıyla "yüz çevirmek" , ._) edatıyla "rağbet etmek" , J� fiili Jl 
edatıyla "yönelmek" ,y edatıyla "yön d�ğiştirmek, yüz çevirmek" , JL. fiili Jl 
edatıyla "meyletmek" ,y edatıyla "terk etmek" , ı....s"-" fiili Jl edatıyla "kastetmek" 
ve '-:-' edatıyla ise "birini gammazlamak" anlamına gelir. Edatların manası arasın
daki farklılık açık değilse fiilin anlamını çıkarmak zorlaşır. "Yönelmek" anlamın
daki ..l..a.i fiilini J! veya J edatlarıyla, "birine rehberlik etmek" anlamındaki 1.5� 
fiilini Jl ve J edatlarıyla kullanmak buna örnek verilebilir. Sathi bir görüşe sahip 
olan gramerciler böyle durumlarda bir harfin başka bir harfin yerinde ve onun 
anlamında kullanıldığını ileri sürer. Arapça'yı iyi anlamış olan ehil kimseler ise bu 
görüşe iltifat etmezler. Onlar, fiile, kullanıldığı her edata göre farklı mana verirler. 
Yani onlar, edatı ve edatın uygun olduğu fiili dikkate alırlar. Böylece bir edatla 
geçişli hale gelen fiile, o edatın kullanıldığı fiilin manasını verirler.399 Bu, nahiv il
minin imamı olan Sibeveyh' in (ö .  182)  ve onun arkadaşlarının yoludur. Bu, zeka 
ve incelik gerektiren kıymetli bir kaidedir. Bu şu ayeti örnek verebiliriz: ..;_. )� � 
.ı.ıı l �LY 4--_"(Bu,) Allah 'ın has kulların ın kandıkları bir pınardır"400 ayeti bunun bir 
örneğidir. Bu ayetteki � _r.., " içmek" fiiline 1.5j� "kanmak" manası verilir. Çünkü 
� A fiilinin kullanıldığı � harfi, aslında 1.5j� fiiliyle kullanılmaktadır. Böylece bu 
kullanım; � A fiiline açık, LS)� fiiline ise onunla birlikte kullanılan '"-:' harfinin 
kapsam ve işareti sayesinde özlü bir delalet içermektedir. "Bulutların deniz suyu
na kandıkları"nın belirtildiği ;...)ı "� .;,.,...;. 401 ifadesinde de � _r, fiili '-:-' edatıyla 
kullanıldığından, l>J; manasını kazanmaktadır. Aynı şekilde ayetteki .._, ....:.. fiiline 
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L5Jj:. "kanmak" anlamını vermek, buradaki .._, edatının .J" edatı yerine ve onun 
anlamında kullanıldığını ileri sürmekten daha iyidir. Çünkü .._, � "içmek" fi ilinde 
"kanmak" anlamı yoktur. Keza .._, �� "içmek" fiilinin LSJ� "kanmak" anlamında 
kullanıldığını ileri sürmekten de iyidir. Çünkü ıS).J� "kanmak" fiili içmeye açıkça 
değil de, dolaylı bir ilgiyle delalet etmektedir. Dolayısıyla, - ayette olduğu gibi 
- .._, _r..: "içmek" fiili '-:-' edatıyla kullanılınca " içmek" anlamı açıkça, "kanmak" 
anlamı da '-:-' edatının delaletiyle anlaşılır. Bu, üzerinde düşünmeye değer bir 
husustur! 

399 Nahiv ilminde buna "tazmin" adı verilmektedir. (Mütercim) 
400 İnsan 76/6 
401 Bu ifade, İslamiyeti de idrak ederek Müslüman olmuş olan Cahil iyye şairlerinden Ebu Zü

eyb el-Hüzeli'ye ait olup sevgilisinin içeceği suları yağdıran bulutları vasfettiği bir beyitte 
yer almaktadır. Tamamı şöyledir <}.#l) 2 � -� � J:. ! �; p _;.:ıı .�, .y,_,; "(O 
bulutlar, ) deniz suyuna kanmışlar, sonra korkunç seslerfe koyu renkli dalgalar üzerinde yük
selmişlerdir." Farklı rivayetleri de olan beyit hakkında bk. Ebu Züeyb el-Hüzeli, Divan, 1 .  
Baskı, Beyrut: el-Mektebü'l-İslami, 1998, s .  47. Şair hakkında bk. Cumahi, Muhammed b. 
Sellam, Tabakatu Fuhuli'ş-Şuara. 1 - I I ,  şerh: Mahmud Muhammed Şakir, Kahire: Matbaatu'l
Medeni, t. y. 1, 131 . 
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�i '-:'ılç. :_,... :,Ji.; C..U;,_, �Wk � � j. !_; _, "Kim orada zulüm ile haktan. sapmak 
isterse ona acı azaptan tattınnz"402 ayetinde de aynı durum vardır. "istemek" 
fiili aslında '-:"' edatıyla kullanılmaz. Ancak '-:"' edatı ile kullanılmak sCıretiyle ona, 
o edatla kullanılan � "bir şeyi arzulamak, onun derdine düşmek" fiilinin anla
mı kazandırılmıştır. Bu anlam "isteme" anlamından daha edebidir. Böylece, '-:"' 
edatının yer alması sayesinde, zulüm ile haktan sapılmak istendiğinde azabın 
hak edildiğine işaret edilmiş olmaktadır. 

Bu konu oldukça geniştir. Eğer bunu geniş bir şekilde araştırmaya kalkarsak 
söz uzar. Bu sebeple yukarıda zikrettiğimiz iki misal ile yetiniyor ve asıl mesele
ye geliyoruz. Fatiha sCıresindeki <..S.U fiili de J! ile geçişli olduğunda bir amaca 
ulaşma anlamını kapsar. Çünkü '-)! edatı aslında gaye/amaç içindir. J edatı ile 
geçişli olduğunda ise amaçlanan şeyin inhisarını ifade eder. Çünkü J edatı ih
tisas (aidiyet) ve ta'yin (belirgin kılma) içindir. U5:.l �Jj, "Ona bunu gösterdim" 
denildiğinde "Ona bunu zikrettim" ,  "Bunu ona füt kıldım, hazırladım" gibi anla
malara gelir. Ancak bu fiil, hiçbir edat olmadan geçişli kullanıldığında ise "tarif 
etmek, açıklamak, ilham etmek" anlamlarının hepsini kapsar. Kişi .birdi �..uı 
�I "Bizi doğru yola i/et! "403 dediğinde, Allah ' ın kendisine doğru yolu tarif et
mesini, açıklamasını, ilham etmesini , takdir etmesini ve kalbine onun ilim, irade 
ve kudretini yerleştirmesini istemektedir. Fiil, edata başvurmadan geçişli yapıl
mış ,  böylece bu anlamların hepsini kapsamıştır. Eğer her hangi bir edatla geçişli 
olsaydı o edatın anlamını kazanır ve bu sebeple anlamında daralma olurdu. Bu 
konu, düşünülmeye değer dil inceliklerindendir. 

8. "Nimete verdiğin kimselerin yoluna! Gazaba uğramış ve sapmışların de
ğil" ayeti, Cenab-ı Hakk' ın nimetinin sadece nimet verilen kimselere mahsus 
olmasını, gazaba uğramış ve sapmışlara nimet verilmemesini gerektirir. Bu ise 
kafirin nimet sahibi olamayacağını i leri sürenlere delil teşkil eder. Onların bu 
çıkarımı doğru mudur? 

Bu soruya cevap sadedinde şöyle deriz: Bu. insanların hakkında ihtilaf etti
ği ve uzun tartışmalara girdiği bir meseledir. Bu meselenin temelinde "Allah' ın 
kafire verdiği bir n imet var mıdır, yok mudur?" sorusu vardır. Allah ' ın kafire 
nimet vermediğini ileri sürenler bu ayeti delll getirmişlerdir. Onların diğer de
lillerini de şöyle sıralayabiliriz: "Kim Allah 'a ve Resul 'e itôat ederse işte onlar, 
Allah 'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddikler, şehidler ve 
sôlih kişilerle berôberdir. Bunlar ne giizel arkadaştırf "404 Bu ayette nimet verilen 
kimseler sayılmaktadır. O halde bunların dışındakiler nimet verilen kimselerden 
değildir. Keza Cenab-ı Hakk'ın mü'min kullarına "Böylece size olan nimetimi 

402 Hac 22/25. 
403 Fatiha 1/6. 
404 Nisa 4/69. 
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tamamlayayım "405 sözü de başka bir delildir. Ayrıca nimet vermek intikam ve 
cezaya aykırıdır. Zaten ebedi azap için yaratılmış kimseler hakkında nimet söz 
konusu olamaz! 

Allah' ın kafirlere nimet verdiğini ileri sürenler ise şu delilleri zikrederler: 
''Allah' ın n imetini sayacak olsanız sayamazsınız"406 Keza Cenab-ı Hak küfür 
halinde bulunan Yahudilere şöyle hitap etmektedir: "Ey İsrail oğulları! Size ver
diğim nimetlerimi hatırlayın"407 Yine Cenab-ı Hakk' ın, tüm kulları için geçerli 
olan nimetlerini saydıktan sonra zikrettiği şu ayet-i kerime de bu konuda başka 
bir delildir: "işte böylece Allah, Müslüman olmanız için üzerin ize nimetini ta
mamlıyor. (Ey Resülüm!) Yine de yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak açık 
bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah 'ın n imetini bilirler (itiraf ederler). Sonra da 
onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir. "408 Bu hiçbir şekilde te'vil edilemeyecek 
kadar açıktır. Demek ki iyi, kötü, mümin, kafir hepsi Allah' ın nimeti için yaşa
maktadır. Her fert Allah' ın nimeti içinde yaşadığını kabul etmektedir. Bu, tüm 
Adem oğulları hakkında geçerli zaruri bir durumdur. Ancak Allah' ı  bile bile inkar 
ederek büyüklenen ve nankörlük edenler müstesnadır. 

Bize göre bu tartışma şöyle çözümlenebilir: Mutlak nimet (en-ni'metü'l
mutlaka) iman ehline hastır. Bu konuda kimse onlara ortak olamaz. Genel ola
rak nimet (mutlaku'n-ni'me) ise iyi-kötü, mümin-kafir tüm insanlara füttir. Ebedi 
saadet ve rahata ulaştıran yalnızca mutlak nimettir. Herkes bu nimete erişemez. 
Genel nimet ise kimseye mahsus değildir, ona herkes ulaşabilir. Allah ' ın kafire ni
met vermediğini ileri süren kimseler, nimetle mutlak nimeti kastetmişlerse isabetli 
bir görüş ortaya koymuşlardır. Ancak herkesin ortak olduğu genel nimeti kastet
mişlerse yanılmışlardır. Keza Allah' ın ,  kafire nimet verdiğini kabul edenler de, 
mutlak nimeti kastetmişlerse yanılmışlardır. Ancak genel nimeti kastetmişlerse 
isabet etmişlerdir. Böylece, her iki tarafın beyan ettiği deliller birleşir, tartışma 
son bulur ve her iki grubun bir bakımdan haklı, bir bakımdan ise yanılgı içinde 
olduğu ortaya çıkar. 

"Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın"409 ayetinde ise Allah 
Teala, İsrfül oğullarının babalarına verdiği nimetleri hatırlatıyor. Bu sebeple onla
rı Fir' avn'dan kurtarmasını, onların kurtuluşu için denizi yarmasını, Hz. MO.sa'ya 
40 gece randevu verdiği zaman sapmaları üzerine onların tevbelerini kabul edip 
affetmesini, bulutu Üzerlerine gölgelik yapmasını , onlara kudret helvası ve bıldır
cın eti indirmesini vb . nimetleri tek tek sayıyor. Bu nimetler, küfür üzerine olan 
İsrfül oğullarına değil, onların atalarına verilmişti. Allah Teala, kendisine itaat ve 
peygamberlerine iman etmelerine vesile olur, kötü bir akıbete uğramalarını önler 

405 Bakara 2/150. 
406 İbrahim 14/34. 
407 Bakara 2/40. 
408 Nah! 1 6/81 -83 . 
409 Bakara 2/40. 
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diye atalarına verdiği bu nimetleri hatırlamalarını emrediyor. Çünkü onların ata
larına vermiş olduğu nimetler, onlara da verilmiş gibidir. Bu sebeple şükretmeleri 
gerekir. O nimetlere şükretmek yerine peygamberi inkar etmek ve ona düşmanlık 
göstermek ne büyük cür' ettir! 

Kısacası bu ayet, inkar halinde bulunan İsrail oğullarına mutlak nimetin ve
rildiğini göstermez. Çünkü, orada sayılan nimetler atalarına verilmiş nimetlerdir. 

9. Neden _r.? lafzı kullanılmıştır da .:;:JL.aJI '1 J "sapıkların yoluna değil ! "  
ifadesinde olduğu gibi, aynı anlamı ifade eden '} edatı tercih edilerek .._. �I '} 
� denilmemiştir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: '1 edatı ile olumlu cümleden sonra atıf yapılır. 
Mesela Jo>WI '1 �WI ._ş"�J Jr '1 �j ı..1�'1..:>;- "Zeyd geldi, Amr değil; alim geldi, 
cahil değil" denilir. _r.? kelimesi ise öncesinin sıfatı olur. "Gazaba uğramışların 
ve sapmışların yoluna değil" ayetinin öncesine sıfat yapılması atıf yapılmasın
dan daha güzeldir. Bunun neden daha güzel olduğunun bilinmesi için burada 
atıfla sıfat arasındaki farkıı:_ı iyi anlaşılması lazımdır. Eğer atıf yapılsa ve .ki� 
tf-� '-;' �\ '] � �j .j..JI denilseydi sadece sırat kelimesi � '-:-' �I 
'gazaba uğramışlar"lara izafe edilmemiş olacaktı. Yani atfın gereği olarak, ga-

zaba uğrar:1ışların doğru yolda olmadığı belirtilmiş olacaktı . Nitekim �WI ._; .. � 
J..,L::Jı '1 "Alim geldi, cahil değil " dediğinde alimin gelip cahilin gelmediğinden 
öte bir anlam çıkmaz. Ancak '1 yerine öncesinin sıfatı olan _r.? kullanıldığında, 
nimete erdirilenlerin iki özelliği belirtilmiş olur: Birincisi onların nimete erdiril
miş olduğu. İkincisi ise onların gazaba uğramamış olduğu . Halbuki '1 kullanılıp 
da öncesine atıf yapılsaydı onların bu iki özelliğinden sadece ikincisine vurgu 
yapılmış olacaktı. Öncesinin sıfatı olan _r.? kullanılarak, atfın ifade ettiği ikinci 
özellik vurgulandığı gibi, birinci özellik de vurgulanmış olmakta, böylece onlar 
methedilmektedir. Kısacası _r.? iki nimete erdirilenlerin iki özelliğini içermektedir: 
Biri varlığı bildirilen nimete ermiş olmalarıdır. Diğeri ise yokluğu belirtilen gazaba 
uğramamış olmaları ve gazaba uğrayanlardan farklı olmalarıdır. Onların gazaba 
uğrayanlardan farklı olduğu anlamı kastedilince _r.? kelime öncesine sıfat olur ve 
istisna edatı olarak mansup olması gerekmez. Çünkü bu istisna edatı kabul edil
mesi durumunda, nimete erdirilenlerin iki özelliğini içeren yukarıda izah ettiğimiz 
sıfat olma durumu gerçekleşmez. 

Bu ayette başka bir incelik daha vardır: Yahudi ve hiristiyanlardan oluşan 
ehl-i kitap, nimete erdirilenlerin Müslümanlar değil de kendileri olduğunu iddia 
ediyorlardı .  Böylece onlara "Nimete erdirilenler sizden başkadır, siz değilsiniz" 
denilmiştir. Keza Müslümanlara da "Gazaba uğramışlar sizden başkadır, siz değil
siniz" denilmiştir. Böye bir bağlamda _r.? kelimesini kutlanmak belirtilmek istenen 
farklılığı daha iyi vurgulamaktadır. Bu, gerçekten üzerinde durulmaya değer bir 
husustur. 
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Düşünülmeye değer olan başka bir husus da "Gazaba uğramışlar ve sap
mışlar" denilip de, Yahudi ve Hıristiyanlar denilmemesidir. Halbuki kastedilen
ler onlardır. Bununla birlikte, nimet verilenlerle kendilerini farklılaştıran "gazaba 
uğramak" ve "sapmak" ayırıcı özellikleri bilhassa seçilerek zikredilmiştir. Çünkü 
mutlak nimet (ebedi saadeti de içeren nimet) gazap ve sapıklıkla ters düşer. Hiçbir 
gazaba uğramış ve sapmış mutlak nimete ulaşamaz. Kelamını , hikmet sahibi ve 
övgüye layık birinin katından indirildiğine şahitlik eden sırlarla dolduran Cenab-ı 
Hakk' ın şanı çok yücedir. 

10 .Sıfat ile nitelenen isim arasında marifelik (belirlilik) ve nekirelik (belirsizlik) 
bakımından uyum olması gerekir. � lafzı isim tamlamasıyla ma'rife olamayacak 
kadar müphem (kapalı, belirsiz) olmasına rağmen marife olan ism-i mevsO.le (ilgi 
zamiri) nasıl sıfat olmuştur? 

(Burada �..}:- lafzının atf-ı beyan ile öncesini açıkladığını ileri süremeyiz. Çün
kü atf-ı beyan özel isimler arasında olur. Bedel de diyemeyiz. Çünkü bedelde 
esas zikredilmek istenen ikinci isimdir. Birinci isim ise bir hazırlık olarak yer 
almaktadır. Sıfatta ise esas zikredilmek istenen birinci isimdir. ikincisi ise açık
lamadır. Burada söz konusu olan budur. Çünkü maksat, nimete erdirilenlerin 
zikredilmesi ve onların gazap ve sapıklıktan uzak olduğunun belirtilmesidir. Bu 
durumda maddenin başında zikrettiğimiz soru akla gelmektedir. O da, sıfatla 
nitelediği isim arasında ma'rife ve nekire olma bakımından uyum olması gerekir
ken, isim tamlamasıyla marife olamayacak kadar müphem olan _r.;- kelimesinin 
marife olan -:r..ill kelimesine nasıl sıfat olduğudur. ) 

Bu soruya üç farklı cevap verilebilir: 

a. Buradaki _r.? kelimesinin sıfat değil ,  bedel olduğu, nekirenin de rrariıeden 
bedel yapılabildiği söylenebilir. Ancak bu üç açıdan bozuk bir cevaptır. 

aa. İki kelime arasında bedel ve mübdelün minh (kendisinden bedel yapılan 
kelime) ilişkisi olduğunda, asıl zikredilmek istenen ikinc; isimdir, yani bedel olan 
kelimedir. Birinci kelime (mübdelün minh) ise sadece ona bir hazırlayıcı olarak 
zikredilir. Mesela � �l ek:.! j> ,: ::iı � ..r81 � .Jıj "Yoluna gücü yeten 
herkesin, o Ev'e (gidip) haccetmesi, insan1ar üzerinde Allah 'ın bir hakkıdır. "410 
ayetini ele alalım . Burada zikredilmek istenen �i,:..:, ı � "gücü yetenler"dir. Daha 
önce geçen U'8ı "insanlar" kelimesi ise buna bir hazırlık olmak üzere zikredil
miştir. Keza � �j �i "Zeyd, onun ilmi beni hayran bıraktı" dediğinde, 
Zeyd' in ilmine hayranlığını belirtmiş, Zeyd' in ismini ise asıl söyleyeceğine bir 
hazırlık olarak zikretmiş olursun. Başka bir ayeti örnek verelim : ... +!Jı v.s. ..!.I.. � 
� �ı;,; ıyJı "Sana haram ayından, onda savaştan soruyorlar"41 1  Burada ası! 

410 Al-i İmran 3/97. 
41 1 Bakara 2/217 .  
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sorulmak istenen haram aylarda savaş yapmanın hükmüdür, haram ayların ken
disi değildir. Bu durum, bedelü' l-ba'd ve bedelü' l-iştimalde son derece açık bir 
husustur.412 Bedelü'l-kül mine' l-külde de aranması gereken bir inceliktir.413 Zaten 
bedel ismi de, asıl kastedilenin o olduğunu göstermektedir. Mesela �04 ..:;; . :\ 
��l5 3:-fL "Hayır, (olmaz böyle şey) onu perçeminden yaka/ayacağız. O yalancı 
günahkar perçeminden"414 ayetlerini ele alalım: Burada asıl zikredilmek istenen 
4..ı)\501 �L:J4 � "Biz onun yalancı günahkar perçeminden yakalayacağız" dır. 
Daha önce geçen �,L:Jı "perçem" kelimesi ise mübdelün minh olup asıl söylen
mek istenene bir hazırlıktır. 

Bedelle ilgili olan bu temel hususu yeterince açıkladık. Şimdi asıl konumu
za dönelim : "Nimete erdirilen/erin yoluna! Gazaba uğramışların ve sapmışların 
yoluna değil" ayetinde asıl amaçlanan nimete erdirilen kimselerin zikredilmesi 
ve onların "sırat" kelimesine izafe edilmesi (onlarla "sırat" kelimesi arasında isim 
tamlaması yapılmasıdır. ) Onlarla gazaba uğrayanların farklılığını vurgulamak ise 
bu amacın tamamlayıcı unsurlarındandır. İşte � � �JI ;}- "Gazaba uğra
mışların yoluna değil" ifadesi, asıl amacı tamamlayan unsurlardan biridir. Çün
kü iletilmek istenen yolun yolcuları , nimete mazhar kılanan kimselerdir. Onların 
gazaba uğramışlardan farklı olması sabit bir özelliktir. Bu özellik, onların doğru 
yolda oluşunu ve nimete erdiklerini açıklayıcı ve tamamlayıcı bir unsurdur. Açık
layıcılık ve tamamlayıcılık ise, bilindiği gibi, sıfat ögesinin icra ettiği bir fonksiyon
dur. Bu sebeple burada bedel söz konusu edilemez! 

ab. Bedel , mübdelün minhin güçlendirilmesi, yinelenmesi ve tekrarlanması 
gibidir. Bu sebeple bedelde, mübdelün minhin amilin tekrarlandığı kabul edilir. 
Daha önce zikrettiğimiz gibi, bedel, asıl vurgulanmak istenen ögedir ve mübde
lün minhin aynısıdır. Ancak mübdelün minh, bedel sayesinde, asıl amaçlanan 
başka bir kelimeyle anılmış olmaktadır. Mesela şu ayetleri ele alalım : 11�1 Li.ıJ.� 
412 Yukarıda sayılan isimler bedelin üç temel bölümünü oluştururlar. Bedelü'l-kül mine'l-kül: 

bedel ile mübdelün minhin aynı olmasıdır. .�ı .LJ. J"I J..-.. .j•l>- "Muhammed Ebu Abdillah 
geldi» cümlesinde olduğu gibi. Bu cümlede �ı � Y.I "Eblİ Abdillah», ..w.... "Muhammed» 
kelimesinden bedel olmuştur. Muhammed'le Ebu Abdillah aynı kişiyi gösterdiğinden bu 
cümlede bedelü' l-kül mine' l-kül söz konusudur. Bedelü'l-ba'd mine' l-kül: Bedel, mübdelün 
minhin bir kısmını oluşturuyorsa bu ismi alır. Mesela .:.t .....o:<-)1 ..:...ısl "Ekmeği, ekmeğin üçte 
birini yedim» cümlesinde bedelü'l-ba'd mine' l-kül söz konusudur. Çünkü .:.t "ekmeğin üçte 
biri» � )1 "ekmeğ»in bir kısmıdır. Bedel mübdelün minhin tamamını veya bir kısmını 
oluşturmuyorsa ve aralarında bu ikisi dışında bir münasebet varsa bedelü' l-iştimal söz ko
nusudur . ....J.s. �-u �I "Zeyd, onun ilmi beni hayran bıraktı» cümlesinde olduğu gibi. Bu 
cümlede � "ilim-» kelimesi -4j "Zeyd»den bedeldir. Ancak ilim, Zeyd' in ne tamamı, ne de 
bir kısmıdır. Ancak aralarında bir münasebet de vardır. Bu sebeple bedelü'l-iştimal sözko
nusu olmuştur. Konuyla ilgili bk. İbn Hişam, şerhu Katri'n-Neda ve Belli's-Sada, nşr: Mu
hammed Yasir Şeref, 1 .  Baskı. Mektebetü Lübnan, 1990. s. 208-2 10. (Mütercimin notu) 

413 Bilgi için bir önceki dipnota bk. 
414 Alak 96/15-16. 
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� �l 0��1 .11_r 1 -=- · ' i ı "Bizi doğru yola ilet! Kendilerine nimet verdikle
rinin yoluna! " Burada ikinci .11__.,...a-ll "sırat" kelimesi bedeldir ve asıl zikredilmek 
istenendir. Bu sebeple birinciyi h iç zikretmeden onu anmakla yetinmek mümkün 
olur ve cümlenin anlamı bozulmaz. Keza Kur'an dışında t_lb.:...:,I .:r � .  · ::iı � �j 
� �l "Gücü yetenin Ka'be'yi tavaf etmesi Allah ' ın bir hakkıdır" denilse � /Jı.j 
)1-:�;;, ��� t_U�:...:.ı _:; ·: ::iı &_:.:. �81 "Yoluna gücü yeten herkesin, o Ev'e (gidip) hac
cetmesi, insanlar üzerinde Al/ah 'ın bir hakkıdır. "415 ayetindeki anlam karşılanmış 
olur, aralarında bir farklılık olmaz. Keza dua ederken � � �i � ..bl� J�! 
!l.)L;s- "Ya Rabbi ! Beni nimet verdiğin kullarının yoluna ilet !" desen ..bl�I �+l•l 
� �i eı�jj l 1ı� 1,j· · dı "Bizi doğru yola ilet! Kendilerine nimet verdikleri� 
nin yoluna!" ayetinde bulunan bedel unsuruna yer vermeden aynı anlamı ifade 
etmiş olursun ve manada bir değişiklik olmaz. Çünkü mübdelün minhe hiç yer 
vermeden bedeli zikretmek anlamı ifade etmek için yeterlidir. Durum böyle olun
ca, _r:? kelimesi ve sonrası, öncesinden bedel olması halinde de anlamın değiş
memesi gerekir. Halbuki _r:? kelimesi ve sonrası, öncesinden bedel yapılsa anlam 
değişmekte ve hedeflenen amaç gerçekleşmemektedir. Çünkü amaç, "sırat" ın, 
Allah' ın kendilerine nimet verdiği kimselere izafe edilmesi ( "sırat" ile nimet ve
rilenler arasında isim tamlaması yapılmasıdır. ) "Sırat" kelimesinin gazaba uğra
mışlara izafe edilmesi amaçlanmamaktadır. Çünkü _r:? kelimesi, öncesinin sıfatı 
değil de, bedeli olsa asıl söylenmek istenen _r:? kelimesinin sonrası olacaktır. Bu 
durumda � �l �.Jı ..bl_r "Bizi doğru yola ilet !" cümlesi, sonrasının bir ha
zırlayıcısı kabul edileceğinden zikredilmese de cümlenin anlamının değişmeye
ceği farzedilecek ve asıl söylenmek istenenin şu olduğu ileri sürülmüş olacaktır: 
� '--' J....X ... dı ;)o .kı_r "Gaza

_
ba uğram

.
ışların yoluna değil ! "  Görüldüğü gibi bu 

durumda ..bl_r kelimesi ile � '-;' �I fl.- "gazaba uğramışlar" �sim t�mlaması 
oluşturmuştur. Halbuki amaç bu ikisinin değil, ..bl_r ile � ...:...ü.il �.ili "nimete 
mazhar kılınanlar"ın isim tamlaması oluşturmasıdır. Bütün bunlar göstermekte
dir ki , _r:? kelimesi öncesinden bedel değil , sıfattır. Çünkü nimete erdirilenlerin 
özelliklerini belirtmekte ve onları övmektedir. Bu, üzerinde durulmaya değer bir 
husustur. 

ac. _d:- kelimesinin bedel olması makul değildir. O, ancak istisna, sıfat veya 
hal (durum zarfı) olmaktadır. Çünkü _r:? kelimesi başlı başına bir kelime değil
dir. Mutlaka başka bir kelimeye tabi olmaktadır. Bu sebeple ..;.,J.fJ ·�j _r:? .;�� 
3� � "Zeyd' in dışında biri geldi, Amr' ın dışında birine uğradım" gibi kendi 
başına kullanılması çok nadirdir. Halbuki bedel, mutlaka müstakil olarak kullanı
labilmelidir. Çünkü daha önce açıkladığımız gibi o, zikredilmesi asıl amaçlanan 
şeydir. Asıl zikredilmek istenen mübdelün minh değil bedeldir. Mübdelün minh, 

415 Al-i İmran 3/97 .  
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bedele tırmanmak için kullanılan bir merdiven durumundadır. Sıfatta ise durum 
böyle değildir. Asıl zikredilmek istenen nitelenen isimdir. Sıfat (niteleyen kelime) ,  
nitelenen ismi açıklamaktadır. Bedel ile sıfatın ayırıcı özellikleri budur. Bu ayırıcı 
özellik, 1; f\ç_ y �I ..T.? "Gazaba uğramışların yoluna değil" ayetine uygulanır
sa, ayetin bedel olmasımı daha uygundur, sıfat olması mı? Elbette sıfat olması 
uygun olur. Çünkü burada asıl kastedilen � �1 0:�1 .11� "Nimete erdirdi
ğin kimselerin yoluna !"  ayetidir. � y � I _;. "Gazaba uğramışların yoluna 
değil" ayeti ise , onu açıklamakta olup asıl söylenmek istenen kısım değildir. 

b. Nekire olmasına rağmen ;:i:- kelimesi burada marife olan J..lll kelimesine 
sıfat olmuştur. Çünkü, her ne kadar marife olsa da, J..ill kelimesinde de bir de
rece kapalılık vardır. Bu da ona biraz nekire kokusu katmaktadır. Çünkü o, daha 
sonra gelen ve kendisini açıklayan sıla cümlesi olmadan belirli kimseleri göste
remez. Bu kapalılığından dolayı nekireye yaklaşır ve nekire olan j-:i- kelimesi ile 
nitelenebilir. el-Keşşaf tefsirinin müellifi Zemahşeri ' nin (ö. 538) görüşü budur. 
Onun ifadelerini olduğu gibi aktaralım: 

"Şöyle bir soru sorabilirsin: Marife kelimelerle isim tamlaması oluştursa bile 
asla marife olamayacak kadar nekire olan ;:i:- kelimesi nasıl marife olan J..lll keli
mesini niteleyebilir? Halbuki sıfat ile nitelediği isim, marife ve nekire bakımından 
birbiriyle uyumlu olması lazımdır. 

Bu soruya ben şöyle cevap veririm: � �I 0:�1 tam belirli değildir. 
Şairin şu sözüne benzer: 

"Bana kem sözler eden alçağı duydum ya 'Aman, 
Beni kastetmiyor elbet' diye geçtim oradan" 

Zemahşeri'ye göre J..lll kelimesi, marife kelimelerin muayen birini göster
mesi gibi belirli birilerini göstermemektedir. Aksine, nekire yerine geçen cins 
bir isimdir. Zemahşeri görüşünü zikretmiş olduğu beyitle de temellendirmeye 
çalışmıştır. Beyitteki u:� '! "bana sövüyor" fiili nekiredir. Bununla birlikte tarif 
(belirlilik) ifade eden İam edatı almış olan r-uı "alçak" kelimesini nitelemekte
dir. Halbuki sıfatla nitelediği isim marife ve nekire olmak bakımından birbiriyle 
uyumlu olmalıdırlar. Burada görünüşte bu uyum yok gibiyse de, r.Dı "alçak" 
kelimesi Ahmet, Mehmet vb . belirli bir şahsı göstermediğinden ,  alçak olan her 
hangi bir kimseyi ifade ettiğinden nekire hükmündedir. Sanki ,/ '! � ._).&- �i 
"Bana söven bir alçağa uğradım" denilmiştir. Böylece nekire gibi değerlendirilen 
,_/ '! "bana sövüyor" fiili, yine nekire olan kendinden önceki � "alçak" keli
mesini nitelemiştir. Zemahşeri'nin görüşünün izahı budur. Ancak bize göre bu 
zayıf bir görüştür. Bize göre beyitteki ,_/ '(bana sövüyor" fiili sıfat değil, haldir 
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(durum zarfı) ve amili de beytin başındaki �' "uğradım" fiilidir. Beytin anlamı 
şudur: Bana sövüp dururken o alçağa uğradım ve o sövmeye devam ederken 
onun yanından geçip gittim, onun kötü sözlerine aldırış etmedim. 

c . J� kelimesi burada isim tamlaması ile marife olmuştur. Bize göre doğru 
olan görüş budur. Gerçi �kelimesinin aşırı müphem (kapalı) genel bir kelime 
oluşu onun marife olmasına engel teşkil eder. Bu sebeple onunla belirlilik ger
çekleşmez. Hatta bundan dolayı nekreye sıfat olur. Mesela �-' US J� !l � }.-J 
\.iS "Senin dışında bir adam şöyle diyor, şöyle yapıyor" denilir. Görüldüğü gibi 
marife kelimelerin başında gelen zamirle isim tamlaması oluşturmasına rağmen 
!l y:S- kelimesi bu örnekte v� J kelimesinin sıfatı olmuştur. Ancak ..r.? kelimesi, iki 
zıt kelime arasında gelir ve ikinci kelimeyle isim tamlaması oluşturursa, kapalılık 
kalkar ve kelime bu tamlama sayesinde marifelik kazanır. Şairin şu sözünde bu 
durumu görmekteyiz: 

"Amr'ın evlatlarıyız biz, o şeref sahibinin 
Soyumuz belli bizim, yok karışıklık bizde" 

Görüldüğü gibi bu mısralarda, lam edatı ile marife olan .....;_,_,,...J ı "bilinen" 
kelimesi gibi ..r.? kelimesi de �I "soy" kelimesini niteleyen bir sıfattır. Buradaki 
� kelimesinde kapalılık söz konusu değildir. Çünkü zıddı olan .....;J��I "bilinen" 
kelimesiyle birlikte zikredilmiştir. � �i �,�jı 1.ı.rf "NifT!et verdiğin kimselerin 
yoluna!"  ayetinde de aynı durum söz konusudur. � �i �Jı "Nimet verdiğin 
kimselerin yoluna! " ,  1;-flc. y �\ "gazaba uğramışlar" birbirine zıttır. Birincisi 
marife olunca � kelimesi de marifelik kazanmıştır. Çünkü daha önce geçiş olan 
marife kelimeye zıt olan ma'rife bir kelimeyle isim tamlaması oluşturmuştur. 

.r.? kelimesinin ne zaman marife , ne zaman nekire olacağını bilmek için bir 
inceliği bilmek gerekir: y:i- kelimesi, nitelediği kendinden önceki kelime ve isim 
tamlaması oluşturduğu kendinden sonraki kelime arasında olduğu gibi, peşpe
şe gelen aynı anlamdaki iki kelime gibi kendinden önceki kelimenin ardınca 
gelmektedir. Mesela yukarıdaki şiirde faJı � "bilinmeyen" , .J J ,J.Llı "bilinen" 
kelimesinin bir açık�am

.asıdır. Keza � �\ ��\ "Nimet verdiğin kimselerin 
yoluna ! " ,  � "-:"' �I "gazaba uğramışlar" birbirinden farklıdır. Bu yönüyle 
ikincisi, birincinin bir açıklaması gibidir. Dolayısıyla, �· kelimesi, nekireden son
ra gelirse - marife bir kelimeyle isim tamlaması içinde bile olsa - mutlaka nekire 
olur. l.iSj li5 j;.j il;:� Y,..; "Senin dışındaki bir adam şöyle şöyle yaptı" örne
ğinde olduğu gibi .  Ancak ;:S- kelimesi , marifeden sonra gelmesi durumunda ise 
mutlaka marife olur. Şu cümleler buna örnek verilebilir: ;, � ��ı .? � ı 
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•�JJ\ �� �t1.ıı _;;&. J�Wı ,� ..r:illı _r.l- ;Jı 'v-:-ÔI � � "İyil!k eden, kötülük 
etmeyen kimse insanların katında sevimlidir ve saygı görür." lyi olan, Allah'a 
itaatten çıkmayan kimse vakar sahibidir." "Adaletli olan zulmetmeyen kimsenin 
çağrısına cevap verilir" � kelimesi, burada ancak marife olur. Çünkü marifeden 
sonra gelmektedir. _r-i;- kelimesinin bu cümlelerde nekire olduğunu iddia eden 
kimse yanılmış ve mesnetsiz bir iddiada bulunmuştur. Çünkü bu cümlelerde, söz 
konusu kelimede hiçbir kapalılık söz konusu değildir. Bunun üzerinde durmak 
gerekir. 

Şöyle bir düşünce akla gelebilir: � kelimesinin isim tamlamasıyla marife ol
mamasının başka bir sebebi daha vardır: O da, onun �-:L1 fiilinin ism-i fail formu 
olan .r.W "başka" manasında olmasıdır. � "gibi" kelimesinin � ;J�Lo.: "benzer" 
kelimesinin .ı.:8 manasında olması ve ( .. F�� ve ,�L!._: kelimelerinin de ism-i fail 
formunda olmaları, onun bu durumuna benzemektedir. Bilindiği gibi ism-i fail 
formunda olan kelimeler marife bir kelimeye muzaf olsalar bile marife olmazlar. 
y� yerine kullanılan �L.!.� .� yerine kullanılan ...:...;. ve J-:L;.; yerine kullanılan ;>
de onlar gibidir. Marifeye muzaf olsalar bile marife hale gelmezler. 

Bu itiraza şu cevap verilir: İsm-i fail formundaki kelimeler mamüllerine muzaf 
oldukları zaman marifelik kazanmazlar. Çünkü bu durumda onların oluşturduğu 
gerçek bir tamlama değildir. \..lY �j ......,;....;, \.,v, "Bu, yarın Zeyd' i  dövecek olandır" 
örneğinde bu durumu görmekteyiz. Halbuki J-:S- kelimesi, ism-i fail gibi kendin
den sonra gelen mef'O.lüne muzaf olmamaktadır. Dolayısıyla onun oluşturduğu 
tamlamanın gerçek tamlama olmadığı söylenemez. Aksine onun oluşturduğu 
tamlama, diğer nekire kelimelerin oluşturduğu tamlamalar gibidir. Görüldüğü 
!l? "senin dışında" şeklinde yapılan bir tamlama, aynı anlamdaki .!.11.T"' tamla
ması gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Allah daha iyi bilir! 

1 1 .  Bir önceki maddede zikrettiğimiz gibi bedelde esas olan ikinci kelimedir. 
Birinci kelime ona bir hazırlık olarak zikredilir. �I .11,;-a.JI l;..LOı(Bizi doğru 
yola ilet ! "  ayetindeki �\ .11,;-a.JI "doğru yol" kendisinden bedel yapılan keli
medir. Ancak daha sonra bedel olarak gelen kelimeye hazırlık olması için değil, 
bir ifade olarak yer alması bizatihi amaçlanmıştır. Şu halde daha sonra gelen 
� �\ ·�.ili .11.r"' "Nimete mazhar kıldığın kimselerin yoluna" ayeti ondan 

nasıl bedel olmaktadır ve bunun faydası nedir? 

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Bedel yapılan kelimenin hazır
lık için zikredilip bizatihi amaçlanmaması genel geçerliliği olan bir kaide değildir. 
Aksine bedel ögesi ikiye ayrılır: Birinde mübdelün minh (bedel yapılan kelime) 
bizatihi amaçlanmamaktadır. Bunlar bedelü' l-ba'd mine' l-kül ve bedelü:'l-iştimal 
türleridir. Ancak bir bedelü' l-kül mine'l-kül böyle değildir.416 Aksine bu türde be-

416 Bedel türlerini 10. maddede dipnotta açıkladık. Bilgi için oraya bakınız. 
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del, önceki kelimenin hatırlatılması , güçlendirilmesi ve önceki kelimenin özne
yüklem ilişkisi açısından takviye edilmesine yarar. Böylece bedel, mübdelün 
minhin özelliğini vurgulama ve onu güçlendirme fonksiyonunu icra eder. Nite
kim �ı i,1�1 1��! "Bizi doğru yola ilet ! "  denilince, zihin "Doğru yol sadece 
bize mi mahsus yoksa Allah bizim dışımızda başkalarını da ona iletti mi?" şeklin
de bir soru sormaktadır. Daha sonra gelen ve öncekinden bedel olan .:;:.Dı .bı� 
� �\ "Nimet verdiğin kimselerin yoluna ! "  ayeti, zihne takılan bu sorunun 
b ir nevi cevabı olmaktadır. Bu, şu örneğe benzer: Bir adama bilmediği bir yol 
gösterirsin . Ancak, onun o yoldan ayrılmasını istemediğin için teşvik edici cazip 
sözlerle rehberliğini perçinlersin . Mesela "Seni amacına ulaştıracak yol , budur" 
dedikten sonra "Başka birçok yolcunun ve kurtuluşa eren kimselerin takip ettiği 
yol da budur" dersin . Görüldüğü gibi ,  yolun amaca ulaştırıcı, yakın, kolay ve 
doğru olduğunu belirttikten sonra kurtuluşa eren kimselerin de o yolu takip ettik
lerini söylemek, o yolun tanıtımına büyük değer kazandırmaktadır. Gönüller, ör
nek alma ve takip etmeye yatkın yaratılmıştır. O yolu takip etmiş örnek kimseler 
zikredilince o yolda yürümeye sıcak bakacak ve derhal harekete geçeceklerdir. 
Bu, üzerinde durulmaya değer bir noktadır. 

12 .  Tirmizi, Ahmed b .  Hanbel ve Ebu Hatim' in rivayet ettikleri bir hadiste 
"Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil ! "  ayetinde söz konusu edilen 
gazaba uğramışların Yahudiler, sapmışların da Hıristiyanlar olduğu belirtilmekte
dir. Gazap ve sapıklık sıfatlarını bu iki gruba bu şekilde bölüştürmek ve her birini 
birine tahsis etmek yerinde midir? Yahudi ve HıristiyJnlardan her ikisi de hem 
sapık ve hem de gazaba uğramış değil midir? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu tahsis, bir sıfatla nitelenen kimsenin 
başka herhangi bir sıfa.tla nitelenmesini engellemez. Yani , gazaba uğramışların 
Yahudiler, sapmışların Hıristiyanlar olduğunun belirtilmesi, Yahudilerin sapmış 
ve Hıristiyanlann da gazaba uğramış olmasına mani değildir. Aksine gazaba uğ
ramış olanlar aynı zamanda sapmış, sapmış olanlar da aynı zamanda gazaba 
uğramışlardır. Ancak bu ayette her grup en hakim, en meşhlır ve en layık olduğu 
sıfatla anılmıştır. Gazap, Kur'an'da bu sıfatla tasvir edilen Yahudilere; sapıklık 
ise Hıristiyanlara daha uygundur. "Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna 
değil! " ayetinin bu şekilde tefsir edilmesi, bu iki grubun Kur'an'da bu şekilde 
nitelenmelerinden kaynaklanmaktadır. Mesela Yahudiler hakkında Allah Teala 
şöyle buyurmaktadır: "Allah 'ın, kullarından dilediğine lütfiyle (vahiy) indirme
sin i çekemeyerek, Allah 'ın indirdiğini inkôr etmek için kendilerin i ne alçak şeye 
sattılar da gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkôr edenler için alçaltıcı bir azap 
vardır. "417 Bu ayet-i kerimede gazabın tekrarlanması hakkında değişik sebepler 
ileri sürülmüştür: 

4 1 7  Bakara 2/90. 
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a. Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- tekrar tekrar inkar etmeleri, onu 
kıskanmaları ve onunla savaşmaları. İnkarları sebebiyle gazaba müstahak ol
dukları gibi, haset etmeleri, savaşmaları ve insanları doğru yoldan çevirmeleri 
sebebiyle de ayrıca gazabı hak etmişlerdir. Şu ayet-i kerimede de aynı ifade gö
rülmektedir: "Onlar ki inkar ettiler ve Allah ' ın yolundan (insanları geri) çevirdiler. 
İşte bozgunculuk yaptıklarından dolayı onlara azap üstüne azap katmışızdır. "418 
Burada zikredilen birinci azap inkarlarından dolayı , ikicisi ise insanları doğru 
yoldan çevirmelerinden dolayıdır. 

b .  Birinci gazap, kitaplarının ifadelerini bozup değiştirmeleri ve peygamber
lerini öldürmeleri, ikincisi ise Hz. İsa'yı inkar etmeleri sebebiyledir. 

c . Birinci gazap Hz. İsa'yı inkar etmeleri, ikinci gazap ise Hz. Muhammed'i 
-sallallahu aleyhi vesellem- inkar etmeleri sebebiyledir. 

Bize göre ayette gazabın iki defa zikredilmiş olması, onunla l 'den sonra ge
len 2 sayısının kastedildiğini göstermez. Aksine burada kastedilen, onların küfür, 
fesat ve peygamberlerini öldürme, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'i -sallallahu aleyhi 
vesellem- inkar etme, Allah' ın elçilerine düşmanlık etme ve her biri başlı başına 
gazaba sebep olacak başka davranışları sebebiyle gazap üstüne gazaba uğramış 
olmalarıdır. Buradaki üslup şu ayetteki üsluba benzemektedir: "O, yedi göğü, 
birbiri üzerinde tabaka tabaka yarattı . Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık uy
gunsuzluk görmezsin. Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). "419 Buradaki 
"iki kez" ile kastedilen sadece iki defa değil ,  tekrar tekrar bakılmasıdır. "Onlara 
azap üstüne azap katmışızdır. "420 ayetinde de iki defa değil , tekrar tekrar gazap 
edilmesinin kastedildiği daha açıktır. Şüphesiz Tevratın hükümlerini geçersiz kıl
maya çalışmaları , onu bozup değiştirmeleri, peygamberleri yalanlamaları, onları 
öldürmeleri, Hz. İsa'yı yalanlamaları, onu öldürmek istemeleri, anasına büyük 
bir iftirada bulunmaları , Hz. Peygamber'i -sallallahu aleyhi vesellem- yalanlamaları, 
onunla savaşmaları , onun tabilerini incitmeleri, dinine girmek isteyenlere engel 
olmaları vb. gazaba uğramaları için ayrı ayn ve başlı başına birer sebeptir. Gazabı 
hak edecekleri o kadar davranış vardır ki onlar bütünüyle gazap toplumu olmuş
lar, tekrar tekrar gazaba uğramışlardır. Böylece bu sıfata Hıristiyanlardan daha 
müstahak hale gelmişlerdir. Allah bizi gazabından muhafaza etsin! Cenab-ı Hak 
onlar hakkında şöyle buyurmaktadır: "De ki: Allah katında yeri bundan daha 
kötü olanı size söyleyeyim mi? Allah kim(/er)e /Cınet ve gazap etmiş, kimlerden 
maymunlar, domuzlar ve şeytana tapan lar yapmışsa, işte onların yeri daha kötü
dür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır. "421 Bu ayet-i kerimede gazabın 
yanı sıra lanet ve maymun, domuz gibi hayvanlara çevirme de zikredilmektedir. 

418 Nah! 16/88. 
419 Mülk 67/3-4. 
420 Nah! 1 6/88. 
421 Maide 5/60 . 
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Bu gazaptan daha şiddetli bir ifadedir. Yine Allah Teala onlar hakkında şöyle 
buyurmaktadır: "İsrôil oğullarından inkôr edenlere, Dôvud ve Meryem oğlu lsô 
diliyle lônet edilmiştir. Çünkü (onlar) isyan etmişlerdi ve saldırıyorlardı. Yaptıkları 
kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. Ne kötü şey yapıyorlardı . Onlardan çoğunun, 
inkar edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Gerçekten nefislerinin, kendileri için 
yapıp gönderdiği ne kötüdür (ki o yüzden) Allah onlara gazap etmiştir ve azapta 
ebedi kalacaklardır. "422 

Hıristiyanların ise daha çok sapıklık özelliğine vurgu yapılmaktadır: Mesela 
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "De ki: Ey Kitôb ehli, dinin izde haksız yere aşırılı
ğa dalmayın ve önceden sapmış, birçokların ı  da saptırmış, düz yoldan şaşmış bir 
milletin keyiflerine uymayın!"423 Bu ayet-i kerimede Hıristiyanlara hitap edilmek
tedir. Çünkü daha önceki ayetlerde Cenab-ı Hak onlardan bahsederek şöyle bu
yurmuştur: ''Anda/sun 'Allah, ancak Meryem oğlu Mesih 'tir' diyenler elbette kafir 
olmuşlardır. Hôlbuki Mesih demişti ki: Ey Israil oğulları, benim Rabbim ve sizin 
Rabbiniz olan Al/ah 'a kulluk edin. "424 Daha sonraki ayetlerde bir sayfa boyunca 
onlardan bahsedilmiş, onların önce sapmış, daha sonra da tabilerini saptırmış 
oldukları belirtiliyor. Bu sapma ve saptırma Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve
sellem- gönderilmesinden önce meydana gelmişti. Onlar önce Hz. Isa hakkında 
sapmışlar, daha sonra da tabilerini saptırmışlardı. Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi 
vesellem- peygamber olarak gönderilince onu yalanlamaları ve inkar etmeleri se
bebiyle sapıklıkları artmış ve katlanmıştır. Bu, Zemahşeri (ö .  538) ve başkalarının 
da içinde bulunduğu bir grup alimin görüşüdür. Ancak bize göre bu zayıftır. Doğ
rusu buradaki tüm sıfatların, onların tabi olduğu seleflerine füt olmasıdır. Burada 
onların üç sıfatı zikredilmiştir: 

-Sapmış olmaları, 
-Saptırmış olmaları, 
-Doğru yoldan çıkmaları . 

Bu sıfatların üçü de, onların , arzularına tabi olmaktan sakındırıldikları se
leflerine aittir. Dolayısıyla bunların Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
zamanındaki Hıristiyanların özelliği olması mümkün değildir. Çünkü Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- zamanındaki Hıristiyanlara bu sıfatlara sahip olan 
seleflerini izlemek yasaklanmaktadır. Yoksa onların bu sıfatlara sahip olduğu, 
dolayısıyla izlenmemesi gereken kimseler olduğu belirtilmemektedir. Bu nokta 
iyi ayırılmalıdır. 

Hıristiyanlar hakkında sapıklığın tekrar tekrar vurgulanmasının sebebi, on
ların haktan tamamıyle habersiz olmalarıdır. Hıristiyanlar hakkında sapıklığın bu 

422 Maide 5/78-80 
423 Maide 5/77. 
424 Maide 5/72. 
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şekilde vurgulanması, daha önce zikredilmiş olan Yahudilerin gazaba uğradığını 
belirten ayete425 benzemektedir. 

İşte bu sebeplerle Hıristiyanlar sapıklıkla nitelenmeye Yahudilerden daha 
müstahak oldular. Onlar hakkında sapıklığın tekrarlanmasının sebebi, sapan 
kimsenin asıl maksadını şaşırması, amaçlanması uygun olmayan bir şeyi amaç
laması ve tapılmaya layık olmayan şeye tapmasıdır. Bazen doğru bir amaç gü
debilir, ancak onu elde etmek ve ona erişmek için doğru yollar takip etmez. 
Yani ya amacı bakımından sapıklığa düşer ya da doğru amaç güder fakat ona 
ulaşmak için yanlış yollar tutar. Sonuçta başkalarını da bu yola çağırır ve onları 
da saptırır. 

Hıristiyanların selefleri, ayette zikredilen yukarıda sıraladığımız üç sapıklığı 
da kendilerinde topluyorlardı .  Asıl amaçtan sapmışlar ve ilahlarının yiyip-içen ,  
ağlayan ,  öldürülen ,  asılan ve tokatlanan bir insan olduğunu iddia etmişlerdi . Bu, 
amaç konusunda bir sapmadır. Çünkü onlar amacı elde edememişler ve ona 
ulaştıran yolu şaşırmışlardır. Ne talep ettiklerine ulaşabildiler, ne de ona ulaştıran . 
yolu tutabildiler. Bir de kendilerine tabi olanları tuttukları sapık yola çağırdılar. 
Böylece, kendileri doğrudan ve doğruya götüren yoldan saptıkları gibi bjr çok 
insanı da saptırdılar. Bu sebeple Hıristiyanlar Yahudilerden daha sapık bir güruh 
oldular. Bu sebeple, sapıklık ve gazap sıfatları içerisinde özellikle sapıklıkla nite
lendiler. 

Yahudiler iradelerini yanlış yönde kullanmak, kıskançlık etmek, kavimlerine 
liderlik etmeyi ve haram yemeyi yeğlemek gibi kötü davranışlar ortaya koymuş
lar, İslam'la birlikte liderliklerinin ellerinden çıkacağından korkmuşlardı . Onlar 
hakkı bilmiyor değillerdi . Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın elçisi 
olduğunu oğullarını bildikleri gibi biliyorlardı. Bu sebeple Cenab-ı Hak onları hep 
kibirlenmek, kıskançlık göstermek, haram yemek, azgınlık etmek ve peygamber
leri öldürmek gibi iradelerini yanlış yönde kullanmalarından dolayı kınamıştır. 
Hıristiyanları ise sapıklık ve hakkı bilmemek demek olan cehaletle ayıplamıştır. 

Bahtsızlık ve inkar, bazen hakkı bilmemekten bazen de iradesizlikten ve 
onunla bağlantılı olarak uygulama yetersizliğinden kaynaklanır. Yahudilerin 
inkarı hakkı isteyip uygulamamaktan ve bildikleri halde başka şeyleri hakka ter
cih etmelerinden ileri gelmektedir. Bu sebeple tam bir sapıklık olmaz. Hıristiyan
ların inkarı ise hakkı bilmemekten ve o konuda şaşmaktan kaynaklanmaktadır. 
Hak kendilerine açıklanır da buna rağmen batılı tercih ederlerse gazaba uğrayan 
topluluğa benzerler. Böylece hem gazaba uğramış hem de sapmış olurlar. 

Hidayet, kurtuluş ve saadete ulaşmanın tek yolu hakkı bilmek ve onu her 
şeye üstün tutmaktır. Ancak cehalet hakkı bilmekten, kıskançlık ise hakkı iste
mekten alıkoyar. Durum böyle olunca, kulun en çok ihtiyaç duyduğu şey, her 

425 Bakara 2/90. 
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vakit Allah' tan kendisine doğru yolu öğretmesini , açıklamasını ,  ilham etmesini, 
ona ulaştırmasını ve kendisine yardım etmesini istemektir. Bu istek üzerine Allah 
kuluna doğru yolu öğretir, tarif eder, ona doğru yolu isteme ve takip etme özelliği 
verir. Kul da bu sayede bile bile haktan sapıp gazaba uğramış veya cehalet ve 
sapıklıktan dolayı şaşırmış kimselerin yolundan düze çıkmış olur. 

Geçmiş alimlerimiz şöyle derlerdi : "Bozulmuş olan alimlerimizde biraz 
Yahudilere benzerlik vardır. Bozulmuş olan ibadet ehli insanlarımızda ise Hıristi
yanlara benzerlik vardır. " 

Bu, şu söze benzemektedir: Bozulmuş olan alimler, mukaddes kitabın keli
melerini bozup değiştirmek, işine gelmediğinde Allah'ın indirdiği ayetleri gizle
mek, Allah ' ın lütuf verdiği kimseleri kıskanmak ve onu öldürmeyi istemek, adaleti 
emreden ve kendilerini Cenab-ı Hakk'ın kitabına ve peygamberinin sünnetine 
çağıran insanları öldürmek gibi Yahudi ahlakını kullanırlar. Bu davranışlar; inkar, 
hakkı eğip-bükmek, onu gizlemek ve bozup değiştirmek, haramlar konusunda 
çeşitli hilelere baş vurmak, hakkı batıla karıştırmak gibi Yahudilerin zemmedildiği 
huylardandır. Bu davranışları yapan kimselerin Yahudilere benzerliği aşikardır. 
Bozulmuş olan ibadet ehli ise Allah 'a peygamberin öğrettiği şekilde değil de arzu
suna göre ibadet eder, aşırı bir sevgi ve itaat gösterir ve onları Rablık derecesine 
çıkarır, hatta saygısını hulul ve ittihada (Allah ' ın bir insanın cismine girmesi ve 
onunla birleşmesine) kadar götürür. Böylelerinin de Hıristiyanlara benzediği açık
tır. Müslümanın her ikisine benzemekten de mümkün oldukça kaçınması gerekir. 

Kişi, insanların durumlarını bilmesi sayesinde, kendisine en faydalı ve en ge
rekli duaya (Fatiha'ya) ne kadar muhtaç olduğunu daha iyi idrak eder. O kadar 
ki, o duaya olan ihtiyacı tüm hayata ve nefsine olan ihtiyacından daha büyüktür. 
Çünkü nefsi ve hayatı sayesinde ne elde ederse etsin sonunda ölecektir. Halbuki 
bu duanın bulunmaması ebedi bahtsızlığına sebep olacaktır. Allah'tan bizi doğru 
yola, nimet verdiği kimselerin yoluna iletmesini isteriz. Gazaba uğramış ve sap
mışların yoluna değil ! Amin! Muhakkak ki o bize yakındır ve duamızı işitir! 

13 .  Gazaba uğramışlar neden sapmışlardan önce zikredilmiştir? 

Bunun birkaç sebebi vardır: 

a. Onlar tarih bakımından diğerlerinden öncedir. 

b .  Ehl-i kitap olan iki grup içinde Yahudiler Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi 
vesellem- yakındılar. Onun Medine' de komşusuydular. Hıristiyanların memleketle
ri ise uzak idi. Bu sebeple Kur'an'da Yahudilere Hıristiyanlardan daha çok hitap 
edildiği ve onlardan daha çok bahsedildiği görülür. Bakara, Maide, Al-i İmran ve 
diğer surelerde bu durum açıkça müşahede edilebilir. 

c. Yahudilerin küfrü Hıristiyanlardan daha büyüktür. Bu sebeple onlar özel
likle gazap, lanet ve ceza ile birlikte zikredilmişlerdir. Çünkü -daha önce geçtiği 
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üzere - onların küfrü inat ve kıskançlıktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla onların 
yolundan sakındırmak ve uzaklaşmak daha gerekli ve önceliklidir. Cahilin cezası 
bildiği halde inadından yanlışta ısrar eden kimsenin cezasıyla aynı değildir. 

d. Gösterilebilecek en güzel sebep budur. Şöyle ki: Daha önce nimete maz
har kılınanlar zikredilmiştir. Gazap nimet vermenin zıddıdır. Fatiha suresi bir şe
yin zıddıyla anıldığı çokça tekrarlanan yedi ayetten oluşmaktadır. "Gazaba uğra
mışlar" ile "nimet verilenler" edebi açıdan güzel bir tezat oluşturmaktadır. Sanki 
şöyle denilmektedir: " insanlar, kendilerine nimet verilenler ve gazaba uğrayanlar 
olmak üzere ikiye ayrılır. O halde sen nimet verilenlerden ol ! "  Halbuki "Sapmış
lar" öne alınsaydı aynı güzellik elde edilemezdi . 

14. Gazaba uğramışlar hakkında geçişli fiilden türemiş ism-i mef 'ul sigası, 
sapmışlar hakkında ise geçişsiz fiilden türemiş ism-i fail sigası kullanılmıştır. Aynı 
şekilde geçişli fiilden türemiş ism-i mef 'ul sigası ile �\ "saptınlanlar" denile
bilirdi .  Böyle denilmemesindeki hikmet nedir? 

Bunun cevabı gayet açıktır. Çünkü gazap ehli , Allah'ın gazap ettiği kimse
lerdir. Bundan dolayı onlara ism-i mef'ul formuyla � ...'..ı � "gazaba uğ
ramışlar" denilmiştir. Dalalete düşenler ise, bizzat sapmışlar ve bundan dolayı 
cezayı hak etmişlerdir. Dolayısıyla onlara ism-i mef'ul formuyla �ı "saptı
rılanlar" denilmesi doğru olmazdı . Çünkü böyle denilmesi durumunda, sanki 
onların kendiliklerinden değil de, başkaları tarafından saptırıldıkları belirtilmiş ve 
bu sebeple biraz mazur görülmüş olurlardı. Ancak b izim bu sözümüz kaderiye
nin426 görüşünü desteklemez. Çünkü, -onları her ne kadar Allah saptırmış olsa da 
- biz, kendileri sapmışlardır, diyoruz. Ancak bu ayette insanın yaptığı fiillerin ona 
hakiki anlamıyla değil de, ancak mecaz yoluyla nispet edilebileceğini söyleyen 
cebriyeye bir reddiye vardır. Nasıl ki "Bizi doğru yola ilet! " ayeti kaderiyeye bir 
cevap ise bu ayet de bunlara bir cevap içermektedir. Dolayısıyla "Nimet verdiğin 
kimselerin yoluna! Gazaba uğramış ve sapmışların yoluna deği l !" ayeti, kaderiye 
ve cebriyenin görüşlerini çürüttüğü gibi hakka tabi olanların da doğruluklarına 
şahitlik etmektedir. Onlar tevhid ve yaratma açısından kaderi kabul ederler. Kul
ların fiillerinin de kesp bakımından kendilerine nispet edilmesini tasvip ederler. 
Çünkü kader, yaratma ve kudretle ilgilidir. Fiillerin kullara nispeti ise, iş ve uy
gulamayla ilgilidir. Böylece bu ayet; şeriat kader, ahiret ve nübüvvetin kabul 
edilmesini gerektirmiştir. Çünkü nimet Cenab-ı Hakk' ın mükafatı ve gazap ise 
cezasıdır. Nimet verilenler peygamberler ve onlara tabi olanlardan başkası değil
dir. Peygamberlere uyanların h idayeti ise ancak peygamberler vasıtasıyla müm
kün olur. Böylece ayet-i kerimede peygamberliğin ispatı ve onun herkesçe ihtiyaç 
duyulan zaruri bir şey olduğu en açık ve direk bir şekilde yer almaktadır. Çünkü 

426 Kulun, fiilini kendisinin yarattığını ileri süren itikadi mezhep. Daha çok mutezile adıyla bili
nir (Mütercim} 



136 <- Beda i 'ut-tefslr 

kul, ancak Allah ' ın hidayet etmesiyle nimet verilenlerden olabilir. Hidayete ise 
ancak peygamberler vasıtasıyla ulaşır. Hidayetin ise bir neticesi vardır. O da, 
Cennet'te tam ve mutlak nimete erişmektir. Hidayetin zıddı da bir netice verir. O 
da, ebedi bahtsızlığa yol açan gazaptır. İnceliğe dikkat et! Bu ayet-i kerime son 
derece veciz ve kısa olmasına rağmen dinin en önemli ve en büyük prensiplerini 
kapsamıştır. Doğru yola ileten Allahtır. O daha iyi bilir. 

15 .  u)laJI "sapmışlar" kelimesi öncesine , neden ') edatıyla atfedilmiştir? Bu 
edata yer verilmeden u)L.a.Jı_, � '-:-' �I x? "Gazaba uğramışların ve sap
mışların yoluna değil !" denilseydi mana bozulmazdı ,  hem de ifade daha veciz 
olurdu. 

Burada ') edatının zikredilmesinde birkaç nükte vardır: 

a . .;:? kelimesinin kapsadığı olumsuzluğu güçlendirmek. Eğer o edatta olum
suzluk bulunmasaydı _, ve ') edatlarıyla birlikte ona atıfta bulunulmazdı. Dolayı
sıyla bu ayet de .:.ı}L.a.JI ') _, � '-:-' �I ') "Gazaba uğramışların ve sapmışların 
yoluna değil ! "  veya aynı anlamda .:.ı}L.a.JI _r.? _, � '-:-' �\ _r.? denilmiş gibidir. 

b. Maksat, hem nimete erdirilenlerin gazaba uğramışlar ve sapmışlardan ,  
hem de bu grupların her birinin birbirinden farklı olduğunu vurgulamaktır. Eğer 
') eda.tına yer verilmeksizin ,j -)laJ I_, � '-:-' �,JI .;:? denilseydi, sadece gazaba 
uğramışlar ve sapmışlarla n imete erdirilenlerin farklılığının vurgulandığı veh
medilir, her grubun birbirinden farklı olduğuna dikkat çekilmiş olmazdı. Ancak 
') zikredilince açıkça belli oldu ki maksat, gazaba uğramışların yoluna da, sap
mışların yoluna da iletilmemek. Bunu bir örnekle açıklayalım : Mesela �j iı.; Lo 
-'� _, "Zeyd ve Amr kalkmadı" denildiğinde kalkma fiil ini ikisinin de yapmadığı 
anlaşılır. Ancak bu durumda kalkma fiilini her birinin yapmadığı ayrı ayrı vur
gulanmış olmaz. 

c. ') edatı olmasa, u)Ldl "sapmışlar" kelimesinin � '-:-' �I "gazaba 
uğramışlar" ifadesinin sıfatı olduğu ve gazaba uğramışlarla sapmışların bir grup 
olduğu anlaşılabilirdi . u)Ldl kelimesinden önce _, harfinin bulunması böyle bir 
vehmin oluşmasını engellemeye yetmezdi. Çünkü atıf edatları bazen sıfatlar ara
sında da k_ullanılabilme_ktedir. Mesela şu ayetlere bakalım: rJ. .j.:..Jı .:,ı _,';.., j.dı t_�İ .il 
�_,j. � ;Jıı y rJ. _j�j}ı3 .:.ıy....:.� �')i..;, J "Felô.ha ulaştı o m�minler, ki onlar, 
namazlarında saygılıdırlar. Onlar boş şeylerden yüz çeuiririler"427 Görüldüğü gibi 
müminlerin sıfatlarını sayıldığı bu ve daha sonraki ayetlerde sıfatlc:�ın arasına atıf 
harfi olan -'. girmiştir. Şu ayetlerde de aynı durumu görürüz : JJ:: 1 ....:.l�) r-ı & 
0.:Y j.J..; 0-:Dı_, Ls.J._i ...;l>- .s.Dı "Rabbinin yüce adını tesbih et. O ki (her şeyi) yarattı, 
düzene koydu. O ki (her şeyin biçimini, özelliğini ve süresini) belirleyip hedefini 

42 7 Mü"minun 231 1-3 .  
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gösterdi"428 Böyle başka bir çok örnek vermek mümkündür. İşte ı:r-JL.a.ll kelimesin
den önce � edatı yer alınca sapmışlarla gazaba uğramışların özellikle zikredilen 
iki ayrı grup olduğu anlaşılmaktadır. � edatı bu anlamı ifade etme konusunda _r.? 
kelimesinden daha iyidir. Bunun birkaç sebebi var: Öncelikle � 'n ın harflerinin 
sayısı ?. kelimesinden daha azdır. İkincisi � 'nın kullanılması sayesinde tekrar
dan kaçınılmış olmaktadır. Üçüncüsü, � ' nın tercih edilmesi sayesinde, .r.? ın bir 
kelime sonra tekrar yer alması ve böylece telaffuzu zorlaştırması önlenmektedir. 
Dördüncüsü � edatı ile sadece olumsuz ifadeden sonra atıf yapılır.429 Ayette onun 
kullanılması sfıretiyle doğru yolu takip edenlerin gazaba uğramadıkları belirtildiği 
gibi sapmadıkları da belirtilmiş olmaktadır. Her ne kadar bu manayı _r.? kelimesi 
de verebilse de olumsuzluk konusunda � kadar etkili değildir. 

16 .  � edatıyla olumsuz bir cümlede atıf yapılırsa, J.r>- �J �j i l! L. "Zeyd de 
Amr da kalkmadı" örneğinde olduğu gibi .J harfi de kullanılır. Bunun bir diğer ör
ne8"i şu ayet-i kerimedir:.:.ıA l. 0J� 'i ��ı � 'ij �_;.Jı .);. 'ij ��ı � � 
i.l fi L: .l)i -f.Jı J>- 'ij.f-:>) j_,ii. 4UIJ � :r. �I � L. �_,..!. )J � l_,..;.._a:; l�l t_r 
� �ı L. h-1 � ı..::.J.; � ''Allah ve Resulü için (insanlara) öğüt verdikleri tak
dirde, zayıflara, hastalara ve (savaşta) harcayacak bir şey bulamayanlara günah 
yoktur. Zirô iyilik edenlerin aleyhine bir yol (sorumluluk) yoktur. Allah çok bağış
layan ve çok esirgeyendir. Kendilerine b inek sağlaman için sana geldiklerinde: 
Sizi bindirecek binek bulamıyorum, dediğin kimselere de (sorumluluk yoktur)430 
Ancak olumlu cümlelerde � edatı ile atıf yapıldığında .J harfine ye verilmez. Bu
nun örneği .Jr � J.:.i. ..:...ıJ_r "Zeyd'e uğradım, Amr'a değil" cümlesidir. 

Bu konuya 16 .  maddenin son şıkkında temas edilmiştir. 

1 7 . Acaba surede söz konusu edilen hidayet, doğru yolu gösterme midir, 
yoksa hidayete erdirme midir? 

Öncelikle hidayet dörde ayrılır: 

a. Genel hidayet: Bu hidayet türü, "Rabbimiz her şeye yaratılışı (varlığını ve 
biçimini) verip sonra onu doğru yola iletendir"431 ayetinde söz konusu edilmekte 
ve tüm yaratılmışları içine almaktadır. Bu ayetin anlamı şudur: Allah her şeye 
ve her uzva, başka bir şeyle karışmayacak kendine özgü bir şekil ve yaratılış 
vermiş, daha sonra da onu yaratmış olduğu işlere, yani yaratılışına uygun işlere 
yöneltmiştir. İradesiyle hareket etme kabiliyetine sahip olan canlıların hidayeti, 
faydalı olan şeyleri yapıp zararlı olan şeylerden kaçınma içgüdüsüne sahip kılın-

428 A'la 87il -3. 
429 Bu yargı, '! ile birlikte 3 edatının bulunması şartını içeriyor olmalıdır. Çünkü bir sonraki 

maddede geleceği üzere aslında '! ile olumlu ifadeye atıf yapılır. (Mütercim) 
430 Tevbe 9/91 -92. 
43 1 Taha 2o;so. 
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malarıdır. İnsanların faydasına sunulmuş olan cansız varlıkların hidayeti ise , ya
ratılış amaçlarına uygun olmalarıdır. Nasıl ki , - tür ve şekilleri ne kadar değişirse 
değişsin - canlı türleri kendilerine uygun şeye yöneltilmişse, cansız varlıklar da 
amaçlarına uygun yaratılmışlardır. Organlar da böyledir. Onlar da amaçlarına 
uygun olarak yaratılmışlardır. Ayaklar yürümek için, eller tutmak ve iş yapmak 
için, dil konuşmak, kulak dinlemek, göz görmek vb . içindir. Allah, her canlı tü
rünü eşleriyle birleşmeye ve neslini devam ettirmeye, yeni doğan nesillerini de 
anasını emip hayatiyetini sürdürmeye yöneltmiştir. 

Cenab-ı Hakk' ın ,  hidayetin bir türü olan bu yönlendirmelerinin merte
belerini ancak kendisi bilir. Alemlerin Rabbi olan Allah' ın şanı çok yücedir! O 
bal arısını da dağlardan, ağaçlardan ve binalardan evler edinmeye, sonra da 
Rabb' inin kolaylaştırdığı yolları takip etmeye, edindiği evlerde barınmaya, şefine 
itaat edip her emrine uymaya, sağlam ve hayranlık uyandıran harikulade evler 
yapmaya yönlendirmiştir. Kainat üstünde bulunan Allah ' ın h idayetini düşünen 
kimse, onun , kendinden başka ilah olmayan , açığı da gizliyi de bilen güç ve hik
met sahibi Allah olduğuna şahitlik eder. Bunun yanı sıra, idrak ettiği bu h idayet 
sayesinde , şüpheye hiç meydan vermeyecek şekilde nübüwetin varlığına da ko
laylıkla ve derhal ulaşabilir. Çünkü bal arısı gibi canlıları amaçsız yaratmayan ve 
başı boş bırakmayan , akıl sahiplerinin bile aciz kalacağı bir şekilde yönlendiren 
Allah ' ın ,  bütün yaratıklarına üstün tuttuğu, tüm varlıkların özü olan insan türünü 
başıboş bırakması, gayelerin en üstününe ve kemal mertebelerinin en yücesi
ne yönelterek onu emir ve yasaklardan sorumlu tutmaması ve buna göre onu 
mükafatlandırıp cezalandırmaması nasıl düşünülebilir? Bu, onun hikmetine ters 
olmaz mı? Şüphesiz böyle bir şeyi ona nispet etmek onun celaline yaraşmaz. 
Bu sebeple böyle bir iddiada bulunan kimseyi yadırgamış ve kendisini böyle bir 
şeyden tenzih ederek bunun mümkün olmayacağını belirtmiştir. 

Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurmuştur: "Bizim sizi boş yere, b ir oyun 
ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi  
sandınız? Hak padişah olan Allah, pek yücedir. "432 Görüldüğü gibi Allah Teala, 
insanın başı boş yaratılması iddiasını reddederek kendisini böyle bir şey yap
maktan arındırmıştır. Bu, böyle bir düşüncenin, akl-ı selim ve bozulmamış bir 
yaratılışa sahip olan kimselere göre de temelsiz olduğunu gösterir. Bu, aynı za
manda, ahiretin akli delillerinden biridir. Böylece bu konuda, hem akli hem de 
dini delil birleşmiş olmaktadır. Bunu idrak eden kimse, şu iki ayetin peşpeşe geliş 
sırrını da çözer: "Dediler ki: Ona Rabbi 'nden bir mucize indirilmeli değil miydi? 
de ki: Şüphesiz Allah, bir mucize indirmeye kadirdir, fakat çokları b ilmezler. Yer
yüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş oyktur ki, (onlar 
da) sizin gibi birer ümmet olmasınlar (onların durumları, rızıkları, ecelleri takdir 
edilmiş, yazılmıştır) Biz Kitap'ta h içbir şeyi eksik b ırakmamışızdır. Sonra (onlar), 

432 Mü'minlın 23/1 15- 1 16. 
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Rab 'leri(nin huzuru)na tap/anacaklardır. "433 Görüldüğü üzere, mucize istemeleri
ne karşılık verilirken nübüvvetin delillendirilmesine işaret edilerek yeryüzündeki 
hiçbir canlıyı ve gökte uçan kuşu ihmal etmeyen, aksine onların her birini birer 
ümmet yapıp gaye ve maksadına uygun amaçlara yönlendiren Allah' ın insanı 
kemale ve faydalı olana yönlendirmemesinin imkansız olduğuna işaret edildi. 
Hidayet türlerinin en geniş olanı budur. 

b. Açıklamak ve yol göstermek: Hidayetin bu türü, hayır ve şer, kurtuluş ve 
helak yollarının tarif edilmesinden ibarettir. Dolayısıyla bununla hidayet tam ola
rak gerçekleşmiş olmaz . Yalnızca hidayetin oluşması için gereken şart ve yollar 
ortaya konulmuş olur. Şu ayet-i kerimede bunu apaçık görmekteyiz: "Semud 
(kavmin)e gelince yol gösterdik; fakat onlar, kötülüğü doğru yolu bulmağa üstün 
tuttular. "434 Bu ayetin anlamı şudur: Biz onlara doğruyu açıkladık, rehberlik ettik 
ve yol gösterdik, fakat onlar bizim gösterdiğimiz yola gitmediler. Şu ayet-i kerime
deki hidayet de bu anlamdadır: "Şüphesiz ki sen, doğru yolu gösteriyorsun"435 

c .  Tevfik (Doğruya Ulaştırma) ve Doğruyu İ lham Etme Hidayeti: Doğru yolu 
bulmayı gerektiren hidayet türü budur. Şu ayet-i kerimelerde zikredilen hidayet 
türü de bu kabildendir: ''Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğin i  yola 
iletir"436 "(Ey Muhammed!} Sen onların yola gelmelerini  ne kadar istesen de 
Allah saptırdığın ı  yola getirmez"437 Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de, şu 
sözünde aynı anlamdaki hidayeti kullanmaktadır: "Allah 'ın hidôyete erdirdiğin i 
saptıracak yoktur. Allah 'ın saptırdığın ı  da hidôyete erdirecek yoktur" Şu ayet-i 
kerime de aynı hidayet söz konusudur: "(Ey Muhammed!) Sen sevdiğin i doğru 
yola iletemezsin"438 Cenab-ı Hak, doğru yola eriştirme anlamındaki hidayeti Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- vermediğini belirtirken açıklama ve davet 
anlamındaki h idayeti ona verdiğini belirtmiştir: "Şüphesiz ki sen, doğru yolu 
gösteriyorsun"439 

d. Cennet ve Cehennem halkını Cennet ve Cehenneme Sevk Etmek: 
Hidayetin bu türü, bir önceki şıkta söz konusu edilen hidayetin amacıdır. Cenab-ı 
Hak şöyle buyurmaktadır: "İnanıp iyi işler yapanlara gelince imanlarından dolayı 
Rab/eri, onları altlarından ırmaklar akan n imet Cennetlerine iletir"44° Cennet hal
kı orada "Lütfedip bizi buraya getiren Allah 'a hamdo1sun"441 derler. Cenab-ı Hak, 
Cehennem halkı hakkında da şöyle buyurmaktadır: "Toplayın o zalimleri, onla-

433 En'am 6/37-38. 
434 Fussilet 41/17 .  
435 Şura 42/52 . 
436 Fatır 35/8. 
437 Nah! 1 6/37 .  
438 Kasas 28/56. 
439 Şura 42/52. 
440 Yunus 10/9. 
441 A'raf 7/43. 



rın eşlerin i  ve taptıklarını. Allah 'tan başka. Onları Cehennem 'in yoluna götürün"442 
Bu durum göz önüne alınınca, "Bizi doğru yola ilet" duasında istenen hidayetin 
özellikle b ve c maddelerindeki hidayeti kapsadığı anlaşılır. Onlar da, hidayetin 
gösterilip tarif edilmesi ve onun ilham edilip muvaffak kılınmasıdır. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Yol gösterme, tarif etme ve doğrunun 
ilham edilip muvaffak kılınması nasıl istenebilir? Zaten bu istekte bulunan kimse 
doğru yoldadır. 

Öncelikle, bu soru, 18 .  soruyla aynıdır. Buna, "Bu dua ile hidayetin devam
lılığı istenmektedir" şeklinde cevap verenler olmuştur. Ancak bize göre bu yeterli 
bir cevap değildir. Çünkü nasıl kökü olmayan dal, kendisini taşıyacak ağaç bu
lunmayan meyve bir işe yaramazsa bu kişinin verdiği cevap da bir işe yaramaz. 
Biz, bu sorunun, üzerinde daha fazla durulması gereken daha büyük bir öneme 
sahip olduğu kanaatindeyiz. Allah' ın yardımıyla bunu gerektiği gibi de açıklaya
cağız: Öncelikle hidayetin , tam manasıyla ve istenildiği gibi gerçekleşmesi için 
kulun şu 6 hususa sahip olması gereklidir: 

- Yaptığı ve yapmadığı tüm davranışlar hakkında bilgi sahibi olması ve 
Allah 'a sevimli ve hoş gelen şeyleri yapıp Allah ' ın gazap ettiği ve hoşlanmadı
ğı şeylerden kaçınması. Kulun bu konudaki bilgi ve marifeti ne kadar eksikse, 
h idayeti de o derece eksik olur. 

- Allah ' ın sevdiği her şeyi yapmayı dilemesi ve buna azmetmesi, Allah' ın ya
sakladığı her şeyi de terk etmek isteyip aklına her hangi bir yasak geldikten sonra 
onu terk etmeye azmetmesi. Kul, bu konuda irade zaafı içinde olursa hidayeti de 
bu zaaf nispetinde eksik olur. 

- Yukarıdaki maddede dile getirildiği gibi dileyip azmettikten sonra fiili olarak 
da Allah' ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınması . Eğer fiiliyatta bir eksiklik 
olursa, o nispette hidayette de eksiklik olur. 

Bu üç madde hidayetin temellerini oluşturur. Bundan sonra gelecek olan üç 
madde ise hidayeti tamamlar ve kemale erdirir. 

Kulun genel olarak iletilip de detaylarına ulaşamadığı konular olabilir. Kul, 
bu durumda, bu konuların detaplarına yöneltilmeye (hidayet edilmeye) muh
taçtır. 

Kulun bir açıdan iletilip başka bir açıdan ise iletilmediği hususlar bulunabilir. 
Kul, bu durumda, iletilmediği hususlarda hidayete muhtaçtır. Hidayeti ancak bu 
şekilde tamamlanıp kemale erer. 

Kul, konulara her açıdan ve detaylarıyla iletilebil ir. Kul, bu durumda da, 
hidayetin devamlılığına muhtaçtır. 

442 Saffat 37/22-23. 
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Bu 6 maddenin hepsi, kulun emir ve yasakları yapma hususundaki azmiyle 
ilgilidir. Bunlara yedinci bir madde daha eklenebilir. O da, kulun yaptığı doğ
ru yola uygun olmayan hatalı davranışlardır. O, bunlardan dolayı tevbe ederek 
telafiye ve bunları doğru davranışlarla değiştirmesi gerekir. 

Ancak bu maddeler gerçekleşince, "Hidayette olunduğu halde hidayet nasıl 
istenir?" sorusuna şöyle cevap verilir: Bu 6 maddeyi fiili olarak gerçekleştiren ku
lun hidayeti istemesinden maksat, h idayetin devamlı olmasıdır. Ancak, bilmediği 
hususlar bildiklerinden kat kat fazla olan, iyiliğini isteme konusunda irade zaafı 
içinde bulunan ve iyiliği yapmak için Allah' ın kendisine yapabilme gücü ver
mesine muhtaç olan kulun istediği hidayet ise , hidayetin öğretilmesi, h idayete 
erdirilmek, hidayeti isteme güç ve kudretinin yaratılması ve hidayette devamlı 
kılınmasıdır. Böylece ortaya çıkar ki, hidayetin asıl ve detaylarının bilgi, uygula
ma ve devamlılık yönünden ölüme kadar istenmesi en zaruri ihtiyaçtır. Bunun 
sebebi, kulun her vakitte, yaptığı ve yapmadığı temel ve detay tüm hususlarda 
h idayete ve onun sürekliliğine muhtaç olmasıdır. O, devamlı hidayetle ilgili bil
gisini de artırma ihtiyacı içindedir. Dolayısıyla, onun için , h idayeti istemekten 
daha faydalı bir şey yoktur. Onun en muhtaç olduğu şey, hidayeti istemektir. 
Allah'tan bizi doğru yola iletmesini (bize h idayet vermesini) ve kalplerimizi di
ninde sabit kılmasını dileriz . 

18 .  Her mü'min bizzat böyle dua etmekle me'murdur. Bu duayı hiç kimse 
diğeri yerine yapamaz. Ve biz hidayeti Cenab-ı Hakk' ın bize h idayet vermesin
den sonra istiyoruz. O halde zaten mevcut olan bir şeyin istenmesindeki hikmet 
nedir? 

Bu sorunun cevabı bir önceki maddenin d kısmında açıklanmıştır. 

19 .  "Bizi doğru yola ilet! " ayetinde dua eden kişi kendisi için dua ettiği hal
de neden çoğul kipi kullanılmıştır? Halbuki � ..:ij � .)lj .JjA.11 ...:... .J "Rabbim! 
Beni bağışla, bana merhamet et ve benim tevbemi kabul et!"-şeklinde tekil kiple 
yapılan dualar vardır. 

Bazı kimseler bu soruya şöyle cevap verdiler: Kulun her organı ve açık-gizli 
her duyusu özel bir h idayete muhtaçtır. Her organ hidayet isteyen bir kimse ko
numuna indirgenerek çoğul kipi kullanılmıştır. 

Ben bu cevabı Şeyhulislam İbn Teymiye'ye {ö .  728) sundum. Ancak o bunu 
çok zayıf buldu. Hakikaten de bu cevap çok zayıftır. Çünkü " insan" ismi, insanın 
organlarına ve parçalarına verilen bir isim değil , tümel bir isimdir. Mesela kişi 
"Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et, beni ıslah et, bana hidayet ver !" 
diye dua ettiğinde açık-gizli tüm varlığı için Allah'a yalvarmaktadır. Dolayısıyla, 
her organ hakkında özel bir dilek olduğunu ve onun için bir lafız kullanıldığını 
düşünmeye gerek yoktur. 
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Bu soruya cevaben şöyle denilmelidir: Bu ayet, "Ancak sana ibadet eder, 
ancak senden yardım dileriz" ayetindeki kullanıma uygun gelmiştir. Her iki 
ayette de çoğul kullanmak daha güzel ve daha etkilidir. Çünkü her ikisinde de 
kulluk ve Allah 'a olan ihtiyaç arz edilmekte, ona kulluk etmeye, onun yardım ve 
hidayetine duyulan ihtiyaç dile getirilmektedir. Bu sebeple çoğul kullanılmıştır. 
Yani şöyle denilmiştir: "Biz senin kullarınız. Kullukla sana bağlıyız" Bu, bir kö
lenin büyük b ir hükümdara "Biz sana itaat eden köleleriz, Senin emrine karşı 
gelmeyiz . "  demesine benzer. Bu söz "Ben, senin kölenim" şeklinde tekil kulla
nımda daha etkilidir. Hatta "Yalnız ben senin kölenim" gibi tekil bir kullanım hü
kümdarın gazabına sebep olabilir. Ama "Ben ve ülkedeki herkes senin kölen ve 
ordunuz" denildiğinde daha etkili olur. Çoğul kipinin tercih edildiği ''Ancak sana 
kulluk eder, ancak senden yardım dileriz" ayeti de şu anlama gelir: "Senin kulla
rın çoktur. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz sana kulluk ediyor, senden yardım 
ve hidayet istiyoruz. "  Böylece bu ifade, Cenab-ı Hakk'ın şanının yüce olduğunu, 
onun kullarının ve ondan h idayet isteyen kimselerin çokluğunu belirterek onun 
hakkında bir övgü de içermiş olur. Halbuki tekil kipi tercih edilse bu övgü ger
çekleşmezdi .  Bu, üzerinde durulmaya değer bir husustur. Zaten Kur'a.1 dua.Jarı 
hakkında düşünülürse onların genellikle çoğul kipiyle kullanıldığı görülür. Mesela 
şu ayete bakalım: "Rabbimiz bize dünyada da güzelik ver, ahirette de güzellik 
ver, b izi ateş azabından koru!"443 Al-i İmran sliresinin başındaki444 ve sonun
daki dualarla,445 Bakara suresinin sonundaki dualarda da aynı durum görülür.446 
Kur"an'daki duaların çoğu böyledir. 

20. Kulun dua ettiği esnada tasavvur ettiği doğru yolun hakikati nedir? 

Bu soruya cevaben şöyle deriz: İnsanların doğru yol hakkındaki sözleri, onun 
özellikleri ve ilişkili bulunduğu hususlara göre çeşitlilik arz etmiştir. Onun hakikati 
ise tek bir şeydir. O da; Allah' ın peygamberleri vasıtasıyla kullarına gösterdiği 
ve ulaşılabilir kıldığı Allah'a götüren yegane yoldur. Onun dışındaki tüm yollar 
kapalıdır. O yol, sadece Allah 'a kulluk etmek ve yalnızca onun peygamberine 
itaat etmektir. Başka bir ifadeyle söylersek, Allah ' la birlikte hiç kimseye kulluk 
etmemek, peygamberin dışında da kimseye itaat etmemektir. Böylece, sadece 
Allah' ı ilah bilmek ve sadece peygambere tabi olmak gerçekleşmiş olur. Bir arife 
füt olan şu söz bu anlama gelmektedir: "Mutluluk ve kurtuluş şu iki şeyde top
lanmaktadır: Allah' ı doğruca sevmek ve bunu güzelce uygulamaya koymaktır" 
Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna dfür 
şehadette bulunmanın anlamı da budur. "Doğru yol" ne ile açıklanırsa açıklansın 
bu iki şehadet onun içinde vardır. Bundaki incelik; Allah ' ı  özden sevmek ve gay
ret ederek onu hoşnut etmeye çalışmak, kalpte onun sevgisiyle ma'mur olmamış 

443 Bakara 2/201 .  
444 Al-i İmran 3/8-9. 
445 AI-i İmran 3/191- 194. 
446 Bakara 2/285-286. 
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hiçbir yer bırakmamak ve tüm iradeyi onu hoşnut etmeye yöneltmektir. Bu da, 
ancak Allah' tan başka ilah olmadığına ve Muhammed' in onun elçisi olduğuna 
dair şahitlikte bulunmakla mümkündür. Hidayet ve gerçek din, hakkı bilmek ve 
uygulamak budur. Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği prensipleri bilmek ve 
uygulamak da budur. Onu istediğin şekilde tarif et! Ancak en güzeli ve en temeli 
bu zikrettiğimizdir. Şu sözlerin sahipleri hep doğru yolu kastetmektedir: 

- Nübüwet nurundan kaynaklanan açık ve gizli amellerin bilgisidir. 

- Açık olsun gizli olsun, bilgi ve uygulama konularında Allah' ın peygambe-
rini izlemektir. 

- Allah ' ın birliğini kabul etmek ve onun emrine uygun davranmaktır. 

Bunların dışında bir kısım görüşler daha ileri sürülmüştür: Beş vakit namaz, 
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer' i sevmek, İslam binasını oluşturan beş temel esas 
gibi. Ancak bu görüşler bir örnek kabilinden zikredilmiştir. Yoksa "doğru yol"a 
tam uygun bir açıklama olmaz. Ancak onun bir cüzünü teşkil edebilirler. Onu 
tam manasıyla içeren tarifler ise yukarıda geçenlerdir. Allah daha iyi bilir! 

Bu son 4 soru daha önce zikredilmesi gerekirdi .  Ancak sözün akışı onları en 
sona bıraktı. Bunlara cevap vermek Allah' ın yardımı ve öğretmesiyledir. Onun 
öğretmesi ve yardımı olmaksızın kullarından hiç kimsenin bilgi sahibi olması 
mümkün değildir. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 
1 .  Elif, Lam, Mim. 
2. Bu, o Kitabdır ki onda (Allah tarafından gönderildiğinde) hiç şüp

he yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. 
3. Onlar gayba iman ederler. Namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine 

rızık olarak verdiğim izden de infak ederler. 
4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilene de iman ederler. 

Onlar ahirete de şüphe etmeksizin inanırlar. 
5. İşte bunlar Rabblerinden (gelen) bir hidayet üzeredirler ve onlar 

kurtuluşa erenlerin ta kendileridir/er. 

Sfıre Başların�a Bulunan rJİ vb. Hurfıf-ı Mukattanın Anlamları 
Hakkında Bir incelik 

1.J ı ayetindeki inceliğe bir bak! Elif, lam ve mimden oluşan üç harfi nasıl da 
kapsamış! Bunlardan elif, kelimenin başında bulunursa hemze olarak telaffuz 
edilir. Hemze ise , göğüsten telaffuz edilen harflerin ilkidir. Lamın telaffuz edildiği 
yer ise , diğer harflerin telaffuz edildiği yerlerin ortasında bulunmaktadır. O, aynı 
zamanda, telaffuzu dile en çok dayalı olan harftir. Mimin telaffuzu ise en uçtadır. 
Çünkü o dudaktan telaffuz edilir. Bu üç harfin her birinin mahreci (telaffuz edil-
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diği yer) olan boğaz, dil ve dudaklar, tüm harflerin mahreçlerinin esasını teşkil 
ederler. Bu üç ana mahreçten on altı mahreç, onlardan da yirmi dokuz harf orta
ya çıkar ki eski ve yeni tüm milletlerin dilleri o harflere dayanmaktadır. 

Bunun yanı sıra bu harfler şaşırtıcı bir incelik daha ihtiva etmektedir. O da 
şudur: Telaffuz edildiği yer itibariyle elif başta, lam ortada, mim ise sondadır. 
Böylece bu üç harf başlangıç, son ve bu ikisi arasındaki irtibatı kapsamakta
dır. Bu üç harfle başlayan her sure yaratılışın başlangıcı, sonu ve bu ikisi ara
sında olan emir ve yasakları içermektedir. Bakara, Al-i İmran, Secde ve Rum 
surelerinde bunu açıkça görebilirsin .  

Keza � "ta sin"447 ve .ı.k "Ta ha"448 ayetlerinde hun1f-ı mukattaadan .1 
harfinin V" ve • harfleriyle bir arada olması üzerinde bir düşün ! .1 harfi , baş
ka hiçbir harfte bulunmayan özellikler barındırmaktadır: Cehri (telaffuzunun 
açık) olması,449 şedid olması,450 ağzın üst tarafından telaffuz edilmesi45 1 ,  telaffuzu 
anında dilin üst damağa yapıştırıldığı harflerden (mutbaka) olması.452 ıJ" harfi 
ise .1 harfinin sahip olduğu bu özelliklerin tam tersi özell iklere sahiptir. O, .1 nın 
aksine mehmuse ve merhuvve olan harflerdendir.453 Ağzın alt tarafından telaffuz 
edilir454 ve telaffuz edilirken dil üst damağa yapıştırılmaz .455 J:, harfine , sahip ol
duğu özellikler bakımından V" ve • daha zıt başka bir harf bulunamazdı .  Telaffuz 
bakımında birbirine zıt özelliklere sahip J:, ve V" harfleri bir arada zikredilmek 

447 Nemi 27/ l .  
448 Taha 2011 . 
449 Cehri veya diğer adıyla mechure olan harfler, telaffuz bakımından güçlü harflerdir. Dolayı

sıyla onlar telaffuz edilirken nefes, o harfin bütün özelliklerini yansıtır, böylece güçlü bir ses 
oluşur. Bunlar şu harflerdir '- ·..Ş ,.ı, , , .J 'C. •.J 'l d .; ,l '../' ,..,., '.J ,_, ,J ,J ,J; Bu!]ların mukabili 
olan diğer harflere ise mehmlıse (fısıltılı )  denilir. Bk. Şeyhzade, Haşiye, 1-III, Amire, lst, 1 , 59 
(Mütercimin notu) 

450 Bir harfin telaffuzu anında çıkan ses, telaffuz edilen yerle sınırlı kılıyorsa o harf şedid (şiddet
li, sağlam) olarak isimlendirilir. Aksi halde merhuvve (yumuşak) adını alır. , ._,.,  .� . ..:.o ,, ·c. .ı 
.:J ,J şedid harflerdendir. Bunların dışındaki harfler ise merhuvvedir. Bk. Şeyhzade, Haşiye, 
1-II I , Amire, İst, 1 ,  59 (Mütercimin notu) 

451 Telaffuzu anında sesin üst çenede toplandığı bu tip harflere müsta'li harfler denilir. Bunlar, 
J; •/ ·t. C. • .:. ,._,.., ,J harflerinden oluşur. Bunun dışındaki diğer hafle�e ise münhafida (ağzın 
altından telaffuz edilen harfler) denilir. Bk. Şeyhzade, Haşiye, 1-III , Amire, lst, 1, 60 (Müter
cimin notu) 

452 Telaffuzu anında dilin üst çeneye yapıştırıldığı harflere mutbaka (dilin yapıştırıldığı harfler) 
denilir. Bunlar, 1 . ,,, ·../' 'W"' harfleridir. Bunların dışındaki harflere münfetiha (dilin açıldığı 
harfler) denilir. Bk. Beydavi (Şeyhziıde Haşiyesi ile birlikte) ,  1-III , Amire, İst. 1 .  59. (Müterci
min notu) 

453 Buradaki ıstılahların anlamı için cehri ve şedid kelimelerinin açıklaması için koyduğumuz 
dipnotlara bk. (Mütercimin notu) 

454 Böyle telaffuz edilen harflere münhafida denilir. Bk. Beydiıvi (Şeyhziıde Haşiyesi ile birlik
te) ,  1-III , Amire, İst, 1 ,  60 (Mütercimin notu) 

455 Böyle telaffuz edilen harflere münfetiha denilir. Bk. Şeyhzade, Haşiye, 1-II I . Amire, İst, 1. 60. 
(Mütercimin notu) 
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suretiyle harflerin telaffuz bakımından sahip oldukları tüm özellikler bir araya 
getirilmiş oldu. 

Huruf-ı mukattaa ile başlayan sureleri bir gözden geçir! Surenin o harften 
oluşan kelimeler üzerine kurulu olduğunu göreceksin !  J Kaaf suresi de bunlar
dan biridir. Sure, J kaf harfinin bulunduğu kelimeler üzerine kurulmuştur. Bu ke
limeler içerisinde şunları sayabiliriz: "Şanlı şerefli Kur'an hakkı için"456 ayetindeki 
0T�ı "Kur'an" kelimesi; "Biz ilkin yoktan yaratmadan bir acizlik mi gösterdik ki 
bu yaratmayı tekrôr etmede acze düşe/im? "457 ayetinde "yaratma" manasına ge
len ._;L;.Ji kelimesi, surenin bir çok ayetinde geçen "söylemek, demek" anlamın
daki Jl.9 kelimesi458, "Biz ona (insana) şahdamanndan daha yakınız "459 ayetinde 
geçen "en yakın" anlamındaki -..J )İ kelimesi, "Onun (insanın) sağında ve solun
da yerleşmiş iki kayıtçı vardır"460 ayetinde geçen "kaydeder" anlamındaki � 
kelimesi, "(İnsanın) ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında, bu iş için hazır
lanmış gözcü o/masın"461 ayetinde "gözcü" anlamında kullanılan �_) kelimesi, 
"O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şah it olarak Yüce Divan'a ge/ir"462 
ayetinde geçen "muhafız" anlamındaki �L, kelimesi, iki defa geçen463 ve "ar
kadaş" anlamına gelen ...r.) kelimesi, "Allah muhafızla şahide 'Atın Cehennem 'e 
buyuracak"464 ayetinde geçen "atın" anlamındaki µıi kelimesi, "Çekişme
yin huzurumda! Buyurur Allah. Çünkü Ben daha önce gelecek tehlikeyi size 
b i/dirmiştim "465 ayetinde "daha önce bildirdim" anlamına gelen G;l; kelimesi, 
"Allah' ın azabından sakınanlar" anlamındaki �1 kelimesi466 "Kendilerinden 
önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar, bunlardan daha güçlü kuvvetli idiler. 
Hôkimiyetlerini yaymış, şeh ir şehir dolaşmışlardı. "467 ayetinde geçen "nesil" an
lamındaki u) ve "dolaşmak" anlamındaki ı� kelimeleri, "Elbette bunda, içinde 
bir kalp taşıyan kimseler için alacak bir ders vardır"468 ayetinde geçen � kalp 
kelimesi , "Yerin yarılıp kendilerin in büyük bir hızla mahşer meydanına koşacak
/an gün mutlaka gelecektir. "469 ayetinde yer alan "yarılmak" anlamındaki � 

456 Kaf 50/1 
457 Kaf 50/15 
458 Mesela bk. Kfıf 50/23, 27-28 
459 Kfıf 50/16 
460 Kfıf 50/l 7 
461 Kfıf 50,'1 8  
462 Kfıf 50/21 
463 Kaf 50/23,  27 
464 Kaf 50/24 
465 Kaf 50/28 
466 Kaf 50/3 1 
46 7 Kaf 50/36 
468 Kaf 50/3 7 
469 Kaf 50/44 
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kelimesi. "Yeri de döşedik, oraya dengeyi sağlayacak ağır baskılar, sabit ulu dağ
lar yerleştirdik"470 ayetinde geçen "yerleştirdik" anlamını verdiğimiz �i kelime
si. Yine daha sonraki ayetlerde zikredilen rızk Jj_ı ve topluluk anlamındaki i _}! 
kelimeleri471 . "Evet onların hepsi peygamberlerin i  yalancı saydılar da tehdidime 
müstahak oldular"472 ayetinde "müstahak oldu" anlamındaki � kelimesi . Bun
ların hiçbiri olmasaydı bile kaf harfini içeren "demek, söylemek" anlamındaki JL; 
kelimesinin tekrarlanması yeterliydi .  473 

Bu hususta başka bir incelik daha dikkati çekmektedir. Mesela Kaf suresinde 
ele alınan konular kaf harfinin şiddetli olmak, cehri olmak, yücelik ve açıklık gibi 
telaffuz özellikleriyle474 uyumludur. 

Konuyla ilgili daha geniş bir açıklama için Sad sQ.resi ve onun kapsadığı ko
nuları göz önüne getir! Sad suresi, huruf-ı mukatta içerisinde yer alan '-""' harfiyle 
başlamaktadır. Ve içinde '-""' harfi bulunan d..,, _r=>- , yani "tartışma" onda çok sık 
dile getirilmiştir. Öncelikle "Bunca ilahı bir tek ilah yapmış"475 ayetiyle başlayıp 
daha sonraki ayetlerde işaret edilen kafirlerin Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- ile yaptıkları tartışma .  Daha sonra Hz. Davud'un yanında tartışan iki kişinin 
kıssası476, Cehennem ehlinin birbirleriyle tartışmaları477, Yüce Topluluk' un (Mele-i 
A'la) kefaretler ve dereceler konusundaki tartışmaları478, İblis ' in Hz. Adem'e sec
de etmemek için Allah'la tartışması ve onun bu konudaki emrine itiraz etmesi479, 
yine İblis'in nesli hakkında tartışması ve ihlaslı olanlar haricinde herkesi azdı
racağına dair yemin etmesi.480 Bu durumda bu sQ.reye '-""' dan, Kaf suresine de 
1_; tan daha uygun bir harfle başlanabilir miydi? Bu zikrettiklerimiz, bu harflerin 
sahip olduğu sırlar deryasından sadece bir katredir. Allah daha iyisini bilir!481 

'i CI c- c.� _, � 1 (. -

� ' :_,._;;=� 1) 0j;, � 0..J '1 ._:.�ı .i,u) � \ , r:JI 
"Elif, lam, mim! İşte Kitab! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakilere"482 

470 _ Kaf 50/7 
471 Kaf 50/1 1 -12 
4 72 Kaf 50/14 
473 Mesela bk. Kaf 50/23, 27-28 
474 Bu özelliklerle ilgili terimler Huruf-i Mukatta konusuna girişte zikredilmişti. Açıklama için 

orada verdiğimiz dipnotlara bk. (Mütercimin notu) 
4 75 Sad 38/5. 
476 Sad 38/21 vd. 
4 77 Sad 38/59-64 
4 78 Sad 38/69 
479 Sad 38/71 vd. 
480 Sad 38/79 vd. 
481 Bedfüu' l-Fevfüd, ili , 1 74 .  
482 Bakara 2/1-2 
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Bu ayet iki husus içermektedir. 

1 .  Allah , Kitab' ın inmesinden önce gazabından sakınmış olanları o Kitap'la 
hidayete erdirir. Nitekim din ve mezhepçe farklı olsalar da, insanlar şu konuda 
müttefiktirler: Allah zulüm ve ahlaksızlıktan , yeryüzünde bozgunculuk yapılma
sından hoşlanmaz ve böyle yapanlara gazap eder. Buna mukabil adaleti, iyiliği, 
cömertlik ve doğruluğu sever ve böyle davranan kimseleri iyilik ve itaatlerinden 
dolayı mükafatlandırmak için kendisine inanmaya muvaffak kılar; günahkar, 
ahlaksız ve zalim kimseleri ise doğru yola iletmemek suretiyle hüsrana uğratır. 

2. Kul Kitab'a  inanıp genel olarak onunla hidayete erer, onun buyruklarını 
baş tacı eder ve içerdiği haberleri doğrularsa , onun bu durumu daha üstün olan 
başka bir hidayete vesile olur. Çünkü hidayetin sonu yoktur. Kul hidayet, konu
sunda hangi mertebeye ulaşırsa ulaşsın, onun ulaştığı mertebenin üstünde başka 
bir hidayet mertebesi vardır. Kul Rabbinden sakındıkça başka bir hidayet merte
besine yükselir. O takvada yükseldikçe hidayetinin mertebesi de yükselir. Takvası 
irtifa kaybedince hidayetinin irtifası da düşer. Takva ve hidayet doğru orantılıdır. 
Allah'tan sakındıkça hidayeti artar, h idayeti arttıkça takvası artar.483 

"işte bunlardır Rab/eri tarafından doğru yola ulaştırılan/ar. Ve işte bun
lardır felah bulanlar"484 

Bu, yeni başlamış bir cümledir ve farazi bir soruya cevaptır. 485 Sanki şöyle 
bir soru sorulmuştur: "Bu sıfatlara, yani daha önceki ayetlerde486 dile getirilen 
Allah' tan sakınmak, gayba inanmak, namaz kılmak, Allah'ın verdiği rızıklardan 
harcama yapmak, hem Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- indirilene hem 
de ondan önceki peygamberlere indirilene ve ahirete inanmak gibi özelliklere 
sahip olanlar ne elde edecek?" İşte bu ayette, onların Rableri tarafından doğru 
yola eriştirildiği ve felaha erdiği belirtilerek bu soruya cevap verilmiştir.487 

483 el-Fevfıid, 128-129 
484 Bakara 2/5 
485 "Farazi soru" diye karşıladığımız "mukadder süal" denilen böyle soruların cevabı olan cüm

lelere Meani ilminde isti 'naf-ı beyani denilmektedir. (Mütercimin notu) 
486 Bakara 2/2-4 
487 el-Fevfüdü'l-Müşevvik, 72. 
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6. Gerçekten o inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için 
birdir; iman etmezler. 

7. Allah kalblerine de kulaklarına da mühür uurmuştur, gözleri üzeri
ne de perdeler çekmiştir, onlar için büyük bir azab uardır. 

8. İnsanlardan öyleleri uardır ki iman etmedikleri halde ''Allah ' a ue 
ôhiret gününe inandık' '  derler. 

9. Allah 'ı ue mümin leri aldatmaya çalışır/ar. Ama kendilerinden baş
kasını aldatamaz/ar da yine farkına uarmazlar. 

1 O. Kalb/erinde hastalık uardır. Allah da hastalıkların ı  arttırdı. Yalan 
söyledik/eri için onlara acıklı bir azab uardır. 

1 1 .  Onlara: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiği zaman: "Biz an
cak düzeltici/eriz" derler. 
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12 .  Dikkat edin, gerçekten onlar bozgunculuk edenlerin tô kendi/eri
dirler. Fakat fark etmezler. 

13.  Onlara, "insanların iman ettiği gibi iman edin" denilince onlar: 
"Biz de o akılsızların inandığı gibi mi iman edelim?" derler. Dikkat edin, 
onlar akılsızların tô kendileridir. Fakat b ilmezler. 

14.  Onlar mü 'minlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler. 
Ama kendi şeytanlarıyla (liderleriyle) başbaşa kaldıklarında: "Biz sizinle 
beraberiz. Biz ancak alay edicileriz" derler. 

15 .  Asıl Allah onlarla alay eder ve azgınlıklarıyla başbaşa bırakarak 
serserice dolaşmalarına mühlet verir. 

1 6. işte onlar h idayet karşılığında sapıklığı satın almış olanlardır. On
ların ticareti kôr sağlayamamış, doğru yola da erememiş/erdir. 

1 7. Onların durumu bir ateş yakanın durumu gibidir. Ateş etrafını ay
dınlatınca, Allah onların n urlarını giderip söndürür ve onları etraflarını 
göremeyecek halde karan lıklar içinde bırakır. 

18. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler (hakkı batıldan ayırd ede
mezler) . Artık onlar (h idôyete) dönmezler. 

1 9. Yahut içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek ile gökten bo
şanan yağmura (tutulmuş kimseye) benzerler. Ölüm korkusu ile yıldı
rımlardan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kôfirleri çepeçevre 
kuşatan dır. 

20. O şimşek, neredeyse gözlerini  kapıp alıverecek. Onları aydınlat
tıkça da ışığında yürürler. Onları karanlıkta bırakınca (şaşkın halde) di
kilip kalırlar. Allah dileseydi onların işitmelerin i  ve görmelerin i giderirdi. 
Şüphesiz ki Allah herşeye kôdirdir. 

Tefsiri : 

Yukarıdaki ilk ayet, � )�= · � � fl � o ji�� '.l_� � ı__;..;:, '.'Ha mağfiret diledin, 
ha dilemedin, onlara göre birdir"488 j j..L:> �\ f İ � � _;;,::, 1 � �\__;..;:, "O müş
rikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz, size karşı onların durumu 
aynıdır" 489ayetleri gibi Arapça otoritelerinin tahlil etmekte zorlandığı ve arala
rında ihtilaf ettikleri ayetlerdendir. el-Keşşaf tefsirinin yazarı Zemahşeri (ö .538 h) 
şöyle demiştir: 

Ayetteki \.>- kelimesi, "eşitlik" anlamında bir isimdir. Bazen masdarlarda 
olduğu gibi o da sıfat olarak kullanılabilir. Şu iki ayet onun sıfat olarak kulla
nıldığı yerlerdendir: �j � �İ_,...... � Jı ljJL .. � "Bizimle sizin aramızda ortak 

------- -----

488 Münafikun 63/6 
489 A'raf 7/193 

r 
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olan şu �öze ge/iniz "490 r,�l ��jl .j 41ı)t 4� jjjj ·L&� ilj�j 4_i) :r- .ş�l_ı) 'lt-) � 1 �L.:JJ �ly "O, yerin üstünde yuce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada 
arayıp soranlar için gıdaların ı  bitkilerin i  ve ağaçların ı  tam dört günde takdir etti, 
düzenledi"491 Bu iki ayette sıfat olarak kullanılan �ı_;..;. kelimesi, �p "eşit" an
lamındadır. 

��� 'J �jF rJ rl Hij.ı;L rfı'- :ı_,_., 11.)s J..Dı �! "İnkara saptananları ister 
uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler" ayetindeki .ı_;...;, kelimesi ise 
cümlede ayetin başında geçen 0� nin haberi (yüklemi) olmaktadır. rJ r·i �j�,;i< 
r-J.jF "ister uyar, ister uyarma" ise . ı_;...;, kelimesinin faili (öznesi) konumundadır. 
Sanki şöyle denilmiştir: "'-4.Js- 11 j_J li.;l  � p 13.J.5 J...iJI 0 1  "inkarcılara gelince; 
onları uyarman da uyarmaman da birdir! ı, Bu yoruma göre bu cümle , IJ..:._j 0) 
� ı.:.ı-:13 ,_,..;-i � "Zeyd hakkında kardeşi ve amca oğlusu tartışmıştır" örneği
ne benzemektedir. 

Ayet şöyle de tahlil edilebilir: � j..li r-J fi �j..GI< "uyarsan da uyarmasan da " 
ifadeleri mütteda (özne ) konumunda, o ly kelimesi ise öne geçmiş haber (yük
lem) olabilir ve bu ikisi v.Js-_ı .:.l)i.;1 � �ı _,...., "Uyarman ve uyarmaman onlar 
için birdir" anlamında bir cümle oluşturur. Bu cümle ise ayetin başında geçen 0) 
nin haberi (yüklemi) olur. 

Burada şöyle bir soru sorabilirsin: Fiil ancak haber (yüklem) olabilir, asla 
müsnedün ileyh (özne) olamaz. Halbuki sen yapmış olduğun bu tahlilde fiilden 
oluşan �j� rJ fİ �j..Gi� "uyarsan da uyarmasan da" ifadelerini özne konumu
na koydun. Bu doğru mudur? 

Bu soruya şöyle cevap veririm : Burada sözün lafız yönünün terk edilip 
mananın ön plana alındığı bir durum söz konusudur. Nitekim Arapların bazen 
sözlerinde açıkça manayı ön plana aldıklarını görüyoruz. Mesela �\ JS°t; "1 
lr1JI ...:., _r.;3 "Süt içerken balık yeme ! "  sözü bunlardan biridir. Bu sözün lafzına 
bakıldığında isim fiile atfedilmiştir492 ve bu Arapça' da doğru kabul edilmez . An
cak bu sözle , �I '-7" � J ...:J4....J I J5İ � � "1 "Balık yemek ve süt içmek fiilleri 
sende bir arada olmasın" anlamı kastedilmiştir. Kastedilen bu anlam ön planda 
tutulduğundan görünüşte Arapça'ya aykırı olan ismin fiile atfedilmesi kale alın
mamıştır. 

Arapça' da fiilin özne olmamasına rağmen ayette fi il formunda bulunan 
�j..li r.ı rl �j..G\� "uyarsan da uyarmasan da" ifadelerinin özne olarak değer-

490 Al-i İmran 3/64 
491 Fussilet 41/10. 
492 Atıf; cümlenin ögelerini hüküm bakımından eşitlemek anlamında olup buna mahsus edat

larla yapılır. .)ıı fa .\;.- "Ali ve Veli geldi" örneğinde Veli , "ve" edatıyla gelme hükmünde 
Ali ile eşitlenmiştir. (Mütercimin notu} 
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lendirilmesinde de aynı durum geçerlidir. Söz konusu fiillerin başında bulunan • 

hemze ve ri edatı ise "eşitlik" anlamını sağlamakta olup icra ettikleri asıl fonksi
yonları olan soru anlamından soyutlanmışlardır. 

Nitekim bununla ilgili olarak büyük dilci Sibeveyh ( ö. 182h) şöyle der: " r11i 
"-:l,a..,JI �\ l.:J fal Allah ' ım !  Bizi, - cemaati kastediyorum- bağışla !" sözünde nida/ 
ünlem edatı olan �İ "ey" nasıl asıl anlamından çıkıp ihtisas/özgüleme anlamı 
kazanıyorsa soru edatları da asıl anlamlarından çıkabilir. 

Sibeveyh'in kastı şudur: Ortada nida söz konusu olmadığı halde söz nida 
formunda olabildiği gibi ,  soru sorulmadığı halde söz soru formunda olabilir. 

• hemze ve İİ edatlarının sağladığını belirttiğimiz eşitlik ise asıl anlamlarında 
bulunan soru ile istenen bilgi hakkındadır. Çünkü uyarma ve uyarmama şıkların
dan biri geçerlidir ama hangisinin geçerli olduğu belli değildir. Bu şıklardan ikisi 
de ta'yin edilmeksizin bilinmektedir. 

Zemahşeri 'n in (ö . 538h) ve onun dışındaki bir takım gramercilerin görüşleri 
böyledir. Bu görüşe şöyle bir itiraz yöneltilmiştir: Bu görüşte olan ..:...,,.; ,_};;. .ı ......... 
�..ı..ı...; ri "Oturmam da kalkmam da birdir" yerine � veya 4Lıo demeksi�in . ı_,..... 
..:.ı..ı..ı...; rl ..;-; demeyi doğru buluyor demektir. Keza

-
� ii ..:�j �:, \ 0l:.-:' "Zeyd' in 

gitmesi de oturması da birdir" ve � i\ J.:j il,;  İ 0� "Zeyd' in kalkması da otur
ması da aynıdır" demeyi de doğru buluyor demektir.493 Halbuki böyle cümleler 
Arapça' da doğru kabul edilmez . Zaten fasih olan h içbir kimseden de bir örneği 
rivayet edilmemiştir. Halbuki yukarıda aktardığımız tahlilleri yapanların böylesi 
cümleleri doğru kabul ettikleri yaptıkları açıklamalardan anlaşılmaktadır. 

Başka bir grup da şu görüşü ileri sürmüştür: Ayetteki .ı_,.... kelimesi mübtedadır 
(öznedir. ) �j� � fİ f"fj..ifü "uyarsan da uyarmasan da" cümlesi ise haber (yük
lem) konumundadır. Çünkü cümle ne mübteda, ne de fail olabilir. Yani isim 
cümlesinde de fiil cümlesinde de özne olamaz. Ancak bu görüşte de şöyle bir 
mahzur söz konusudur: Haber konumundaki cümlede mutlaka mübtedayı gös-

493 Çünkü ,_..Jj_j ri ,.C.;.i;\, "uyarsan da uyarmasan da" ifadesi mübtecla (özne) ise habe-
ri (yüklemi) müsenna ( iki ! )  gelebilmeli ve mesela _-1>:- 1i J,j __,,,\ 0 L:-� "Zeyd ' in  gitmesi ele 
oturması da eşittir" denilebilmelidir. Halbuki fasih kimselerden böyle bir örnek de nakle
dilmemiştir, ,ı_,..... kelimesinin Zemahşeri 'n in tahlillerinde olduğu gibi J.o edatı olmaksızın 
kullanılcllğl b ir örnek de nakleclilmemiştir. Müell ifin özetlediği itirazın gerekçesi budur. Bu 
itirazın � 11 �j ___.,i J� "Zeyd 'in gitmesi de oturması da eşittir'' örneği vb. ile ilgili kısml 
haklı görünüyorsa da Zemahşeri ve taraftarlarına yöneltilen �_ı..,j . ı  -=-.. ,\ .- şeklinde ,ı_,..... 
kelimesini .}<- edatl olmaksızın kullanmayı doğru buldukları tenkidi bizce çok yerinde değil
d ir. Zira Zemahşeri 'n in  yapllğl tahlilde '-'"� edatını kullanmaması, ,ı,� kelimesinin o şekilde 
kullanılmasını doğru bulduğuna kat' i bir delil olmaz. Çünkü esas maksadl ,ı_,..... kelimesinin 
cümledeki yerin i  açıklamak olduğundan ._.L;. harf-i cerini zikretmemiş olabilir. (Mütercimin 
notu) 
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teren bir zamir bulunmalıdır. Halbuki �jF rJ fl �j.l;h "uyarsan da uyarmasan 
da" cümlesinde .ı_,..., kelimesini gösteren bir zamir mevcut değildir. Görüş sahipleri 
bu mahzuru şöyle savuşturmaya çalışmışlardır: . ı_,..... kelimesi lafız itibariyle her ne 
kadar mübteda ise de mana itibariyle haberdir. Zira anlam ._....1>-3 ).l.;)11 � . ı_,..., 
"Uyarmak ve uyarmamak onlar için birdir" şeklindedir. Görüldüğü gibi cümle
nin hüküm bildiren kısmı .ı_,..., "birdir" kısmı, hakkında hüküm verilen kısmı ise 
,.,,.,.u;. J ).J..i , 1 "Uyarmak ve uyarmamak"tır. Bundan anlaşılmaktadır ki .ı_,..., keli
mesi, lafız itibariyle her ne kadar mübteda ise de anlam itibariyle haberdir.494 Du
rum böyle olunca haberde mübtedayı gösteren bir zamirin olması aranmamıştır. 495 
Çünkü .ır" kelimesi anlamca haber olduğu için anlam ön planda tutulmuştur. 
Bu cümle, t...;l! (�j ıJ.ri' "Zeyd' i  dövüşüm o ayakta olduğu zaman gerçekleşmiş
tir" sözüne benzemektedir. Görüldüğü gibi haber yerine geçmiş olan ve hal olan 
(durum bildiren) r ... �l! kelimesinde mübteda olan r...s!..r'> kelimesini gösteren bir 
zamir yoktur. Çünkü ı...r..r'> kelimesi her ne kadar masdar olsa da anlamca fiildir 
ve r�j '-:-' _ri>İ "Zeyd' i  döverim" veya r..:c:j �r" "dövdüm" demektir. Zamirler ise 
fiilleri asla göstermez. O halde fiil yerinde ve anlamında olan <.$..r'> kelimesini 
gösteren bir zamir de olamaz. � _,,.:-İ ,.JL; 1 "Kardeşin kalktı mı?" �b .  cümleler de 

1 
aynı benzerliği taşımaktadır. Çünkü bu cümledeki � y-İ "kardeşin" kelimesi her 
ne kadar haber (yüklem) yerine geçmişse de anlamca faildir (özne) .  Çünkü �ü 
"kalkan" kelimesi fiil anlamını taşımakta ve bir faili etkilemektedir. Dolayısıyla 
bu gibi yerlerde bu anlamlar gözetilmiş ve lafız yönü dikkate alınmayarak anlam 
öncelenmiştir. Ancak kelimenin lafız itibariyle mübteda hükmünde oluşu baki 
kalmıştır. Mübtedanın, mübteda olmaya aykırı bir mana içermesi, yani anlamca 
fiil olması anlamın öncelenmesine sebep olmuş ve böylece haberinde onu gös
teren bir zamir bulunmamıştır. Bu grubun görüşleri de budur. Bu görüşün güzel 
ve güçlü oluşu itiraf edilmekle birlikte bu görüş sahiplerine de şöyle itiraz edil
miştir: Araplar � .ır" , � . ır" ve � . ı_,..., gibi Jç- eda.tına bitişen bir zamir 
olmaksızın , \_,...., kelimesini kullanmamışlardır. Eğer bu kimseler, görüşlerini ,  · lr-
kelimesinin � ile bir arada olup olmamasına aldırmaksızın temellendirmişlerse 
doğru bir usul takip etmemişlerdir. Yok eğer bu görüşlerini sadece � ile birlikte 
kullanılan , \_,......, hakkında ileri sürüyorlarsa .:J-.... lafzına has bu kullanımın sebebini 
açıklamalıydılar, bunu eksik bırakmışlardır. 

494 Bu ve bundan önceki iki cümle, konunun anlaşılması ve cümleler arasındaki irtibatın kop
maması için tarafımızdan ilave edilmiştir. (Mütercimin notu) 

495 Metindeki ifade ,...,..ıı � � 1..yı U' , y-: ;ıi i ·,I; 'J 1 şeklindedir. Buna göre bizim yukarıda 
verdiğimiz anlamın tersi bir anlam çıkar. Bu bir dizgi hatasının veya derleyenin veyahut da 
bizzat müellifin bir zühülünün eseri olabilir. Çünkü yukarıdaki cümlelerde de doğrusu geç
tiği üzere Arapça'da - tersi de olmakla birlikte - genellikle haberde mübtedal.'ı '1Ö'i1ecen bir 
zamir olur. Zaten sözün akışı da bunu gerektirmektedir. (Mütercimin notu) 



Süheyli 'nin de içinde bulunduğu üçüncü bir grup ise şu görüşü ileri sür
müştür: Araplar ı..:..ı.ı..,._; ii � İ .;ı� "Kalkmam da oturmam da birdir" demez
ler. Bunu "benzer" anlamındaki 0'*-- ve .:.ı� gibi kelimelerle de söylemezler. 
Yalnızca .. ır lafzıyla söylerler. Ancak onunla söylerken de mutlaka ,_,� eda.tına 
bitişmiş bir zamirle söylerler. O halde bu kelimenin bu şekilde kullanılış sebebini, 
Arapların bu kullanımdaki amaçlarını ve bu kelimeden sonra gelen • hemze ve 
ii edatlarının girdiği kelimelerin hangi konuda ve hangi sıfatlarda eşit olduklarını 
araştırmak gerekir. Araştırdığımızda görürüz ki, buradaki eşitlik, oturma-kalkma 
veya uyarma-uyarmama şıklarına ilgisiz kalmak hakkındadır. Somut bir varlıkta 
bulunan bir sıfattaki eşitliği kastetselerdi 3� 3 -'!j .ır "Zeyd ve Amr birdir" der 
gibi "lr lafzından sonraki kelimeleri rna'rife (belirli) kullanırlardı .  Ancak, ,_\r 
kelimesinden sonra zikredilen iki hususa ilgisiz kalmak ve onları dikkate alma
makta onları eşit görüp, onlar nazarlarında değersiz göründüğü ve bilgilerine 
açık bulunmadığı zaman u� r1 � i ı.)>- .ır "O kişi, o işi yapmış yapmamış 
nazarımda birdir" demektedirler. Bu kullanım, tıpkı � i � l d�i � "O 
kişinin o işi yapıp yapmadığını umursamıyorum" demek gibidir. "Umursamak" 
ile karşıladığımız J4 .)� fiili kalbi fiillerdendir. Kendisinden sonra soru cümlesi 
veya te 'kit (pekişÜrme ) lamıyla başlayan bir cümle gelen kalbi fiiller i lSJ.:ıİ � 
.ı..,._; ii J..:.j ili "Zeyd kalktı mı oturdu mu bilmiyorum" J..:.j 04 y.C.) � J.! "Bildim 
ki Zeyd kalkacaktır" örneklerindeki gibi amelden ilğa edilir (başka kelimelerin 
lafzında yaptıkları değişikliği onlarda yapmazlar)496 Ancak, kalbi fiillerin amelden 
ilğa edilmeleri için faillerinin (özne) lafızca veya anlamca mutlaka zikredilmeleri 
gerekir. O zaman onlardan sonra gelen cümle onların mef'ulün bihi (nesnesi) 
konumunda olur.497 

Kalbin Mühürlenmesi ve Allah'ın Kafirle İmanın Arasına 
Perde Çekmesi 

"inkara saplanan/arı ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gel
mezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine 
de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır"498 

Bu ayetlerin içerdiği hükmün bütün kafirleri kapsamadığı açıktır. Çünkü ina
nıp peygamberleri doğrulayanların çoğu inanmadan önce kafir idiler. Onların 

496 Bu örneklerde fiilden sonraki kısım soru veya te'kitle başlamasaydı fiil kendinden sonra 
gelen ve nesnesi olan kelimelerin harekelerini değiştirirdi .  , ....; .i -U_j .w .s .�i 'i örneğinde 
olduğu gibi. Ancak ......; ' . .ı,_; İL; 1 ..ş;,i 'i şeklinde, fiilden sonra s�ru -cümlesi yer aldığı için 
fiil onun üzerinde lafzi bir değişiklik yapmaz. Bununla birlikte cümle, anlamca yine fiilin 
nesnesidir. Fiilin bu şekilde lafzi bir değişiklik yapamamakla birlikte anlamca etkili olduğu 
durumlara ta'lik adı verilir. Metinde kullanılan ilğa ise ta'like benzer bir terimdir. Metinde 
bunun kullanılması bu benzerlikten kaynaklansa gerektir. (Mütercimin notu) 

497 Bedaiu' l-Fevaid, I l l ,  45-47 
498 Bakara 2/6-7 
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ne kalpleri ne de kulakları mühürlenmiştir. o halde bu ayetler kafirler içerisinde 
yer alan belirli bazı kimseler hakkındadır. Allah onların kalplerini mühürlemek 
suretiyle daha dünyada iken cezalandırmıştır. Nitekim bir kısım kafirleri domuza 
ve maymuna çevirerek, bir kısmını da gözlerini kör ederek cezalandırmıştır. O, göz
leri kör etmek suretiyle ceza verdiği gibi kalpleri köreltmek suretiyle ceza verebilir. 
Keza o, kulunu azapla cezalandırdığı gibi , ebedi bir sapıklıkla da cezalandırabilir. 
Yahut sapıklıkla cezalandırır, sonra onu affederek hidayete erdirir. 

Ezheri şöyle demiştir: r>- "mühürlemek" kelimesinin asıl anlamı "ör_tmek"tir. 
Tohumu toprakla örten kimse hakkında ....,.;, J )1\ .; .>i;.\I r>- denilir. Ebu ishak ez
Zeccac (ö .  3 1 1 )  şöyle demiştir: r>- ve e kelimelerinin lugatteki anlamları aynı
dır. ikisi de "Bir şeyin üstünü örtmek ve bir şeyi kilitleyip ona dışarıdan bir şeyin 
girmeyeceğinden emin olmak" anlamlarına gelir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle 
buyurmuştur: "Yoksa kalplerin in üzerinde üst üste kilitler mi var? "499 ''Allah on
ların kalplerin i mühürlemiştir"500 ayeti de bu şekildedir. 

Ben derim ki: r>- "mühürleme" ve e "damgalama" kelimeleri zikredilen 
hususlarda ortaktırlar, ancak bir hususta ayrılırlar. o da e "damgalamak" keli
mesinin, karakter ve seciye oluşturan bir mühürleme olmasıdır. Bu ise, ayrılmaz 
bir etkidir.501 

"Kalplerinde bir maraz (hastalık) vardır. Allah da onların marazlarını 
daha da i /erletti "502 

Cenab-ı Hak, marazla ilgili olarak şöyle buyurur: "Tatlı ve cilveli konuşmayın 
ki kalbinde maraz bulunan bir şahıs, şeytôni bir ümide kapılmasın!"503 "Ehl-i Ki
tap ve müm in ler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde maraz olan münafıklar ile 
kôfirler de neticede 'Allah, bu misôl ile ne anlatmak istemiş olabilir? ' desinler"504 

Kalbin marazı sağlık ve itidalden çıkmasıdır. Onun sağlığı hakkı bilmesi, onu 
sevmesi ve hakkı hakkın dışındaki her şeye tercih etmesidir. Marazı ise ya hak 
konusunda şüpheye düşmesi veya hak dışında bir şeyi hakka tercih etmesidir. 

Münafıkların marazı şüphe ve tereddüttür. İ�-;ankar kimselerin marazı ise 
azgınlık ve şehvettir. Allah ikisini de maraz olarak isimlendirmiştir. 

499 Muhammed 47/24 
500 Nahl 16/108 
501 Şifaü'l-Alil, 91 -92 
502 Bakara 2/10 .  
503 Ahzab 33/32 
504 Müddessir 74/31 
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Ebu Bekr İbnü' l-Enbari şöyle demiştir: Maraz, lügatte bozukluk anlamında
dır. 0)1.; � r "Falanca hastalandı" denildiğinde "cismi bozuldu, hali değişikliğe 
uğradı" anlamı kastedilir. Şaire Leyla-yı Ahyeliyye şöyle demiştir: 

• · • ( 1. Ll l ) �� ; •b · � 1  - �: / · � ' �I b l) I  lf-,,,...., � ı..,rAJ t:' ·!" c . . ' 

"Hacılar hasta düştüğünde onların hastalıklarını en ince detayına kadar 
araştırdı ve onları iyileştirdi" 

Başka bir şfür de şöyle demiştir: 

<J.._,kll) ..:.;_;; �jı · .)�\j pı ili / �_,... �\ .}>}'1ı 0t ) � i 
Görmez misin? Hüseyn'in kaybından dolayı yer yüzü hasta olmuş 
Tüm beldeler ise ürpermiştir 

Maraz şu dört husustan biri hakkında kullanılır: Fesad, zaaf, eksiklik ve zul
met. Nitekim bir hususta zaaf eseri gösteren kimse hakkında � )1 � r "Adam 
hastalandı" denilir. Görmesinde zaaf olan göze _}.JI �r ./ "Hasta göz" , güçlü 
olmayan rüzgara �r t::_; "hasta rüzgar" denilir. Nitekim bir şfür şöyle demiştir: 

<Jol5JI) �_, .... t_l:jl �j\ı �\J 
"Dört tarafına yumuşak meltemler essin! "  

KCıfeli dilcilerden İbnü' l-A'rabi ( ö .  231 h )  d e  şöyle demiştir: Marazın asıl ar, · 
lamı noksanlıktır. Nitekim güçten düşmüş olan bedene �_,... 0.J.: "hasta beden" 
denilir. İnanç konusunda eksikleri olan kalbe de �r � "hasta kalp" denilir. 
Hareketin sınırlı ve yetersiz oluşu hakkında da ı.;-:-1.>- J � _,... ifadesi kullanılır. 

Lügatçi Ezheri de şöyle demiştir: Münziri 'den nakledildiğine göre onun ar
kadaşlarından biri şöyle demiştir: Maraz , tabiatın s2ıfiyet ve temizlikten sonra 
karartılıp huzursuz hale getirilmesidir. 

Bu nakli yaptıktan sonra Ezheri sözlerini şöyle sürdürür: Maraz, zulmet ve 
karanlık demektir. Nitekim şfür, bu kelimeyi aşağıdaki beyitte bu anlamda kul
lanmıştır: 

ch.....J I )  ·� 'lj ·� 4J ' ·� G I .  �L; j5 J G...ö r �.: 
"Her yerin zulmete gark olduğu pek çok gece gördüm 
Ne güneş doğdu, ne mehtap bir ışık döktü semadan" 

505 Beytin i
_
kinci mısraı, 

_
bahr-i tavilden olduğunu �östermekt:diL Ancak birinci mısrad� ç..........ıı 

kelımesınden sonra ıkı hece eksıktır. Bu '-.. y. veya onun degerınde bır kelıme olabılır. \ !Vıuter
cimin notu) 
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Şüphe, cehalet, şaşkınlık, sapıklık, azgınlık isteği ve günah işleme arzusu bu 
dört husustan, yani fesad, zaaf, eksiklik ve zulmetten birine dönüşür. Kul maraz 
sebepleriyle öyle içli dışlı olur ki sonunda hastalanır. Maraz sebeplerini tercih 
ettiği ve onlarla içli dışlı olduğu için Allah da onun marazını artırmak sOretiyle 
onu cezalandırır. 506 

"Ne zaman onlara 'Yeryüzüne fesat saçmayın' den ilse 'Biz sadece ba
rışçıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok' derler" Gözünüzü açın, 
bunlar bozguncuların ta kendileridir"507 

Bu, müminlerle münafıklar arasında meydana gelen bir tartışmadır. Mümin
ler onlara "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" demişler, münafıklar ise "Biz 
sadece düzelticileriz" cevabını vermişlerdir. Sanki böylece iki grup arasındaki 
tartışma sona ermiş ve münafıklar müminlerin kendilerini bozgunculukla itham 
etmelerini savuşturmuşlardır. Ancak güç ve hikmet sahibi olan Allah iki grup 
arasında hüküm vererek münafıkları şu dört şeyle damgalamıştır: Birincisi onları 
iddialarında yalancı çıkarmıştır. ikincisi onların bozguncu olduğunu haber ver
miştir. Üçüncüsü bozgunculuğu sadece onların yaptığını belirtmiştir. Dördüncüsü 
ise onları son derece cahil olmakla vasıflandırmıştır. Çünkü onlar bozguncu ol
duklarının şuurunda bile değillerdir! 

Bu ayette onların şuursuz olduğunu belirtirken aşağıdaki ayette onların bil
gisiz olduğunu belirtmesinde !le büyük bir incelik vardır: .:;T L4S ı_.0T � jJ l�lJ 
.JA 'J .:,şjj �t.µ.:Jı p. H�b ':ı'İ �t.µ.:Jı :;T L45 �} İ ı)L; _;üı "Ne zaman onlar;: 
'Şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin' denilse 'Yani o beyinsiz/e
rin inandıkları gibi mi inanalım? ' derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında 
deği//er"508 

Cenab-ı Hak, onların beyinsizliklerinden ve şuursuzluklarından haberdar 
olmadıklarını belirtiyor. Adamın bozguncu olup bozgunculuk eserlerinin dış 
dünyada meşhur olmasına ve herkesçe görülmesine rağmen bozgunculuğundan 
haberi olmaması cahillikle niteleme ve kınama hususunda kullanılabilecek en 
çarpıcı ifadedir! Bu, bozgunculuğun onda iyice kök saldığını gösterir. 

Sefih (beyinsiz) olmasında da aynı durum geçerlidir. Sefeh (beyinsizlik) 
cehaletin zirve noktasıdır. Kişinin yaşayış ve akıbetine uygun olanı bilmemesi ve 
onun tersini istemesi anlamına gelir. Bu durumda olup da bu durumda olduğu
nu bilmeyen insan, insan cinsinin en bed-bahtıdır. 

506 Şifaü' l-Alil, 98-99 
507 Bakara 2/1 1 - 12  
508 Bakara 2/13 
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Münafığın içinde bulunduğu beyinsizlikten habersiz olduğunun belirtilmesi 
onun cahil olduğunu ortaya koyar. Kendisinden ortaya çıkan bozgunculuktan 
habersiz olduğunun belirtilmesi ise algılama aletlerinin (duyularının) bozulmuş 
olduğunun resmidir. Böylece bu iki ayet, münafıkları cahil olmakla ve algılama 
kabiliyetlerinin bozulmuş olmasıyla damgalamaktadır. O kabiliyetleri, öyle dumura 
uğramıştır ki bozgunculuğu düzelme, kötülüğü ise iyilik olarak görmektedirler! 

Birinci ayette olduğu gibi ikinci ayette de müminlerle münafıklar arasında 
bir tartışma geçmektedir. Müminler münafıklara "Şu güzel insanların iman ettiği 
gibi siz de iman edin" demekte, onlar ise "Yani o beyinsiz/erin inandıkları gibi mi  
inanalım?" şeklinde cevap vermektedirler. 

Bu tartışmanın hülasası şudur: Müminler onları akıllı kimseler gibi Allah ve 
onun peygamberine inanmaya çağırmışlardır. Çünkü akıllı kimsenin, aklı ba
şında olanların dahil olduğu ve kendileri için uygun bulduğu bir organizasyona 
katılması ve hele hele deliller ortaya konulup şahitlerle ispatlanınca bunda hiç 
duraklamaması gerekir. 

Münafıklar ise müminlere şu mealde bir cevap vermektedirler: Bizim yal
nızca aklı başında kimselere uymamız gerekir. Faydalı ve zararlı olanı ayırmaya 
yarayacak akılları olmayan beyinsizlere uymak ise bize yaraşmaz! 

Allah Teala, münafıkları reddederek müminler lehine hükmetmiş ve 
münafıkları şu dört şeyle damgalamıştır: Öncelikle onları beyinsizlikle itham et
miştir. İkincisi sadece onların beyinsiz olduğunu belirtmiştir. Üçüncüsü beyinsiz 
olduklarından da habersiz bulunduklarını açıklamıştır. Dördüncüsü müminlere 
verdikleri cevabın içeriğinde bulunan müminleri beyinsizlikle nitelemelerini red
dederek onları yalanlamıştır. Bu dört husus dışında ayrıca beşinci olarak da, 
onların müminlere verdiği cevabın içeriğinde bulunan kendilerinin beyinsiz ol
madıkları iddiasını da reddetmiştir.509 

.:.ı_,LlJı � �� \ıi "Gözünüzü açın, bunlar bozguncuların ta kendileridir" 
ayeti, bir başlangıç cümlesi olup Allah Teala tarafından onların hakikati hakkın
da verilen bir bilgidir. Eğer cümlenin başında J edatı olsaydı bir önceki ayette 
aktarılan Yahudilerin sözlerinin devamı olurdu. Bu durumda onlar kendilerini 
bozguncu olmakla nitelemiş olurlar ve anlam bozulurdu. Çünkü onların böyle 
bir kastı olmadığı bellidir. Ayrıca iki ayet arasında tutarsızlık söz konusu olurdu. 
Zira hemen bir önceki ayette onların "Biz sôdece barışcıyız, ortalığı düzeltmekten 
başka işimiz yok" dedikleri aktarılmıştı. o halde bu ayet onların önceki ayette 
aktarılan sözlerinin devamı değil, yeni bir cümledir.510 

509 Bedfüu' l-Fevfüd, iV, 130-131 
510 Bu paragraf, anlaşılır olması için tarafımızdan biraz açıklamalı ve geniş bir şekilde terceme 

edilmiştir. (Mütercimin notu) 



Sure :  2 • Baka ra S u resi ·:· 159 

.JJ��&: • ! � Lo3b � Cı ı)l; &� Jl ıjl;- ı�p "Şeytanlarıyla baş başa 
kaldıklarında 'Emin olun biz sizinle beraberiz, b iz onlarla alay ediyoruz ' derler"51 1  
ayetiyle � C:S;s= • ! '..lıi "Allah da ken_di!eriyle alay eder"512 ayeti arasında da aynı 
durum söz konusudur. H� &_js: ·� Alıi "Allah da kendileriyle alay eder" ayeti, 
onların sözlerinin devamı olmayıp Allah' ın akıbetleri hakkında verdiği bilgidir. 
Bu bilgi, farazi bir sorunun cevabını oluşturmaktadır. 513 Çünkü Allah Teala onla
rın şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında sarfettikleri sözleri aktarınca dinleyenler 
böyle müraice davranan kişilerin akıbetini bilmek için meraklanmakta ve sanki 
"Peki, böyle davranan kimselere Allah ne yapacaktır?" diye bir soru yöneltmek
tedir de bunun üzerine Cenab-ı Allah şu cevabı vermektedir: "Allah da kendile
riyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir; böylece onlar bir müddet 
başıboş do1aşır1ar"514 

"Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit 'Biz de müminiz '  derler. Fa
kat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında 'Emin olun biz sizinle berôberiz, 
biz onlarla alay ediyoruz' derler"5l5 

Müminlerle konuşurken fiil cümlesi kullanıyorlar. Şeytanlarıyla konuşurken 
ise fiil cümlesinden daha güçlü olan isim cümlesini kullanıyorlar, üstelik onu bir 
de .J \ edatıyla pekiştiriyorlar. Müminlerle karşılaştıklarında "İnandık" diyorlar. 
Kardeşleriyle baş başa kaldıklarında ise "Sizinle beraberiz" diyorlar. Çünkü kar
deşleriyle baş başa kaldıklarında kendilerinin inkardan ayrılmadıklarını , bilakis 
onun üzerinde sebat ettiklerini bütün içtenlikleriyle isteyerek ve coşkulu bir şe
kilde haber vermektedirler. Zaten bu, onlarca makbul ve kardeşleri katında da 
revaç gören bir husustur. Müminlerle konuşurken elbette böyle güçlü , kendilerin
den emin cümleler kurmayacaklardır. Çünkü onlara "inandık" derken bunu zor
la ve inanmış olduklarını göstermek için şeytanca bir rezillikle söylemektedirler. 
Zira biliyorlar ki, bunu güçlü ve pekiştirilmiş lafızlarla söyleseler müminlerin ka
tında içten değil , sadece sathi bir revaç bulacaklar. Kaldı ki onların inançlarında 
müminlerle konuşurken kardeşlerine hitap ettikleri türden pekiştirilmiş ifadeleri 
kullanmaya itecek güçlü bir amil yoktur. Bu sebeple müminlerle konuşurken kar
deşlerine hitap ettiklerinden farklı bir ifade tarzı benimsiyor ve "Biz onlarla alay 
ediyoruz" diyerek müminlerle konuşmalarının sadece alaydan ibaret olduğunu 
da kardeşlerine açıkça belirtiyorlar. . .  

-------- - - -- ------
51 1  Bakara 2/14 
512 Bakara 2/15 
513 Böyle mukadder (farazi) soruların cevabını oluşturan başlangıç cümlelerine meani ilminde 

isti'naf-ı beyani adı verilmektedir. (Mütercimin notu) 
514 el-Fevfüdü'l-Müşewik, 187 
515 Bakara 2/14 
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Bunlar çok ince nükteler ve bir hayli hoş latifelerdir ki , Kur'an-ı Kerim dışın
da Arap dilinin hiçbir nev' inde bulunmaz. Kur'an ayetlerinde bu ve bunun ben
zerleri ne kadar çok ve ne kadar boldur! Burada zikrettiğimizi öğren ki diğerlerini 
buna kıyaslayarak bilebilesin!516 

"Bunların hôli, o kimsenin haline benzer ki aydınlanmak için bir ateş 
yakar. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların gözlerininin 
nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır, onlar da göremez olurlar. "51 7 

Bu ayet, münafıklar hakkında olup açıklaması şu şekildedir: Bu münafıkların 
durumu, karanlık bir gecede çölde bir ateş yakıp da onunla çevresini aydınlatan 
başına gelebilecek olan tehlikelerden sakınıp kendisini emniyete alan kimsenin 
durumu gibidir. O adam bu haldeyken birdenbire ateşi söner ve zifiri karanlık
ta korku ve şaşkınlık içinde kalakalır. Münafığın durumu da bu adama benzer. 
Etrafa inanmış olduğunu söyleyince, görünüşte sergilediği bu imandan faydala
nır ve müminler arasında şeref kazanır. Ayrıca canını, malını ve neslini de em
niyete almış olur. Ancak öldüğünde yine korku içerisinde kalır, azap ve felaketle 
karşı karşıya kalır. 

Şöyle bir yorum yapmak da mümkündür: Bir önceki ayette münafıkların 
hidayeti vererek mukabilinde dalaleti satın aldıkları belirtilmişti. Onun peşi sıra 
bu misal getirilerek satmış oldukları hidayet ateş yakan kimsenin çevresini ay
dınlatan bir meş'aleye; satın aldıkları ve kalplerini bürüyen dalalet ise Allah ' ın 
onların nurunu gidermesine ve onları göz gözü görmez karanlıklar içerisinde bı
rakmasına benzetilmiştir. Yani buradaki ateş, onların sattığı hidayeti; karanlık ise 
satın aldıkları dalaleti temsil etmektedir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Sağır, dilsiz ve kördürler 
onlar"518 Onların duyu organları sağlamdı. Ancak kulaklarını hakkı duymaya 
kapatıp dilleri onu söylememekte, gözleri onu görmemekte diretince sanki bu 
organları bir musibete uğramış da işlemez hale gelmiştir. Bu, hayranlık uyan
dıran bir benzetmedir. Bu benzetme beyan alimlerinin cesur kimseler hakkın
da "aslan" , cömert kimseler hakkında ise "derya" kelimesini kullanmalarına 
benzemektedir.519 

516 el-Fevfüdü'l-Müşewik, 207 
517  Bakara 2/1 7  
5 18  Bakara 2/18 
519 el-Fevfüdü' l-Müşewik, 61  
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"Bunların hali, o kimsenin haline benzer ki  aydın lanmak için bir ateş yakar. 
Ateş çevresin i  aydınlatır aydınlatmaz Allah onların gözlerin in in n urunu giderir ve 
karanlıklar içinde bırakır, onlar da göremez olurlar. "520 ayetinde dikkat çeken bir 
husus vardır. Cenab-ı Hak "gözlerinin nurunu giderir" buyururken aynı anlama 
gelen t"' JY 411 1 '-:-"':,\ ifadesini değil de, � edatıyla birlikte � Jfa. 4l.ll '-:-"':, ifadesini 
kullanmıştır. Bu ifadelerden ikisi de aynı anlama gelmektedir ama ayetteki kulla
nım daha kapsamlıdır. Çünkü bir şeyi gideren kişi hakkında edatla � '-:-"':, "bir 
şeyi giderdi" ifadesi kullanıldığında, bu ifade, aynı anlamdaki edatsız � '-:-"'.)İ 
ifadesindeki anlamı da içermektedir. Ancak tersi geçerli değildir. Yani edatsız kul
lanımın anlamı, edatlı kullanımın verdiği anlamı içermemektedir. Çünkü edatlı 
kullanımda giderilen şeye refakat etme ve onunla birlikte gitme anlamı vardır. Do
layısıyla bu kullanım, giderilen şeyi kontrol etme, onun eski haline ve mekanına 
dönmesine engel olma anlamını da içermektedir. Halbuki edatsız kullanımda 
bu anlam yoktur. Bu, uzun bir tefekkür ve ince bir düşünüş gerektiren dakik bir 
sözdür. Bunu iyi anla ve benzerlerini buna kıyas et! Başarı Allah 'tandır.52 1 

Sadece alimlerin akledebildiği Kur'an'daki misaller bir hususta bir şeyi bir 
şeye benzetmek, soyut konuları somut ve algılanabilir hale getirmek veya iki 
somuttan birini diğerine benzeterek biri sayesinde diğerinin de anlaşılmasını sağ
lamaktan ibarettir. Şu ayet-i kerimeler bunun bir örneğidir: "Bunların hali, o kim
senin haline benzer ki aydınlanmak için bir ateş yakar. Ateş çevresini aydınlatır 
aydınlatmaz Allah onların gözlerinin n urunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır, 
onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için Hakk'a dön
mezler. Yahut onların durumu gökten sağnak halinde boşanan ve içinde yoğun 
karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin 
durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle, ölüm korkusundan, parmakla
rını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çepçevre kuşatır. Şimşek neredeyse gözle
rini köreltecek. Önlerini  aydınlattı mı ışığında yürürler, karanlık çökünce de diki
lir kalırlar. Allah dileseydi kulakların ı  sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten 
her şeye kadirdir. "522 

Cenab-ı Hak, bu ayetlerde durumlarına göre münafıklara iki örnek verdi : 
Biri ateşle diğeri ise suyla ilgili .  Çünkü ateşte ve suda aydınlık, parlaklık ve hayat 
vardır. Ateş ışığın ,  su ise hayatın esasıdır. Allah Teala, gökten indirmiş olduğu 
vahyi kalplerin hayat bulmasına ve aydınlanmasına vesile kılmıştır. Bu sebeple 
vahyi ruh ve nur523 diye isimlendirmiştir. Vahyi kabul edenleri nlir içinde dirilmiş 
kimseler, kabul etmeyenleri ise karanlıklar içindeki ölüler olarak tasvir etmiştir.524 

520 Bakara 2/1 7 
521 el-Fevfüdü' l-Müşewik, 156 
522 Bakara 2/1 7-20 
523 Mesela bk. Zuhruf 43/52 (Mütercimin notu) 
524 Mesela bk. En'am 6/123 (Mütercimin notu) 
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İşte burada da münafıkların vahiyden ne kadar nasiplendiklerini (ya da nasip
lenmediklerini)  bi ldiriyor. Bu misale göre onlar, aydınlanmak ve faydalanmak 
için ateş yakan kimseye benzemektedirler. Çünkü onlar İslam'a  girmişler onun 
nuruyla aydınlanmışlar, ondan faydalanmışlar, ona inanmışlar ve Müslümanlara 
karışmışlardır. Ne var ki onların kalplerinde İslam' ın  nôrundan bir öz olmayınca 
Allah nurlarını gidermiştir. 

Burada bir incelik dikkat çekiyor. "Allah onların ateşlerini giderdi" denilme
miştir. Çünkü ateşte hem aydınl ık hem de yakıcılık vardır. Allah onların ateşinin 
sadece aydınlığını almış yakıcılığı ise onlarla birlikte bırakmış, sonra da onla
rı hiçbir şey görmedikleri koyu karanlıklar içerisinde bırakıvermiştir! Görürken 
sonradan kör olanın, bild iği halde inkar edenin,  İslam'a girdikten sonra ondan 
ayrılanın hali işte budur! O artık bir daha İslam'a  dönmezi Bunun için Cenab-ı 
Hak "Hakk'a dönmezler. " buyurmaktadır. 

Sonra Cenab-ı Hak suyla ilgili misale geçiyor: Bu misalde Allah Teala onla
rı karanlıklar içinde şimşeklerin çaktığı ve göğün gürlediği şiddetli bir yağmura 
tutulmuş kimselerin durumuna benzetiyor. Gözleri ve akılları zaafa uğradığı için 
Kur' an' ın yıldırıma benzeyen emir ve yasakları, tehdit ve hitapları münafıklar hak
kında son derece sert olmuştur. İşte Kur' an' ın tehditleri karşısındaki münafıkların 
bu durumları zifiri karanlıkta göğün gürleyip şimşeklerin çaktığı şiddetl i bir yağ
mura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Böyle bir yağmur altında kalan kimse 
aczinden dolayı parmakların ı  kulaklarına sokar, kendi�.ine yıldırım isabet etme
sinden e ndişe ederek gözlerini yumar . . .  

Biz ve b izim dışımızdaki b ir çok kimse, Cehmiyye mezhebinin ve başka 
bid'atçi mezheplerin dönek tabiatlı talebelerini çoğu kez müşahede etmişizdir. 
Bid' atlerine aykırı buldukları Allah' ın sıfatlarıyla ilgili ayet ve hadisleri işittiklerin
de hemen yüz çevirirler. Kur' an' da zikredilen "Aslandan ürküp kaçan yaban eşek
leri gibi "525dirler. Hemen "Bu konuyu kapatın !  Başka ayetler okuyun!" demeye 
başlarlar. Cenab-ı Hakk ' ı ,  onun isim ve sıfatların ı  bilmek akıl ve kalplerine ağır 
geldiği için huysuz bir şekilde yüz çevirirler. Şirkleri farklı farklı olsa da müşrikler 
de böyledir. Onlara tevhid konusu anlatı l ınca ve konuyla i lgili şirklerini geçer
siz kılan metinler okununca kalpleri nefretle dolar ve bu onlara çok ağır gelir, 
eğer kulaklarını  tıkama imkanı bulsalar hemen tıkarlar. Keza Hz. Peygamber'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- ashabına düşman olanlar raşit halifelere ve diğer ashaba 
övgü içeren metinleri işitirlerse onlara da bu ağır gel ir, kalpleri bu sözleri yadır
gar. Bütün bunlar, kardeşleri olan ve yukarıda geçen suyla ilgili misalin verildiği 
münafıklara açıkça benzerlik gösteren durumlardır. Bu benzerliğe şaşılmaz. Çün
kü onların kalpleri b irbirine benzeyince davranışları da benzerlik göstermiştir.526 

525 Müddessir 74/49 
526 İ ' lamu'l-Muvakkıin. l, 200-201 
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Cenab-ı Hak, düşmanı olan münafıkları aydınlanmak ve faydalanmak için 
ateş yakan bir topluluğa benzetmiştir. Ateş onları aydınlatıp onun ışığında ken
dilerine fayda ve zarar vereni seçince, şaşkınlık ve hayret içerisinde iken yolu 
görmeye başlayınca olan oldu . . .  

Onlar yolculukta iken yolu şaşırmış bir topluluk gibidirler. Yollarını aydın
latacak bir ateş yaktılar. Ateş onlara aydınlık verip önlerini görünce ve yollarını 
seçince ateş söndü ve onlar yine hiçbir şey görmedikleri karanlıklar içinde kala
kaldılar . . .  

Hidayeti algılayacakları üç kapı da kapandı . Çünkü kulun hidayeti algıladığı 
üç yol vardır: İşiteceği kulağı, göreceği gözü ve anlayacağı kalbi. Bunlara bu üç 
kapı da kapandı .  Kulakları hiçbir şey duymuyor, gözleri hiçbir şey görmüyor ve 
kalpleri hiçbir şey anlamıyor! 

Şöyle bir yorum da yapılmıştır: Onlar kulak, göz ve kalplerinden faydalana
mayınca kalp, göz ve kulağı olmayan hayvanlar konumuna indirgenmişlerdir. 

Bu iki görüş zaten birbirini gerektirmektedir, birbiriyle çelişmez. 

Cenab-ı Hak onlar hakkında "Hakk'a dönmezler. " buyurmuştur. Çünkü on
lar ateşin aydınlığında hakkı ve hidayeti görmüşler. Ateş sönünce artık bir daha 
görmüş oldukları şeye dönemezler. 

Cenab-ı Hak r-1;, .\iıı 0·) "Allah onların gözlerin in nurunu giderir" buyu
ruyor, r JY ..._.ıı .) "Nurlan gitti" demiyor. Bu ifadede harikulade bir incelik vardır: 
Bu, Allah' ın müminlerle olan hususi beraberliğinin münafıklar için geçerli olma
masına yapılan işarettir. Halbuki Allah Teala müminlerle beraberdir. Kur'an'da 
şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir"527 "Çünkü 
Allah fenôlıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir"528 

Allah ' ın münafıkların nurunu gidermesi, dostlarına mahsus kıldığı 
beraberliğin, onlar hakkında geçerli olmaması ve münafıklarla h içbir ilişiğinin 
kalmaması anlamına gelir. Nurlarını gidermesinden sonra Allah artık onlarla 
beraber değildir. Onların ne "Sen h iç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir"529 
ayetinden ,  ne de "Hayır, asla, Rabbim benimledir ve O muhakkak ki bana kur
tuluş yolunu gösterecektir"530 ayetinden nasibi vardır. 

" Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz . . .  " ifadesindeki inceliğe bak! Ateşin 
aydınlığını nasıl da münafıktan ayrı tutuyor . . .  Eğer ateşin aydınlığının münafıkla 
güçlü bir ilişkisi ve irtibatı olsaydı ateş sönmezdi .  Ancak bu, sadece münafığın 
yakınında bulunan bir aydınlıktır, onunla doğrudan ve yakın bir ilişiği yoktur. 

527 Bakara 2/153 
528 Nah! 16/128 
529 Tevbe 9/40 
530 Şuara 26/62 
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Geçici bir süre münafığın çevresini aydınlatacaktır . . .  Daha önce orada mevcut 
olan karanlık ise kalıcıdır . . .  Dolayısıyla aydınlık kendi kaynağına dönecektir. Ka
ranlık ise asli yerinde kalacaktır. Böylece her ikisi de layık oldukları yeri bulacak
lardır. Bu, Allah' ın hikmetinin bir gereğidir. Bunu kullarından temiz akıl sahibi 
olanlara bildirmiştir. 

''Allah onların gözlerinin n urunu giderir" ifadesindeki inceliğe bak! "Onların 
ateşlerini giderir" demiyor! Halbuki ayetin baş tarafında nur değil , ateş zikredili
yor. Bu sebeple "nur" yerine "ateş" denilmesi ayetin öncesine daha uygundur. 
O halde neden "ateş" yerine "nur" tercih edilmiştir? Çünkü ateşte hem aydınlık 
hem de yakıcılık özelliği vardır. Bunlardan aydınlık giderilmiş, yakıcılık ise onlar
la birlikte bırakılmıştır! 

''Allah onların gözlerinin nurunu giderir" ifadesindeki bir başka incelik de 
• _,..;. " ışık" kelimesi yerine Jj "nur" kelimesinin tercih edilmesidir. Halbuki • _,..;. 
kelimesi, ayetin başında geçmiş olan ..:;....L..bi "aydınlattı" fiiliyle aynı kökten oldu
ğu için görünüşte sözün akışına daha uygundur. O halde neden "nur" kelimesi 
tercih edilmiştir? Çünkü bu iki kelime eş anlamlı olmakla birl ikte aralarında bir 
nüans vardır . •  _,..;. kelimesi ileri "derecede aydınlık" anlamına gelmektedir. Eğer 
• _,..;. kelimesi kullanılarak � _,...a., 4� 1 �� denilseydi ileri derecedeki aydınlığın gi
derildiği ama sönük de olsa bir aydınlığın kaldığı anlaşılabilirdi. "Nur" kelimesi 
tercih edilerek böyle bir vehmin doğmasına meydan verilmedi .  Ayrıca bu ter
cihle münafıkların nursuz oldukları ve zulmet içerisinde kaldıkları daha edebi 
bir şekilde ifade edilmiş oldu. Çünkü Allah Kitabı 'nı53 1 ,  peygamberini ve dinini 
"nur"532 diye isimlendirmiştir. Bizzat güzel isimlerinden biri de en-NCır' dur. Namaz 
da "nur" diye anılır. polayısıyla Cenab-ı Hakk'ın "onların nurunu gider"diğinin 
ifade edilmesiyle bütün bunların da giderildiği ifade edilmiş olmaktadır. 

Ateşle ilgili misal, bir önceki "İşte onlar h idayeti alacaklarına dalalete müşteri 
oldular. Ama bu, karlı bir ticaret olmadı. Çünkü kar yolunu tutmadılar"533 ayetiyle 
de çok güzel bir uyum arz etmektedir. Birinde hidayet verilerek mukabilinde 
dalalet alındığı kar getirmeyen bir ticaret var. Diğerinde ise dalalet ve ondan hoş
nut olmayı sembolize eden karanlıklar ve onun mukabilinde hidayeti sembolize 
eden nur var . . .  İşte münafıklar hidayet ve nuru veriyorlar ve onun mukabilinde 
karanlık ve dalalet alıyorlar . . .  Ne şaşılacak bir ticaret! Ne kadar zararlı ve ne ka
dar aldatıcı bir pazarlık! 

''Allah onların gözlerinin nurunu giderir" ifadesindeki bir incelik de "nur" ke
limesinin tekil kullanılıp daha sonra gelen ''Allah onları karanlıklar içinde bırakır" 
ifadesinde yer alan "karanlık" kelimesinin çoğul kullanmasıdır. Çünkü hak birdir. 

531 Mesela bk. Nisa 4/174 (Mütercimin notu) 
532 Mesela bk. Tevbe 9/32; Saf 61/8 (Mütercimin notu) 
533 Bakara 2/16 
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O da Allah' ın doğru yoludur. Onun dışında Allah' a  ulaşan başka yol yoktur. O 
yol, ortağı olmayan Tek Allah'a bid'atlere ve keyfine göre değil de peygambe
rine bildirdiği gibi ibadet etmektir. Allah' ın peygamberini gönderdiği hidayet ve 
gerçek dinden çıkmış kimselerin yolları ise çok sayıda ve farklı farklıdır. Bunun 
için Cenab-ı Hak, doğru yolu sembolize eden "nur" kelimesini tekil, batılı sem
bolize eden "karanlık" kelimesini ise çoğul zikretmiştir. Nitekim bu inceliği başka 
ayetlerde de görmekteyiz: ''Allah iman edenlerin yardımcısıdır, onları karanlıklar
dan aydınlığa çıkarır. Inkôr edenlerin dostları ise tôğutlar olup onları aydınlıktan 
karanlıklara götürürler. "534 "Işte benim dosdoğru yolum. Ona tôbi olun .  Yoksa 
başka yollara uymayın ki sizi Onun yolundan ayırmasın''535 Görüldüğü gibi batılı 
temsil eden yollar çoğul kullanılmış, Allah'a nispet edilen yol ise tekil kullanılmış
tır. Bu söylediğimiz ''Allah onunla, rızôsını izleyenleri, selômet yollarına iletir, on
ları izn i ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır"536 ayetiyle çelişmez. Burada Allah ' ın 
ileteceği "selamet yolları" , O'nun tek ve doğru yolunun kapsamında yer alan 
hoşnut olduğu yollardır. Çünkü onun hoşnut olduğu yolların hepsi bir tek yola 
çıkar. O da Allah'a giden O'nun yegane yoludur. Sahih bir hadiste zikredildiğine 
göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yere düz bir çizgi çizmiş ve sonra 
"Bu, Allôh 'ın yoludur! " demiş , sonra o çizginin sağına ve soluna başka bir takım 
çizgiler çizmiş sonra da şöyle buyurmuştur: "Bunlar da değişik yollardır. Bu yol
ların her birinin başında bir şeytan olur ve insanları o yola çağırır! " Daha sonra 
da şu ayet-i kerimeyi okumuş: "İşte benim dosdoğru yolum. Ona tôbi olun. Yok
sa başka yollara uymayın ki sizi Onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden 
sakınasınız diye Allah, size bunları emretti "537 

Ateşle ilgili misal hakkında şöyle bir yorum da yapılmıştır: Bu misal , 
münafıkların Müslümanlar arasında tutuşturmak istedikleri fitne ateşini sembo
lize etmektedir. Bu yönüyle "Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yan
gın tutuşdururlarsa Allah onu söndürdü "538 ayeti gibidir. Misaldeki ''Allah onla
rın gözlerinin nurun u  giderir" ifadesi ,  bu ayetteki "Allah onu söndürdü" ifadesi 
hükmündedir. Münafıkların hüsrana uğramaları ise karanlıklar içinde şaşkın bir 
halde terk edilmeleri ve bundan bir kurtuluş çaresi bulamayarak yollarını seçe
memeleri, üstelik sağır, dilsiz ve kör olmalarıdır. 

Bu yorum her ne kadar doğru ise de ayette kastedilenin bu olduğu tartışma 
götürür. Çünkü sözün akışı bu yoruma uygun değildir. Ayrıca ''Ateş çevresini 
aydınlatınca" ifadesi de bu yorumla uyuşmamaktadır. Çünkü harp ateşi yakan 
kimse asla çevresini aydınlatmaz. Keza ''Allah onların gözlerinin n urunu giderir" 

534 Bakara 2/25 7 
535 En'am 6/153 
536 Maide 5/1 6  
537 En'am 6/153 
538 Maide 5/64 
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ifadesi de bu yorumla uyuşmaz . Çünkü harp ateşi yakan kimsenin nO.ru olmaz. 
"Allah on /an karanlıklar içerisinde bırakır" ifadesi için de aynı durum geçerli
dir. Bu ifade , onların ma'rifet ve basiret nurundan şüphe ve inkar karanlığına 
intikal etmelerini gerektirir. Hasan-ı Basri şöyle demiştir: Burada bahsi edilen 
kişi münafıktır. Görüyor iken kör olmuş, hakkı bildikten sonra inkar etmiştir. Bu 
sebeple münafıklar hakkında "Onlar hakka dönmezler" buyurulmuştur. Yani 
onlar ayrılmış oldukları nO.ra geri dönmezler. Kafirler hakkında ise şöyle buyu
rulmuştur: "Sağır. dilsiz ve kördür onlar. Bundan ötürü ak/edip anlayamazlar"539 
Görüldüğü gibi kafirlerin aklı olmadığı belirtilmiştir. Çünkü onlar h içbir zaman 
iman ve basiret sahibi olmamışlardır. Halbuki münafıkların hakka dönmeyecek
leri belirtilmiştir. Çünkü onlar inanmışlar sonra inkar etmişlerdir. Artık bir daha 
imana gelmezler. 

Fasıl: 

Cenab-ı Hak, münafıklar hakkında ateşle ilgili bir misal verdikten sonra suy
la ilgili de bir misal veriyor: "Yahut onların durumu gökten sağanak halinde 
boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağ
mura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırım/arın verdiği dehşetle ölüm 
korkusundan parmakların ı  kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kafirleri çepeçevre 
kuşatır"540 

Bir önceki misalde münafıkların, Allah ' ın peygamberiyle gönderdiği hayat 
ve nurdan nasipsizliklerini, ateş yakıp da en ihtiyaç duyduğu zamanda ateşi sö
nen ve karanlıklar içinde şaşkın kalarak yolunu bulamayan kimsenin nasipsizliği
ne benzetmişti. Bu misalde ise onları yağmura tutulmuş kimselere, halis kullarına 
verdiği hidayeti ise yağmura benzetmiştir. Çünkü yerin yağmurla canlandığı gibi 
kalpler de hidayetle hayat bulur. Münafıkların bu hidayetten nasipsizliklerini ise, 
yağmurun sadece karanlık, gök gürültüsü ve şimşek gibi olumsuzluklarını gören 
bir kimsenin durumuna benzetiyor. Öyle ki, bu kimse; yeryüzüne, insanlara, bit
kilere ve hayvanlara hayat vermek gibi yağmurun asıl fonksiyonlarından hiçbiri 
hakkında bilgi sahibi değildir! Halbuki o kişinin içinde bulunduğu o karanlıklar, o 
gök gürültüsü ve şimşekler yağmurun asıl fonksiyonlarının gerçekleşmesi için bir 
vesileden ibarettir. Ancak cahil kimse, cehaletinden dolayı yağmurun meydana 
getirdiği karanlık, gök gürültüsü, şimşek ve bunların bir gereği olarak havanın 
soğuması, yolcunun yolda kalması ve herhangi bir iş yapanın işini yapmaktan 
geri kalması gibi somut olarak algılanabilecek şeyleri görür. Çünkü yağmurun, 
hayatın kaynağı olmasını ve onun kapsamlı faydalarını görecek basirete sahip 
değildir. Düşüncesi satıhta kalmış ve akli melekeleri gelişmemiş kişilerin durumu 
işte böyledir. Görünüş itibariyle hoş olmayan şeylerin gerisindeki sevimli şeyleri 

539 Bakara 2/1 7 1  
540 Bakara 2/19  
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göremezler. Basireti keskin kimseler dışında halkın çoğunluğu böyledir. Basiret
siz kimse cihattaki meşakkat ve zorluğu, canın feda edilmesin i ,  ölümcül yara
lanmaları, kınayıcı kimselerin kınamasını , düşma'llığından çekinilen kimselerin 
düşmanlığını görünce cihada gitmez. Çünkü onun vesile olacağı güzel sonuçları. 
mücahitlerin koşuşarak birbiriyle yarıştığı hedefleri göremez. Hac yolculuğuna 
çıkacak olan basiretsiz kimse de böyledir. O, bu yolculuğunda sadece yolculuğun 
zorluklarını, ailesinden ve vatanından ayrı düşmesini ,  zorluklara karşılaşması
nı, alıştığı şeylerden uzak kalmasını görür. Bu yolculukla hedeflenen sonuç ve 
maksadı kavrayamaz. Bu sebeple o yolculuğa çıkmaya azmedemez. Bunların 
durumu, basiret ve imanı zayıf kimsenin, çocuğun memeden kesilmesi gibi nefsi 
alışkanlık ve isteklerinden kesip alıkoyan ve ona çok ağır gelen Kur'an' ın emir
yasak, tehdit ve engellemelerini hoş karşılamamasına benzer. Çocuğa en ağır ve 
zor gelen şey, memeden kesilmesidir. İnsanların hepsi akli bakımdan çocuk hük
mündedirler. Ancak aklı başında ve zekasını kullanan, hakkı hem bilgi ve hem de 
uygulama düzeyinde kavramış olan kimseler müstesnadır. İşte onlar yağmur, gök 
gürültüsü, şimşek ve yıldırımların gerisine nüfOz edip yağmurun hayatın kaynağı 
olduğunu görebilir. 

Büyük müfessir Zemahşeri (ö .  538 h )  şöyle demiştir541 : Bu ayetle ilgili olarak 
bir kimse şu görüşü ileri sürebilir: Bu misalde İslam dini yağmura benzetilmiştir. 
Çünkü yeryüzünün yağmurla dirildiği gibi kalpler de İslam'la dirilir. İnkarın ka
ranlığa, Kur an'daki va'd ve tehditler gök gürültüsü ve şimşeğe , Müslümanlardan 
dolayı kafirlerin düştüğü bela, fitne ve korkular ise yıldırımlara benzetilmiştir.542 
�I "yağmur" kelimesinden önce r.ŞJ) � vardır ve anlam "Onlar, yağmura 
tutulmuş kimseler gibidirler" şeklindedir. Kastedilen anlam şudur: Onlar, gökten 
boşanan bu özellikteki bir yağmura tutulmuş, sonra da karşılaştıkları şeylerle kar
şılaşmış kimselere benzerler. 

Daha sonra Zemahşeri sözlerini şöyle sürdürmüştür: Beyan alimlerinin ka
tıldığı ve asla kendisinden şaşmadıkları, b izce de doğru olan görüş şudur: Ateşle 
ilgili misal de suyla ilgili misal de mürekkep (birleşik) benzetmeler kabilindendir. 
Böylece yukarıdaki yorumda olduğu gibi yağmur, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım 
ve karanlığın her birinin neyi sembolize ettiğini aramak külfetine düşülmez. 

Bu, kabule şayan ve değerli bir görüştür. Açıklaması şu şekildedir: Araplar 
birbirinden ayrı ve münferit şeyleri birbirlerine benzetirler. Nitekim bu Kur'an-ı 
Kerim'de de vardır. Farklı nesnelerden bir araya gelen ve birbirine eklenip 
kaynaşarak adeta tek bir şey haline gelen bir oluşum aynı şekildeki başka bir 

541 Bk. Zemahşeri, el-Keşşaf, 1 ,  40 
542 Bu yoruma göre, ayette sadece müşebbeh bih (kendisine benzetilenler) , yani yağmur, ka

ranlık, gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım zikredilmiştir. Bunlara benzetilen (müşebbeh) din, 
inkar, Kur'an'ın vaat ve tehdidi ile kafirlerin uğradığı belalar ise zikredilmemiştir. (Müterci
min notu) 
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oluşuma benzetilmektedir.543 Mesela şu ayet buna güzel bir örnektir: "Tevrat'ın 
mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğün ü  kabul ettikleri halde, son
ra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe 
benzer. "544 Burada maksat, yanlarındaki Tevrat' ı ve onun apaçık ayetlerini bil
meyen Yahudilerin durumunu ciltlerce kitap taşıyan ve kitap taşımakla başka 
bir eşya taşımak arasında çektiği sıkıntı ve meşakkatin artması dışında bir fark 
hissetmeyen eşeğin durumuna benzetmektir. Şu ayet-i kerime de aynı konuya 
örnektir: "Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver: Dünya hayatın ın duru
mu şuna bezer: Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde yeryüzünde bitkiler 
yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur, rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. "545 
Maksat, dünyanın burada söz konusu edilen bitki gibi geçici olduğunu vurgu
lamaktır. Ancak münferit şeylerin birbirine bağlanıp tek bir nesne haline getiril
meksizin birbirine benzetilmesi mürekkep benzetme kabilinden değildir. 

Münafıkların düştükleri dalalet ve bocaladıkları şaşkınlık ve dehşet tasvir edi
lirken, onların şaşkınlıkları ve içinde bulundukları durumun zorluğu, gece vakti 
yaktığı ateş sönüp de zifiri karanlıkta kalmış olan kimsenin durumu ile karanlık 
bir gecede yıldırımların düştüğü, göğün gürlediği, şimşeklerin çaktığı şiddetli bir 
yağmura tutulmuş olan kimsenin durumuna benzetilmiştir. 

Daha sonra Zemahşeri sözünü şöyle sürdürdü: Şöyle bir soru akla gelebilir: 
Burada zikredilen ateş ve suyla ilgili misallerden hangisi daha güçlüdür? Ben 

543 Son üç cümle, terceme ettiğimiz metinde, alıntı yapılmış olan el-Keşşaf'taki ibareden bi
raz eksiktir. Bu eksiklik anlamda da temel bir farklılığa yol açmaktadır. el-Keşşaf'ta geçen 
ibare, son üç cümleden ilkiyle müfret (bileşik olmayan, basit, tek) benzetmenin anlatıldığını 
göstermektedir. Öncesinde meşhur cahiliyye şfüri İmriü'l-Kays'tan da bu konuda delil ge
tirilmiştir. Nitekim daha sonra gelecek olan "Ancak münferit şeylerin birbirine bağlanıp tek 
bir nesne haline getirilmeksizin birbirine benzetilmesi mürekkep benzetme kabilinden değil
dir." şeklinde terceme ettiğimiz cümle de bu takdirde anlam kazanmaktadır. el-Keşşaf'taki 
ibareyi şöyle terceme edebiliriz: "Araplar, İmriü'l-Kays'ın yukarıda geçen şiirinde görüldüğü 
ve Kur'an' da da yer aldığı üzere birbirinden ayrı ve münferit şeyleri birbirine benzettikleri 
gibi farklı nesnelerden bir araya gelen ve birbirine eklenip kaynaşarak adeta tek bir şey 
haline gelen bir durumu aynı şekildeki bir duruma da benzetmektedirler. " Görüldüğü üzere 
Zemahşeri burada iki tane benzetmeden bahsetmektedir. Bunların her ikisinde de bir çok 
nesne vardır. Ancak farklı nesneler birbirine eklenip kaynaştırılarak tek bir nesne haline 
getirilip aynı özellikteki başka bir nesneye benzetilirse mürekkep benzetme olur_ Ancak tek 
bir nesne haline getirilmeden kendileri gibi olan tekil şeylere benzetilirse benzetme müfret 
olarak kalır. Zemahşeri'den yapılan yukarıdaki alıntının en başında "Bu ayetle ilgili ola
rak bir kimse şu görüşü ileri sürebilir . . .  " şeklinde başlayan paragrafta, ayetteki benzetme 
müfret bir benzetme olarak değerlendirilmiş, dinin yağmura, küfrün karanlığa . . .  benzediği 
belirtilmiştir. "Beyan alimlerinin katıldığı ve asla kendisinden şaşmadıkları, bizce de doğru 
olan görüş şudur" cümlesiyle başlayan bir sonraki paragrafta ise, ayetteki benzetme mü
rekkep benzetme olarak yorumlanmıştır. Mürekkep benzetmeye daha sonraki paragrafta da 
Kur'an' dan iki örnek verilecektir. (Mütercimin notu) 

544 Cumua 62/5 
545 Kehf 18/45 
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bu soruya ikincisinin daha güçlü olduğu cevabını veririm. Çünkü ikinci misal, 
daha aşırı bir şaşkınlık, daha zor ve daha feci bir durum tasvir etmektedir. İşte 
münafıklar böyle kademe kademe daha sıkıntılı bir duruma doğru yol alırlar. 

Fasıl:  

Bu iki misal çok büyük hikmetler içermektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Misalde ateşle aydınlandığı belirtilen kişi, kendi kaynaklarıyla değil , baş-
kasının kaynaklarıyla aydınlanmaktadır. Dolayısıyla ateşi alınınca o da karanlık 
içinde kalmaktadır. Münafık da böyledir. İçten gelen bir muhabbetle ve kesin 
bir inançla inanmayıp imanı sadece dilindeki bir sözden ibaret olunca imanının 
nuru da ödünç alınmış bir ateş gibi sönüvermektedir. 

2 .  Ateşin aydınlığının sürmesi yakıtın olmasına bağlıdır. Canlının hayatiyetini 
sürdürmesi için gıda ne ise aydınlığın sürmesi için yakıt da odur. İman nuru da 
faydalı bilgi ve salih amele (Allah rızasına uygun işler) muhtaçtır. İman nuru bu 
ikisiyle yanar ve canlılığını bunlarla korur. Bunlar olmazsa yakıtı biten ateşin 
sönmesi gibi imanın nlıru da körelip söner. 

3. Karanlık ikiye ayrılır: Biri , öncesinde aydınlık olmayan daimi karanlık. 
Diğeri ise aydınlıktan sonra oluşan karanlık. Bu, öncekine göre daha koyu ve 
içinde bulunan kimse için daha zorludur. Münafığın içinde karanlık bu nevi ka
ranlıktır. Bu sebeple onun durumu ateş yakıp aydınlanmaya başlamışken karan
lık içinde kalan kimsenin durumuna benzetilmiştir. Kafirin karanlığı ise birinci tür 
karanlıktır. O, hiç aydınlığa çıkmadığı karanlıklar içindedir. 

4. Bu örnekte münafıkların ahiretteki durumları hakkında bir bilgi ve uya
n vardır: Dünyada zahiri bir nura sahip oldukları gibi ahirette de onlara zahiri 
bir nur verilecek, sonra da onlar sırat üzerinde aydınlığa en muhtaç oldukları 
zamanda o nur söndürülüverilecektir. Çünkü o nurun bir yakıtı yoktur. Böyle
ce sırat köprüsü üzerinde karanlık içinde kalacaklar ve onu geçmeye muvaffak 
olamayacaklardır. Çünkü onu ancak köprüyü geçene kadar önünü aydınlatacak 
sabit bir nuru olan kimseler geçebilecektir. Ateşe göre yakıt ne ise bu nura göre 
faydalı bilgi ve salih amel de odur. Dolayısıyla faydalı bilgi ve salih amelden 
yoksun olan nuru, sahibi en muhtaç olduğu zamanda Allah söndürüverecektir. 
Dolayısıyla münafıklar hakkında verilen bu misal, onların hem bu dünyadaki 
hallerine hem de nurun taksim edildiği ahiretteki hallerine uygundur. Ayette fiilin 
'·-:" edatıyla kullanılarak r J.f-'; l.lll �� "Allah onların nurunu giderir" buyurulup 
da aynı anlama gelen r'JY .uıı ��i ifadesinin tercih edilmemesinin hikmeti de 
bu çerçevede anlaşılır. Bu konuda daha fazla açıklama ve izah için Müslim' in 
Sahih' inde rivayet ettiğinde Cabir b. Abdillah'tan nakledilen şu hadis düşünül
melidir: Sırat'tan geçmek hakkında soru sorulmuş, bunun üzerine Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Biz kıyamet günü insanların üze
rinde toplandığı bir tepeye geliriz. Topluluklar tapmış oldukları putlarla birlikte 



170 •!• Beda i 'ut-tefslr 
- - · · -··---·-----------------------

zaman bakım ından önceliklerine göre çağırılırlar. Daha sonra Cenab-ı Hak gelir 
ve insanlarla O'nun arasında şöyle bir diyalog geçer: 

Allah: 
- Kim i bekliyorsunuz? 
İnsanlar: 
-Rabbimizi bekliyoruz! 
- Ben Rabbin izim! 
-Seni görelim! 

Bunun üzerine Cenab-ı Hak onlara gülümseyerek görünür. Daha sonra on
ları yürütür, onlar da O'nu takip ederler. Münafık olsun, kafir olsun her insana 
takip edeceği bir nur  verilmiştir. Cehennem köprüsü üzerinde Al/ah 'ın dilediğini 
tutup bırakmayan kancalar ve dikenler vardır. Daha sonra münafıkların nuru sö
ner, müminler ise kurtulur. Ônce ilk topluluk kurtulur. Yüzleri mehtaplı gecedeki 
ay gibi parlar. Hiç hesaba çekilmemiş 70 bin kişiden oluşmaktadırlar. Onları bir 
sonraki grup takip eder. Onların yüzleri de gökteki bir yıldız gibi parlar. Son
raki gruplar da aynı şekilde onları takip ederler. Daha sonra şefaate izin verilir. 
''Allah 'tan başka ilah yoktur" diyen ve kalbinde arpa tanesi kadar hayır bulu
nan herkes Cehennem 'den çıkana kadar insanlara şefaat edilmeye devam edilir. 
Cehennem 'den çıkanlar Cennet'in avlusunda toplanır ve Cennet halkı onların 
üzerine su serpmeye başlar. 546 Daha sonra ravi hadisin devamını zikretti . 

Hadiste yer alan "Daha sonra onları yürütür, onlar da O'nu takip ederler. 
Münafık olsun, kafir olsun her insana takip edeceği bir nCır verilmiştir" ifadesini 
ayetteki 0J� '1 ..:..ıWJ;. J ri-5 )J �;f-'. .1.11 1 �.:ı "Allah onların nurunu giderir ve 
onları karanlıklar içerisinde bırakır" ifadesiyle bir arada düşünmeli ve nurları sö
nüp karanlık içinde kaldıklarında onların halini bir göz önüne getirmeli! Halbuki 
bu arada müminler Rablerini takip ettikleri iman nCıruyla geçip gitmişlerdir. 

Şefaat hadisinde Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şu hadisi de bu 
bağlamda anlamalıdır: "Her topluluk tapmakta olduğu şeyi takip edecektir. Her 
müşrik tapmakta olduğu ilahı takip eder"547 Tevhid ehli olan kişiye de elbette, 
yegane gerçek ilah olan Allah ' ı  takip etmek yaraşır. 

"O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç yetiremezler"548 
ayeti ve şefaat hadisinde bu ayetin zikredilmesi de ayn ı  şekilde bu bağlamda 
düşünülmesi gerekmektedir. Hadisteki ..; L.. :/' � ifa.desinin ayetteki � i y_ 
ıjL. y "O gün incikten açılır" ifadesini açıkladığı ortadadır. 

546 Ahmed b. Hanbel ( lIJ/383) ;  Müslim ( 1/454) ,  İman, Bab: ahiru ehli' n-nar hurCıcen. 
547 Buhari (Xlll/430) Tevhid, babu kavlillah Teala "VücCıhun yevmeizin nadıra"; Müslim (1/434) 

İman, Bab: Ru'yetullah 
548 Kalem 68/42 
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Yukarıda verdiğimiz uzun hadiste Cenab-ı Hakk' ın kullarını yürüttüğü ve 
onların kendisini takip ettiği zikredilmişti. Bu, tevhidin sırlarını deşifre etmekte, 
Kur'an' ın anlaşılmasını sağlamakta ve Allah' ın sadece kendisine tapan tevhid 
ehline karşı muamelesini ortaya koymaktadır. 

Müşriklerin gördüğü muamelenin tasviri ise aynı hadiste tevhid ehlininkin
den çok farklı çiziliyor. Çünkü her topluluk taptığı ilahla birlikte gidiyor, o sahte 
ilah da onları arkasına takıp Cehennem'e götürüyor. Gerçek yaratıcı da kendi
sine tapan ve kendisini dost bilen kullarına -şanına yaraşır bir şekilde - rehberlik 
ediyor. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah ' ı  tüm noksanlıklardan arındırırız. Böy
lece dünyada da ahirette de tevhid ehlinin gözü aydın oluyor ve tevhid konusun
da diğer insanlardan ayrılıyorlar. 

5 .  Birinci misal (ateşle ilgili örnek) , h idayetin zıddı olan sapıklık ve şaşkınlığı 
sembolize eden zulmeti içeriyor. ikinci misal (su ile ilgili olan) ise , güvenin zıddı 
olan korkuyu içeriyor. Böylece münafıklar ne güven ne de h idayet içindeler. 
Halbuki şu ayet-i kerimede müminlerin güven ve hidayet içinde oldukları belir
tiliyor: "İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayan/ar var ya, işte 
güven onlarındır ve onlar doğru yolu bu/an/ardır"549 

Seleften İbn Abbas (ö .  69 h)  ve başkaları şöyle demiştir: Münafıkların du
rumu karanlık bir gecede çölde bir ateş yakıp da aydınlanıp çevresini gören ve 
korktuğu şeylere karşı tedbir alabilen bir adamın durumu gibidir. O adam bu 
haldeyken aniden ateşi söner ve karanlıkta korku ve şaşkınlık içinde kalır. Dıştan 
inandığını söyleyen münafıklar da böyledir. Görünüşteki bu imanları sayesinde 
mallarını ve nesillerini güvene alırlar, müminlerle evlilik ve veraset ilişkisine gi
rerler ve ganimetten pay alırlar. Onların nuru budur. Ancak ölünce karanlık ve 
korku içinde kalırlar. 

TabiCından Mücahid şöyle demiştir: Ateşin onları aydınlatması, onların Müs
lümanlara ve h idayete yönelmeleridir. Nurlarının sönmesi ise müşriklere ve sa
pıklığa yönelmeleridir. 

Aydınlık ve nurun sönmesinin dünyada olduğu, berzah aleminde veya 
kıyamette olacağı yönünde görüşler vardır. Doğru olan münafıkların bu durumla 
her üç alemde de karşılaşacaklarıdır. Çünkü onlar dünyada böyle oldukları için 
berzah aleminde ve kıyamette de aynı şekilde karşılaşacaklar dünyada yaptıkla
rının tam bir karşılığını alacaklardır. " Rabbin kullara zulmedici değildir"550 Çün
kü ahirette dünyada yaptıkları ile karşılaşacaklardır. Bu sebeple ahirete "karşılık 
günü" ismi verilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Bu dünyada 
kör olan kimse ahirette de kördür, üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. "551 "Allah doğ-

549 En'am 6/82 
550 Fussilet 4 1/46 
551 İsra 17/72 
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ru yola gidenlerin h idayetin i  artırır"552 Bu dünyada Allah'a isyan ederek ona 
bigane kalan kimse berzah ve ahiret aleminde daha büyük ve daha şiddetli bir 
biganelikle karşılaşacaktır. Bu dünyada Allah'a itaat ile gözü aydın olan kimse
nin ise öldüğü ve diriltildiği günde ve kıyamet gününde de gözü aydın olacaktır. 
Çünkü kul yaşadığı gibi ölür, öldüğü gibi diriltilir, davranışları olduğu gibi önüne 
konulur. Allah 'a itaat eden kimse hem madden hem de ma'nen nimete erer ve 
itaati onun için sevinç, neş' e, ferah, lezzet ve göz aydınlığı olur. Kalbin huzur, 
sevinç ve ferahlık içinde olması en büyük, en kıymetli, en tatlı ve en doyumsuz 
nimettir. Zaten nimet gönül hoşluğu, iç ferahlığı, sevinç, huzur ve mutluluktan 
başka nedir ki? 

İşte böyle ! Allah' ın rızasına uygun davranışlar, kişiye gönlünün arzuladığı 
ve gözünün bakmaktan hoşlandığı nimetler kazandırır. Bu nimetlerin çeşitliliği, 
kemali ve güzellik mertebesine ulaşması onun davranışının kemaline, sürekliliği
ne, samimiyetine, kalitesine ve çeşitliliğine bağlıdır. Kişinin bu dünyada Allah'a 
hoş ve sevimli gelen davranışlarının çeşitliliği oranında ahirette hoşlanacağı ni
metlerin çeşitliliği de artacaktır. Keza bu dünyada Allah' ın rızasına uygun dav
ranışlarının çokluğu oranında ahirette elde ettiği nimetler de çok olacaktır. Aynı 
şekilde, bu davranışlarının çokluğu ve sürekliliği oranında ahirette faydalandığı 
nimetler de çok ve sürekli olacak, mutluluk ve lezzet bahşedecektir. 

Allah Teala hoşnut olduğu her davranışa hususi bir mükafat ve tat; ve hoşnut 
olmadığı her davranışa da hususi bir ceza ve akıbet hazırlamıştır. Bu mükafat ve 
cezaların hiçbiri diğerine benzemez. Bu sebeple Cennet halkının tattığı lezzetler ve 
Cehennem halkının duyduğu acılar farklılık arzetmiş, Cennet ve Cehennem'deki 
ceza ve mükafatlar çeşitlilik göstermiştir. Dolayısıyla Allah' a  hoş gelen her davra
nıştan bir pay ve nasip alan kimsenin tattığı lezzetle O'nun hoşnut olduğu tek bir 
davranışı yapan kimsenin tattığı lezzet aynı olmayacaktır. Aynı şekilde Allah ' ın 
hoşlanmadığı her fiili yapan kimsenin duyduğu acı da, O'na hoş gelmeyen tek 
bir fiili yapan kimsenin duyduğu acı ile aynı olmayacaktır. 

Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  kulun ahirette faydalana
cağı nimetlerin dünyada yapmış olduğu davranışlarla orantılı olacağına işaret 
etmiştir: Sadaka olmak üzere mescitte asılmış olan meyveleri bozulmuş kuru bir 
hurma salkımı görmüş ve şöyle buyurmuştur: "Bunu asan kişi kıyamet günün
de aynı şekilde bozulmuş kuru hurma yiyecektir"553 Böylece o kimsenin alacağı 
karşılığın yaptığı davranışa uygun olacağını, yaptığı sadakaya mukabil olarak 
bozulmuş kuru hurma ile karşılaşacağını belirtmiştir. 

552 Meryem 19/76 
553 Ebu Davud ( IV/496) Zekat, Bab: Ma la yecuzu mine's-Sadaka; İbn Mace ( 1!583) Zekat, 

Bab: en-Nehyü en yuhrice fis-sadakati şerra mfılihi; Nesfü ( I Il/43 ) ,  Zekat, Babu kavlihi 
tefıla: (Vela teyemmemü' l-habise minhü tümfikun) Bu hadislerin hepsi Avf b. Malik'ten 
-radıyallahu anh- gelmiştir. 
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Bu konu, ahireti anlama hususunda çok önemli başlıklar içermektedir. İn
sanlar ahiret ve orada cereyan eden hadiseler konusunda pek çok farklılıklar arz 
etmektedir. 554 

Ateşle ilgili misalde !"""' J� ..ıı l �.) "Allah onların yaktığı ateşi söndürür" ifadesi 
yerine r ;.f-! .ıJJI �� "Allah onların gözlerinin nurun u  giderir"555 ifadesi kullanı
lıyor. Çünkü ateşin hem yakıcılık hem de aydınlık özelliği vardır. "Ateş" yerine 
"nur" kelimesinin tercih edilmesinden, ateşin aydınlığının giderildiğini , elem veri
ci yakıcılığının ise bırakıldığı anlaşılıyor. Münafıkların durumu bu misaldekine ne 
kadar uygundur. Onların imanlarının nuru nifakları sebebiyle giderilmiş; küfür, 
şek ve şüphe ateşi ise kalplerinde yanmaya devam etmektedir. Öyle ki , dünyada 
kalpleri o küfür, şek ve şüphenin ateşiyle dağlanmış, bunların verdiği ızdırabı, ze
hir ve alevi tatmışlardır. Ahirette ise Cenab-ı Hak o küfür, şek ve şüpheyi onların 
kalplerine işleyen tutuşmuş bir ateşe çevirecektir. 

Dünyada iman nuruna sahip olmayan, üstelik iman nuruyla aydınlanmış
ken imandan çıkıp irtidad eden kimsenin, yani münafığın durumu işte böyledir! 
Hakikati bilmiş sonra inkar etmiş, önce kabul etmiş sonra bile bile reddetmiştir. 
O karanlıklar içinde kalmış sağır, dilsiz ve kör bir zavallıdır. Tıpkı kardeşi olan 
kafirler hakkındaki şu ayetlerde buyurulduğu gibi: "Ayetlerimizi yalanlayan/ar 
karanlıklar içinde kalmış sağır ve di/siz/erdir"556 "Kafirlerin durumu, sadece ço
banın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sa
ğırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmez/er. "557 

Münafıkların aydınlandıkları nurdan çıkmaları, ateş yakıp da aydınlanan 
ama daha sonra yaktığı ateş sönüp karanlıkta kalan kimsenin durumuna ben
zetilmiştir. Çünkü münafıklar Müslümanlarla karıştıkları, onlarla birlikte namaz 
kılıp oruç tuttukları, Kur'an dinleyip İslami şiar ve alametleri müşahede ettikleri 
için İslam'ın aydınlığını açıkça görmüş ve nurunu tanımışlardır. Bu sebeple onlar 
hakkında "Onlar geri dönmezler"558 buyurulmuştur. Çünkü onlar İslam' ı  kabul 
edip onunla aydınlandıktan sonra ondan ayrılmışlar ve bir daha ona dönme
mişlerdir. Kafirler hakkında ise " düşünmez/er. "559 buyurulmuştur. Çünkü onlar 
Islam üzerinde hiç düşünmemiş, onu asla kabul etmemiş ve onunla bir an bile 
aydınlanmamışlardır. Aksine küfür karanlıkları içerisinde sağır, dilsiz ve kör bir 
şekilde bocalamayı sürdürmektedirler . . .  

554 İctimau' l-cüyı'.ışi'l- İslamiyye ( 12-16) 
555 Bakara 2/1 7 
556 En'am 6/39 
55 7 Bakara 2/1 71  
558 Bakara 2/18 
559 Bakara 2/171  
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Kelamını kalplerde bulunan hastalıklara şifa, iman ve iman hakikatlerini 
duyuran bir münadi, ebedi hayata ve kalıcı nimetlere çağıran bir davetçi, doğ
ru yola eriştiren bir rehber kılan Allah' ı her türlü noksanlıktan arındırırız! İman 
münadisi kendisine kulak veren kimselere sesini duyurmakta, Kur'an öğütleri 
peşin hükümlü olmayan kalplere şifa vermektedir. Ne var ki, bir çok kalpte şüphe 
ve şehvet kasırgaları esiyor ve onların bütün nlırunu söndürüyor. Böylece onla
ra gaflet ve cehalet hakim olarak doğruluğa açılan bütün menfezlerini kilitliyor, 
anahtarlarına da el koyuyor! İşledikleri kötülükler sebebiyle pas tuttuğundan on
lara hiçbir söz işlemiyor, azgınlık arzusu ve temelsiz şüphelerle sarhoş oluyorlar. 
Artık kılıç ve oktan daha keskin öğütlere bile kulak tıkıyor ve kınamalara aldırış 
etmiyorlar. Sonunda cehalet ve gaflet denizinde boğuluyor, arzu ve heveslerinin 
esiri oluyorlar. Bedeninde yara açılması ölüye acı vermediği gibi onlara da hiçbir 
söz tesir etmiyor, ölü hissizliği sergiliyorlar.560 

Sağırlık ve işitmedeki ağırlık şu ayetlerde dile getirilmektedir: "Onlar sağırlar, 
dilsizler ve körlerdir"561 "işte bunlar, Allah 'ın kendilerin i  lanetlediği, sa(Jır kıldığı 
ve gözlerin i kör ettiği kimselerdir "562 "Anda/sun, b iz cinler ve insanlardan birço
ğunu Cehennem için yaratm ışsızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramaz/ar; 
gözleri vardır, on larla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. işte onlar 
hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. "563 "inan
mayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara ka
palıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğin i  
anlamıyor/ar .) "564 

Bu ayetle ilgili olarak sahabeden İbn Abbas (ö .  68 h)  şöyle buyurmuştur: 
Onların kulaklarında Kur'an' ı işitmelerine engel olan bir sağırlık vardır. Kur'an 
onlara kapalıdır. Çünkü Allah onların kalplerini köreltmiş, böylece hiçbir şey an
lamaz hale gelmişlerdir. Adeta onlara uzak bir yerden seslenilmektedir. Kendisine 
söylenen sözü anlamayıp sadece bağırtı ve çağırtıyı duyan hayvanlar gibidirler. 

TabiCından Mücahid de şöyle demiştir: Kur'an onların kalplerinden uzaktır. 

Büyük dilci Ferra (ö .  207 h) ise şöyle demektedir: Söyleneni anlamayan 
kimseye "Sanki sana uzak bir yerden sesleniliyor ! "  denilir. Bu ayet şöyle tefsir 
edilmiştir: Sanki onlara gökten sesleniliyor da dinlemiyorlar. 

Yapılan bu yorumlara göre ayetin anlamı şöyledir: Onlar uzak bir yerden 
çağırılıp da işitmeyen ve anlamayan bir kimse gibi işitmiyor ve anlamıyorlar. 

560 el-Vabilü's-Sayyib (68-70) thk: Şuayb el-Arnavut 
561 Bakara 2/18  
562 Muhammed 47/23 
563 A'raf 7/1 79 
564 Fussilet 41/44 
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Dilsizlik hakkında ise şöyle buyurulmuştur: � � r--" "Onlar sağırlar, dil
sizler ve körlerdir"565 � kelimesi , �i kelimesinin çoğulu olup "konuşamayan, 
konuşma özürlü olan kimse" anlamına gelir. 

Konuşma kabiliyeti kalpte ve dilde olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi konuşma 
özürlüğü de kalpte ve dilde olmak üzere ikiye ayrılır. Kalpte olan konuşma özür
lüğü daha kötüdür. Nitekim kalp körlüğü ve kalp sağırlığı da göz körlüğü ve kulak 
sağırlığından daha kötüdür. 

Allah Teala, onların hakkı anlamadıklarını ve hakkı söylemediklerini belirt
miştir. 

İlim şu üç yoldan biriyle elde edilir: Kulak, göz ve kalp. Onlara bu üç kapı 
da kapanmıştır. Kulakları sağırlıkla, gözleri körlükle, kalpleri de dilsizlikle fesada 
uğramıştır. Şu ayet de yukarıdaki ayete benzemektedir: "Onların kalpleri vardır, 
onlarla kavramaz/ar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlar
la işitmezler. " 566 Allah Teala bu üç yolu şu ayette de bir arada zikretmekte
dir: "Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve 
kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Çünkü bile b ile Al/ah ' ın ayetlerin i  inkar 
ediyorlardı. "567 Allah Teala bir kulunun doğru yolda olmasını murat ettiğinde kal
bini, kulağını ve gözünü açar. Sapmasını murat ettiğinde ise onun kulağını sağır, 
gözünü kör eder, dilini de bağlayıverir! Başarı sadece Allah'tandır.568 

"Yahut (onların durumu) gökten sağnak halinde boşanan, içinde yoğun ka
ranlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu) 
gibidir. O m ünafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmakların ı  ku
laklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. "569 

Ayette zikredilen �I kelimesi şiddetli yağan yağmur anlamındadır. Bura
da kalplere hayat bahşeden Kur'an' ı sembolize etmektedir. Yeryüzü, bitkiler ve 
hayvanların canlanması için yağmur ne kadar elzemse kalplerin hayat bulma
sı için Kur'an da o kadar elzemdir. Müminler bu hakikati idrak etmiş ve onun 
sayesinde elde edecekleri hayatı kavramışlardır. Bu sebeple, ayetteki misalde 
geçen ve Kur'an'daki tehdit, tekdir ve cezaları sembolize eden gök gürültüsü 
ve şimşekten yılmamışlardır. Allah o tehdit ve tekdirlerle emrine karşı gelenleri 
sakındırmakta ve onları peygamberini yalanlayanların başlarına yağdıracağını 
bildirmektedir. 

· 

565 Bakara 2/18 
566 A'raf 7/179 
567 Ahkaf 46/26 
568 Şifüü'l-Alil (96) 
569 Bakara 2/19  
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Misalde yer alan gök gürültüsü ve şimşek; düşmanla cihat etmek, bir işte 
sebat göstermek, arzu ve heveslere aykırı, nefse ağır gelen emirleri yapmakta 
sabırlı ve metin olmak gibi hususları da sembolize edebilir. Çünkü bunlar gök 
gürültüsü, şimşek ve karanlıklar gibi nefsin hoşuna gitmeyen şeylerdir. Ancak 
yağmurun faydasını kavrayan, onun hayat kaynağı olduğunu bilen kimse yağ
mura eşlik eden karanlık, gök gürültüsü ve şimşekten nefret etmez. Aksine ona 
alışır, hatta onun gerisindeki hayat ve verimliliği arzu ettiği için onunla sevinir. 

Münafığın kalbi ise körelmiş ve karanlıklar içinde kalmıştır. O sadece gö
zünü alıverecek olan şimşeği, şiddetli gök gürültüsünü ve zifiri karanlığı görebi
lir, dolayısıyla dehşet verici bir yalnızlık ve korku içinde kalır. Gök gürültüsünü 
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkar, şimşeğin göz alıcı parıltısını ve 
saçtığı aydınlığın azametini görmek ona dehşet verir. O karanlık içerisinde gök 
gürültüsünün ürpertici sesini işitmekte ve göz alıcı şimşeği görmektedir. Şimşek 
önünü biraz aydınlatınca o aydınlıkta yürümekte , şimşeğin aydınlığı yok olunca 
nereye gideceğini bilemez bir şekilde şaşkın ve hayret içerisinde kalakalmakta
dır. Bilgisizliğinden ötürü karanlığın, şimşeğin ve gök gürültüsünün yer yüzüne, 
bitkilere ve hatta kendisine hayat bahşeden yağmurun bir gereği olduğunu idrak 
edemez . O sadece gök gürültüsü, şimşek ve karanlığa odaklanmıştır. Bütün bun
ların gerisiyle ilgili en ufak bir şuura sahip değildir. Bu sebeple yalnızlık hissi onun 
pençesine yapışmış, korku ve ürperti yakasını hiç bırakmamaktadır. 

Yağmura alışmış olan, onun meydana getirdiği hayır, canlılık ve faydayı bi
len, yağmurla birlikte gök gürültüsü, şimşek ve karanlığın gerekliliğini kavrayan 
kimse ise bütün bunlara alışır ve h içbir korku yaşamaz, böylece bunlar onun 
yağmurdan nasiplenmesini engellemez. 

Bu ayetteki misal, Cebrail' in alemlerin Rabbi'nden Hz. Peygamber' e -sallallahu 
aleyhi vesellem- indirdiği ve yağmur gibi tüm varlığa ve gönüllere hayat bahşeden 
vahyin misalidir. İlahi hikmet, yağmura nasıl gök gürültüsü ve şimşeğin eşlik 
etmesini gerektirmişse vahye de vaat yanı sıra tehditlerin eşlik etmesini gerektir
miştir. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi tam bir hikmetle yapmaktadır. Münafığın va
hiy yağmurundan nasibi sadece bulut, gök gürültüsü ve şimşek olmuştur. Bunun 
gerisindeki hayır ve faydayı kavrayamamıştır. Dolayısıyla müminlerin alışmış ol
duğu Kur'an' ın vaat ve tehditlerine o yabancı kalmış, onların gönlünün mutmain 
olduğu hakikat ve ilkelerde de şüphe içerisinde kalmıştır. Bir önceki ayette zikre
dilen ateşle ilgili misalde570 münafığın gözü, öğle vakti gündüz aydınlığında kalan 
bir yarasanın gözü gibi görme kabiliyetini kaybetmiş bir şekilde tasvir edilmişti . 
Bu ayette zikredilen su ile ilgili misalde ise onun kulağı gök gürültüsünden öldü
ğü kaydedilen canlıların kulağı gibi hissiz ve duygusuz olarak tasvir edilmektedir. 
Onların akıl, kulak ve gözlerine şeytani şüpheler, fasit hayaller, temeli olmayan 

570 bk. Bakara 2/1 7 .  ayette zikredilen misal. (Mütercimin notu) 



Sure :  2 • Baka ra Suresi •!• 177 

şüpheler hakim olmuş, bu düşünceler daima kafalarında dönüp dolaşmış, on
larla oturup onlarla kalkmış, böylece kafalarında çok büyük bir yer işgal etmiş, 
dedikodusu artmış, kulaklar bu hezeyanlarla, yeryüzü bunların görüşüldüğü 
mahfillerle dolmuştur. Bunları hoş karşılayıp kabul edenler, hatta propaganda
sına soyunup müdafii kesilenler ve bayrakları altında mücadele verip alanlarını 
genişletenler ne kadar da çoktur! 

Münafıkların fitnesinin yaygınlığından ve kalplerin onların sözleriyle zehirlen
mesinden dolayı Cenab-ı Hak Kitabı'nda onların bütün kirli çamaşırlarını ortaya 
dökmüş, bütün sırlarını deşifre etmiş, alametlerini, yaptıkları işleri, söyledikleri 
sözleri açıklamıştır. Cenab-ı Hak bir çok yerde · · r+-"-' . . . r+'"-' . . . r+-" _, "Onlardan 
şöyle yapanlar vardır . . . "571 buyurmakta, böylece onların karıştırdığı işleri ortaya 
çıkarmakta, gerçek durumlarını ve sırlarını deşifre etmektedir. 

Allah Teala Bakara suresinin başında müminlerin, kafirlerin ve münafıkların 
sıfatlarını dile getirmiştir. Müminlerin sıfatlarına üç ayet, kafirlerin sıfatlarına iki 
ayet, bunların sıfatlarına ise on küsur ayet ayırmıştır. Çünkü bunların fitnesi daha 
yaygın, bunlarla bir arada olmanın musibeti pek şiddetlidir. Bunlar uyumlu ve 
dayanışma içinde dost kimseler oldukları intıbaını verirler. Halbuki kafir düş
manlığında direnir, içindeki küfrü açıkça ortaya koyar ve böylece karşısındaki 
müminin hemen yanından ayrılmasına vesile olur. 572 
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21 . Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet 

edin ki takva sahibi olasınız. 
22. O (Rabbiniz) ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina 

yaptı. O, gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere meyveler çıkar
dı. Artık siz de bildiğiniz halde Allah 'a eşler koşmayınız. 

571 bk. Tevbe 9/49, 58, 6 1 ,  75 
572 el-Vabilü' s-Sayyib (70- 72) 
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23. Eğer kulumuza kısım kısım indirdiğimizden şüphe içirıdeysen iz, 
haydi siz de onun türünden bir sure getirin .  Allah 'tan başka şôhidlerinizi 
de (yardıma) çağırın, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz. 

24. Fakat bunu yapamazsanız; -hiçbir zaman da yapamayacaksınız
o halde tutuşturucusu insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış 
bulunan o ateşten sakının .  

Tefsiri : 

Bu ayetler, yaratıcının varlığı , il im, kudret, irade, hayat, hikmet vb. kemal 
sıfatları ve fiilleriyle alemin yaratılmış olması, rububiyet ve ü!Cıhiyyet tevhidi gibi 
imanın temel konularında son derece açık seçik deliller içermektedir. Rububiyet 
tevhidi, Cenab-ı Hakk' ın tek yaratıcı ve tek Rab olduğunu ifade eder. Üluhiyet 
tevhidi ise O'nun ibadet, boyun eğme, itaat etme ve muhabbet gösterme gibi 
kulluk ifadelerine layık olan yegane ma'bud olduğunu ifade eder. 

Allah Teala, tevhidle ilgili hususları bu şekilde vurguladıktan sonra Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğini en güçlü ,  en güzel, en kap
samlı ve itiraza hiç mahal bırakmayan bir şekilde ispatlamıştır. Öyle ki, peygam
berinin söylediği her sözün doğru olduğunu böylece ortaya koymuştur. 

Bu ayetlerde tevhid ve nübüvvetin yanı sıra ahiret ve Cehennem'den de 
bahsedilmiş, böylece onların gerçekleşmesinin gerekliliği de ortaya konmuştur. 
Dolayısıyla inançla ilgili tevhid, nübüvvet ve ahiretten oluşan üç ana konunun 
hepsi de bu ayetlerde en güzel şekilde işlenmiştir. 

Cenab-ı Hak ._,....81 �i ·4 "Ey insanlar! " diye başlıyor. Bu, tüm Adem oğulları
na yöneltilen ,  hepsinin ortak olduğu insanlık sıfatını temel alan bir hitaptır. 

Daha sonra "Rabbin ize kulluk ediniz!"  diyerek onlara Allah'a ibadet etme
lerini emrediyor. Bu kelimenin kapsamında Allah'a ibadet etmenin gerekliliğine 
kesin bir delil vardır. Çünkü bizi nimet ve ihsanıyla terbiye eden O' dur. Varlığı
mıza, benliğimize ve her şeyimize hakim olan da O' dur. Zaten kulun her zerresi 
O'nun gerçek ve has mülkü ve malıdır. Onu ihsan ve nimetiyle terbiye edip 
yetiştiren de O' dur. Hal böyle olunca O'na ibadet ve şükretmek kulun boynunun 
borcudur. Bu sebeple �l IJ�\ "İlahınıza kulluk ediniz" ifadesi yerine 13.>....>-\ 
�.J "Rabbinize kulluk ediniz!" buyurmuştur. Çünkü "Rab" kelimesi; efendi, 
malik, nimet veren, terbiye eden ve ıslah eden anlamlarına gelmektedir. Allah 
Teala bu kelimenin ihtiva ettiği tüm anlamlarıyla Rab'dir. Dolayısıyla aklen ve 
vicdanen bu sıfatların yegane sahibi ve bu konuda hiçbir ortağı bulunmayan 
kimseye ibadet etmekten daha gerekli bir şey yoktur. 

Daha sonra Allah Teala � L?.Uı "Sizi yaratan" diyerek "Rab" ismini "ya
ratma" sıfatıyla nitelemiştir. Bu sıfatla da yine sadece kendisine ibadet edilmesi
nin gerekliliğini vurgulamıştır. Çünkü bu sıfat, O'nun, kullarını yokluktan varlığa 
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çıkardığını, onları yaratıp benzer bir şekilde şekillendirdiğini , bu konuda da hiçbir 
ortağının bulunmadığını ifade etmektedir. Bu, Kur'an-ı Kerim' de bir çok yerde de 
aktarıldığı gibi kullarının itiraf ve ikrarıyla sabittir: Şu ayet bunun bir örneğidir: 
''.Anda/sun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. "573 Eğer 
Allah yegane yaratıcı ise neden tapılacak ilah da yegane olmasın? Yaratma ko
nusunda Allah ' ın ortağı olmadığını kabul edip duran müşrikler, ibadet konusun
da Allah'a neden ortaklar uyduruyorlar? İşte bu Kur'an' ın üslubudur. Müşriklerin 
kabul ettiği rububiyet tevhidini üluhiyet tevhidi hakkında delil olarak kullanır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak � � 0-;�lj "Sizden öncekileri de yaratan Rab
bin ize kulluk edin" buyurmaktadır. Bu ifadeyle sizi, sizin babalarınızı ve daha 
önce geçenleri yaratanın aynı olduğunu, ne sizden öncekilerin ne de sizin yara
tılmanızda ona hiç kimsenin ortak olmadığını vurgulamaktadır. Allah Teala'nın 
kullarını yaratması kudretinin, iradesinin, ilminin, hikmetinin ve hayatının mü
kemmelliğini göstermektedir. Bunlar da O'nun diğer kemal ve celal sıfatlarına 
sahip olmasını gerektirir. Dolayısıyla bu, O'nun sıfat ve fiillerinin varlığını, bu 
sıfatlara sahip olanın sadece kendisi olup bir benzeri bulunmadığını, keza fiille
rinde de hiçbir ortağının bulunmadığını kapsamaktadır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, kullarını yaratmadaki asıl amacını zikretti. Bu 
amaç, kulların ondan sakınıp ona itaat etmeleri ve isyandan kaçınmaları, O' nu 
anıp unutmamaları, O'na şükredip nankör olmamalarıdır. Takvanın manası da 
budur. 

0� � "Böylece korunmuş olursunuz" ifadesinin neyin sebebi olduğu 
hakkında iki görüş vardır: 

1 .  Ayetin başında geçen "Allah'a kulluk ediniz" emrinin sebebidir. Buna 
göre anlam şöyle olur: "Allah 'a kulluk ediniz ki O'na yaptığınız kulluk sayesinde 
O'nun azabından korunasınız" 

2. "Sizi ve sizden öncekileri yaratan" ifadesinde yer alan "yaratma" fiilinin 
sebebidir. Buna göre anlam şöyle olur: "Sizi kendisinden korunmanız için yarattı" 

Birkaç açıdan ikinci yorum daha isabetlidir. Bunların bir kısmını şöyle sıra
layabiliriz: 

1 .  Takva kelimesinin anlamında zaten ibadet vardır. Eğer birinci görüş kabul 
edilirse bir şey kendisinin sebebi yapılmış olur ve anlam "İbadet ediniz ki ibadet 
edesiniz" olur. 

2. 03..J:�:ı 'ı'l �)'lj �\ � �) "Ben cinleri ve insan/an," ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım "574 ayeti ikinci yorumu desteklemektedir. 

573 Zuhruf 43/87 
574 Zariyat 5 1/56 
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3 .  "Yaratma" kelimesi ı:.ı� � "Böylece korunmuş olursunuz" ifadesine 
IJ..1.:-&-İ "Kulluk ediniz"  kelimesinden daha yakındır. 

Ancak birinci görüşü kabul edenler şöyle bir gerekçe ileri sürebilir: ı:.ı _,.A.::i ('".S::l.,.J 
"Böylece korunmuş olursunuz" ifadesinin \J....1...çİ "Kulluk ediniz" emrine sebep 
olması imkansız değildir. Şu ayet bunun mümkün olduğunu göstermektedir: � 
,,. ' " > J. ... .> • :; .. f .. > ... • 

ı:.ı _,.A.::i � � � _:r.-;Uı � � W" f �I � "Oruç sizden önce gelip-geçmiş 
ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Böylece korunmuş olursunuz"575 
Burada c.ı _,.A.::i � "Böylece korunmuş olursunuz" ifadesi ayette yer alan ilk "farz 
kılınma" fiilinin sebebidir. Bununla birlikte her ikisinin de sebebi olması imkansız 
görülmez. Hatta böyle olması ayete daha uygundur. Allah daha iyi bilir! 

Daha sonra Cenab-� Hak şöyle buyurdu: ;l:_l ;Lo...::J \J l!.ij ._;;, }� ı � � t.Ş�I 
� tj_) oi-"'!J ı � � t)-U :t.. :·LA...:Jı � J)i_; "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, 
göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin ol
sun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. " Bu ayette Allah Teala, yaratıklarında 
gözetmiş olduğu h ikmet delilini de içeren başka bir delil zikretmektedir. Bu iki 
delilden biri yaratma ve var etmeyi içermektedir ve inşa yahut ihtira ( icat) delili 
olarak anılır. İkincisi ise Allah' ın yaratıklarında müşahede edilen h ikmetleri kap
samaktadır ve inayet yahut hikmet delili olarak bilinir. Allah Teala Kur'an' da her 
iki delili de çokça tekrarlamaktadır. Şu ayetleri örnek olarak verebiliriz: 

"Allah gökleri ve yeri yaratandır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun 
diye, onunla türlü türlü meyveler, ürünler çıkarandır. İzn i  ile denizde dolaşmak 
üzere gemileri size ram eden, akan suları da, ırmakları da sizin hizmetinize ve
rendir. Mutad seyirlerini yapan güneş ile ayı size amade kılan, geceyi ve gündüzü 
istifôdenize veren de O' dur. "576 

Görüldüğü gibi önce göklerle yerin yaratılması dile getirilmiş, sonra yaratılan 
varlıkların fayda ve hikmetleri sayılmıştır. Şu ayetlerde de aynı şeyi görüyoruz: 

"O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su 
indiren mi? Öyle bir su ki Biz onun sayeside gözleri gönülleri açan pek güzel 
bahçeler bitirmekteyiz. Hôlbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç 
Allah ile beraber başka ilah mı olur? Elbette olmaz! Ama onlar haktan sapan bir 
güruhtur. O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, arasında yer 
yer ırmakları akıtan ve oraya sabit dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir en
gel koyan Allah mı? Elbette olmaz! Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. O 
nesneler mi üstün yoksa, çaresiz kalıp yalnız kendisine yalvaran insanın duasın ı  
kabul edip sıkınsızını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah 
ile berôber başka ilôh mı olur? Elbette olmaz! Ne de az düşünüyorsunuz? O 

575 Bakara 2/183 
576 İbrahim 14/32-33 



nesneler m i  üstün yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve 
rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka 
ilah mı olur? Elbette olmaz! Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir. 
O nesneler mi  üstün yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren 
ve sizi gerek gökten gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka 
ilah mı olur? Elbette olmaz! De ki: Şerik iddianızda samimi iseniz öyleyse delili
n izi gösteriniz "577 

Bu ayetlerde akıl sahiplerinin anlayıp idrak edecekleri birçok hikmet ve esrar 
vardır. İnşaallah ileride bu hususa dair kısa da olsa bir işarette bulunulacaktır. 
Şimdi bununla ilgili bir örnek daha verelim : 

"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün sürelerin in değişmesin
de, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah 'ın 
gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde ha
yat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini  değiştirip durmasında, gökle 
yer arasında emre hazır bulutların duruşlarında elbette aklını  çalıştıran kimseler 
için Allah 'ın varlığına ve birliğine n ice deliller vardır. "578 Düşünen kimseler için 
Kur' an' da bunun bir çok örneği vardır. 

işte asıl üzerinde durduğumuz bu ayet-i kerimede579 de yeryüzünün bir dö
şek gibi sarsılmadan duruşu, üzerindeki göğün bir çatı gibi çatılışı ve insanların 
faydalandıkları temel şeylerden olan su zikredilmiş, yani insan, onun meskeni 
ve ihtiyaç duyduğu şeyler dile getirilmiştir. Allah Teala yeryüzünü bir döşek gibi 
döşediğini belirterek canlıların onun üzerinde sarsılmadan durabilmelerini sağ
ladığına işaret etmektedir. Allah yeryüzünü döşek kadar rahat edilecek bir yer 
kıldığı gibi onun çatısı olan göğü de sağlam bir yapı gibi yapmıştır. Onda ne bir 
çatlak, ne bir dengesizlik ne de bir kusur vardır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 0rJ;ü pij f;, \:ı.;\ !-il \� )lJ "Öy
leyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbin ize eş koşmayın"580 

Varılan bu netice ve ayetin başındaki öncüllerle olan sıkı bağı ne kadar dik
kate değer! Akıl onu bir anda kavrıyor. Hem de her türlü şüphe ve tereddütten 
uzak bir şekilde . . .  Tartışan ve bir takım öncüllerle bir sonuca ulaşmaya çalışan 
her fert, anlattığı şeylerde mübalağa eder ve sözü uzatırsa, söylediği şeyler doğ
ru olduğu taktirde onun ulaşacağı nokta bir kısım Kur'an hakikatleri olacaktır. 
Bu ayetin içerdiği tevhid delili çok dikkate değer. Yani diyor ki : Bütün bunları 
yapan , yeryüzünü bir döşek gibi döşeyip göğü bir tavan gibi çatan ve yağmuru 
yağdıran sadece Allah ise , siz onun bu konuda hiçbir ortağının olmadığını bilip 
dururken niçin ona ortaklar uyduruyorsunuz? 

577 Nemi 27/60-64 
5 78 Bakara 2/164 
579 Bakara 2/22 
580 Bakara 2/22 
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Bu şekilde hem rububiyet tevhidi hem de üluhiyet tevhidi işlendikten son
ra nübüvvet konusuna geçilerek şöyle buyuruluyor: .� dj.. � �_, J p ı:ıµ 
.j:i�W> p �� � I  .;ıJ� � rs�ı� ı_,.ç.�lj � � �j� ı)U G+;>- "Eğer kulumuza in
dirdiğimiz Kur'an'ın Allah 'ın sözü olduğu hakkında şüpheniz uarsa, haydi onun 
surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin ue Allah 'tan başka güuen
diklerinizin hepsini çağırın, iddianızda haklı iseniz "581 Yani Kur' an' ın ve onu 
getiren peygamberin doğruluğu hakkında bir şüpheniz varsa ve ona uydurma 
diyorsanız, ona benzer tek bir sure getirin !  Bu hitap, tüm yeryüzü halkına yapıl
maktadır. Yeryüzünde hiçbir fert yoktur ki, binlerce ayetten oluşan bir söz söyle
sin de tüm yeryüzü halkına o söze benzer üç kısa ayet bile söyleyemeyeceklerini 
ilan etsin ,  sonra da meydan okuduğu tüm insanlar bunu yapmaktan aciz kalsın
lar . . .  Üstelik o sözün benzerini söylemeye yeltenenlerin ortaya koyduğu sözler, 
aklı başında kimselerin bayağı, basit ve çirkin bularak dinlemekten dahi hicap 
duyacağı cinsten seviyesiz bir takım laf kalabalığından ibaret kalsın da meydan 
okuyan kimsenin davasındaki doğruluğa en güçlü delillerden biri olsun . . .  Çün
kü Kur'an' ın benzerini ortaya koyduklarını sananların düştükleri komik durum 
tıpkı şu olaydaki ahmakların durumuna benzemektedir: Bir adam hiç kimse
nin koklamadığı benzersiz bir ıtır bulmuş, sonra da kralından hizmetçisine kadar 
tüm insanlara bulmuş olduğu bu ıtırın bir zerresini bile yapamayacaklarını ilan 
etmiştir. Aklı başında kimseler bu konudaki çaresizliklerini kabul etmişler ve bu 
meydan okumaya bir karşılık vermekten hicap duymuşlardır. Ancak bir takım 
ahmaklar iğrenç bir koku getirmiş ve "Al , işte biz de senin yaptığın gibi bir esans 
yaptık! " demişlerdir. Şimdi bu ahmakların yaptığı aptalca davranış, o esansı ya
pan ve kimsenin benzerini yapamayacağını herkese ilan eden o adamın davasını 
güçlendirip ona büyük bir delil olmaz mı'? İşte Kur'an'a benzer söz söylemeye 
cür'et eden şaşkınların söyledikleri sözler de, o esansçıyla rekabet etmeye kalkıp 
da iğrenç bir terkip ortaya koyan o ahmakların haline benzemekte, Kur' an· ın 
davasına güçlü bir delil olmaktadır.582 

Allah 'eala, Kur'an ın kaynağı hakkında şüphe içinde olan kafirlere yönelttiği 
tekdir ve azarlamaları daha da ileri götürerek şöyle buyuruyor: if rs'ı� ı_;�ıj 
0J.)W> p 01  .uı ı 03.) "Allah 'tan başka güuendiklerinizin hepsin i çağırın, iddianızda 
haklı iseniz"583 Bu ifade, herkese meydan okuyan bir ada.mm, kendisine karşılık 
verme iddiasında olan birine şöyle demesine benzemektedir: "Bana karşı tüm 
arkadaş, dost ve yardımcılarınla karşı koy! Kendisinden yardım istemediğin bir 
fert bile bırakma! " İddiasının doğruluğurı:lan emin olma11an bir kimse böyle bir 
iddia ortaya atmaz. Bu kadar güçlü bir iddiayı söyleyen kişi, ya bu iddiasının ne 
ifade ettiğini bilmeyen cahil, ahmak ve geri zekalı biridir. Vahut da iddiasından 

581 Bakara 2/23 
582 Bu son cümle metnin dcüıa iyi anlaşılması için tarafımızdan ilave ed ilmiştir (Mütercim) 
583 Bakara 2/23 
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son derece emin olan, son derece üstün, son derece dürüst ve mükemmel biridir. 
Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, bu ayeti ve bunun benzerlerini müşrik, 
ehl-i kitap, Arap-Acem ayırmadan tüm insanlara okuyor ve "Kur'an' ın benzerini 
söylemeye asla güç yetiremeyeceksiniz, imkanı yok bunu başaramayacaksınız" 
diye haykırıyor . . .  Onlar ise bu sözün benzerini yapmak için oturup çaba gös
termek yerine, içlerinde en yakınlarının da bulunduğu müminlerle savaşmaya 
ve böylece bu sözü kaba kuvvetle boğmaya kalkışıyorlar . . .  Eğer bir tek surenin 
benzerini söylemeye güç yetirebilselerdi şüphesiz savaşmayı ,  çocukları yetim bı
rakıp canlara kıymayı tercih etmezler, böylece bu meydan okumayı karşılıksız 
bırakarak acz içinde kaldıkların ı  göstermezlerdi. 

Bu ayet-i kerime ile nübüvvet birkaç yönden temellendirilebilir: 

1 .  Yukarıdaki iki paragrafta kaydetmiş olduğumuz hususlardır. 

Diğerlerini ise şöyle sıralayabiliriz: 

2. Böyle bir meydan okumayı Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yap
mış olması ve bu konuda tüm muhataplarına kıyamet gününe kadar zaman ta
nıyarak kat'i ifadelerle bunu başaramayacaklarını ilan etmesidir. Böyle bir ilanı , 
İ lahi bir vahye dayanan, hiçbir şüphenin bulunmadığı kesin bir bilgiye sahip 
olan biri söyleme cesaretini gösterebilir. Başka bir insanın bilgisi ve gücü bunu 
söyleme konusunda aciz kalır. 

3. Meydan okunan Kur'an' ın ,  insanların benzerini meydana getirmeye güç 
yetiremediği özellikler içermesi ve onun cümlelerinin dizilişi, açık-seçikliği , kusur
suzluğu, etkileyiciliği bu özelliklerinin sadece birisini oluşturması. . .  Bu, Kur' an' ı 
dinleyip düşünen ve kavrayan kimseler için bir mu' cizedir. Kur· an· dan haberdar 
olan herkes bu üçüncü madde üzerinde düşünmese bile , ilk iki madde ile Kur'an' ın 
mu'cize olduğunu bilir. Ancak bu üçüncü madde Kur'an' ın mu'cizevi yönünü 
gösterme konusunda son derece dikkate değer. Ne yazık ki kelam alimlerinin 
çoğu, Kur'an' ın bu husustaki mu'cizevi yönünü açıklamakta çok yetersiz kalmış
lardır. Zaten onlar Kur'an' ın mu'cizevi yönlerini göstermekte gerekli olan açık
lamanın onda birini bile ortaya koymamışlardır. Bir kısmı bunu sadece Kur'an 
ifadelerinin açık-seçik, kusursuz, sağlam ve edebi olmasına bağlamış, bir kısmı 
üslubunun diğer sözlerin üslubundan farklı olmasına bağlamış, diğer bir kısmı ise 
duyularla algılanamayan hususlarda bilgiler içermesine bağlamıştır. Sadra şifa 
olmayan ve hiçbir fayda içermeyen başka zayıf görüşler de ortaya konmuştur. 
Halbuki Kur'an' ın mu'cizevi yönleri bu söylenenlerden çok daha fazla ve bunla
rın çok ötesindedir. 

Bu kaf i delille nübüvvet ortaya konulunca Hz. Peygamber' in -sallallahu aleı,ıhi 

vesellem- getirdiği haberlerin tasdik edilmesi ve onun emirlerine itaat edilmesi bü
tün insanlar için gerekli bir vazife olmuştur. Bu ayetlerde Allah, O' nun isim. sıfat 
ve fi illeri, ahiret, Cennet, Cehennem hakkında bilgi verilmiş, böylece bunların 
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doğruluğu kesin olarak ortaya konulmuştur. Cennet-Cehennem ve ahiret hayatı 
şu ayette dile getirilmiştir: "Yakıtı, insan ve taş olan Cehennem ateşinden sakın ın. 
Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Iman edip makbul ve güzel işler yapan
ları müjdele: Onlara içinden ırmaklar akan Cennetler vardır. "584 

Görüldüğü üzere bu ayetler, kainatın yaratıcısı olan Allah' ın varlığı, birliği, 
peygamberinin doğruluğu ve ahiret gibi temel inanç esaslarını kapsamaktadır.585 

"Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbin ize kulluk edin iz. 
Umulur ki, böylece korunmuş (Allah 'ın azabından kendinizi kurtarmış) 
olursunuz. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir 
tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) 
çeşitli ürünler çıkardı. Artık (bunu bile bile) Allah 'a şirk koşmayın. "586 

Allah Teala, kullarına kendisine ibadet etmelerini emrediyor. Rab ismini kul
ları gösteren zamirle isim tamlaması yaparak kullanıyor. Bu kullanım, kulların 
Rab ve malikleri olan Allah'a kulluk etmelerini gerektirir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, kullarına verdiği çeşit çeşit nimetleri sayıyor: On
ları ve onlardan önceki nesilleri yaratmış, yeryüzünü sarsılmadan rahatlıkla du
rabilecekleri bir döşek gibi sererek onlar için bir mesken ve bina yapmıştır. Gök
yüzünü bir tavan gibi çatmıştır. 

Allah Teala yeryüzünü ve onun çatısını zikretmiş, onu takiben de kullarının 
yiyecek, giyecek ve meyvelerinin maddesi olan yağmuru indirdiğini dile getir
miştir. Böylece bu vasıflara sahip olan Allah 'a şükretmeye ve güzelce kullukta 
bulunmaya devam edilmesine, onun ortağı olduğuna inanılmasının ve ondan 
başkasına tapınmanın çirkinliğine işaret etmiştir.587 

Allah Teala, Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliği ve ona 
verdiği Kitab' ın beşer sözü olmayıp kendi katından ve kendi sözü olduğu hak
kında şöyle buyuruyor: 

"Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsa
nız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz 
Allah 'tan gayri şahitlerin izi (yardımıcılannızı) da çağırın. "588 

584 Bakara 2/24-25 
585 Bedfüu'l-Fevfüd (lV/131 - 136) 
586 Bakara 2/21 -22 
587 Miftahu Dari's-Seade (335) 
588 Bakara 2/23 
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Allah Teala, kuluna indirdiği bu Kur'an' ın kendi sözü olduğu hakkında şüp
he içinde olan kişilere ona benzer bir sure getirmelerini emrediyor . . .  Şu halde 
bu kişiler, en kısa sure kadar olsun Kur'an'a benzer bir söz söyleyebilseler şüp
he ettikleri hususun doğruluğunu ispat etmiş sayılacaklar. Ancak böyle bir şey 
yapmaları ne mümkün? Cenab-ı Hak, yine de aciz kalmaları halinde onlara bir 
kolaylık daha gösteriyor: Yardım istemeleri mümkün olan tüm yaratılmışlardan 
yardım istemelerine müsaade ediyor.589 
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25. İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele: Onlara için
den ırmaklar akan Cennetler vardır. Öyle Cennetler ki ne zaman, mey
velerinden kendilerine bir şey ikram edilirse: 'Bu, daha önce de yediği
miz şey' diyecekler. Bu rızıklar onlara benzer olarak sunulacaktır. .  Orada 
onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. 

Tefsiri : 

"Bu, daha önce de yediğimiz şey. Bu rızıklar onlara benzer olarak sunula
caktır. . "  Yani bu yedikleri, önceki yediklerinin benzeridir, aynı değildir. Acaba 
burada kastedilen dünyada yemiş oldukları meyvelerin benzeri midir, yoksa 
Cennet'te daha önce yemiş oldukları yiyeceklerin benzeri midir? Bu konuda iki 
görüş vardır: 

1 .  Süddi, Ebu Malik ve Ebu Salih kanalıyla İbn Abbas'tan (ö . 68 h) ve Mürre 
kanalıyla İbn Mes'ud'tan (ö . 32 h )  ve daha başka bir grup sahabiden nakledil
diğine göre onlar, bu sözü Cennet'te kendilerine meyve verilmeden önce söyle
mişlerdir. Dolayısıyla ayet "Bu, daha önce dünyada iken tattığımız meyvelerdir" 
anlamındadır. Çünkü onlara dünyada tanıyıp yediklerine benzer meyveler veril
miştir. 

2 .  Başka bir grubun görüşüne göre ise ayet "Bu, daha önce hiç tatmadığımız 
Cennet meyvelerindendir" anlamındadır. Çünkü Cennet meyveleri renk ve tat 
bakamından birbirine son derece benzemektedir. 

589 es·Savfüku'l-Mürsele, ( l l ,  467-468) 
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İkinci görüşü ileri sürenler şu delillere dayanmaktadırlar: 

1 .  Cennet meyvelerinin birbirine benzemesi dünya meyvelerinin birbirine 
benzemesinden daha önemlidir. Cennet halkı bu aşırı benzerlik sebebiyle her 
yeni meyveyi önce meyve ile aynı sanmaktadır. 

2 .  İbn Cerir et-Taberi (ö .  310 h) ikinci görüşü ileri sürenler hakkında şöyle 
demiştir: Bu görüşü ileri sürenlerin delillerinden biri şudur: Cennet meyvelerin
den her hangi biri koparıldığında yerine aynısı yaratılmaktadır. İbn Beşşar, İbn 
Mehdi kanalıyla bize Süfyan' ın şöyle dediğini nakletmiştir: Ebu Ubeyde' den na
kilde bulunan İbn Mürre'nin şöyle dediğini işittim: Cennet'te her hangi bir mey
ve koparıldığında yerine hemen bir başkası yaratılır. 

3 .  "Bu nzıklar onlara benzer olarak sunulacaktır. " cümlesi, "Bu, daha önce 
de yediğimiz şey" sözünü söylemelerinin bir sebebi gibidir. 

4. Cennet halkı, Cennetteki tüm meyveleri dünyada iken tatmış olamazlar. 
Hatta onlardan çoğu dünya nimetlerinin tamamını bile tatmak bir tarafa görme
mişlerdir bile. 

İbn Cerir et-Taberi'nin de (ö. 310) içinde bulunduğu bir grup ise diğer görü
şü tercih etmiş ve onlar da bir kısım gerekçeler ileri sürmüşlerdir: 

1 .  İbn Cerir şöyle demiştir: Bu ayet, "Bu, daha önce dünyada iken tatmadığı
mız bir meyvedir" anlamındadır. Çünkü Allah Teala "Öyle Cennetler ki ne zaman, 
meyvelerinden kendilerine bir şey ikrôm edilirse: 'Bu, daha önce de yediğimiz şey' 
diyecekler. " Yani onlar kendilerine her meyve ikram edilişinde böyle demektedir
ler. Bu sözü bazen söyleyip bazen söylemediklerine dair her hangi bir delil yoktur. 
O halde Cennet' e girip oraya yerleştikten sonra yapılan ilk meyve ikramında da 
bu sözü söyleyecekleri muhakkaktır. Bu durumda tattıkları ilk Cennet meyvesi 
hakkında "Bu, daha önce tatmış olduğumuz Cennet meyvelerindendir" demeleri 
imkansızdır. Çünkü henüz hiç Cennet meyvesi tatmamışlardır. Durum böyleyken 
onların bu sözle "Bu, daha önce tatmış olduğumuz Cennet meyvelerindendir" 
anlamını kastettiklerini ileri sürmek şu iki mahzurdan birini doğurur: a. Onların 
bu sözlerini yalan yere söylediklerini iddia etmek. Bunu ancak azgın ve sapık 
biri yapar. Çünkü Allah onları yalan sözden uzak tutmuştur. b. İlk meyve ikramı 
yapıldığında bu sözü söylemediklerini iddia etmek. Bu ise temelsiz bir iddia olur. 
Çünkü "Ne zaman, meyvelerinden kendilerine bir şey ikrôm edilirse" ifadesi, her 
meyve ikramında bu sözü söylediklerini açıkça göstermektedir. Bazen söyleyip 
bazen söylemediklerine dair bir delil yoktur. Böylece ayetin şu anlamda olduğu 
açıklık kazanmaktadır: Cennet' te Cennet meyvelerinden herhangi birini tattıkla
rında 'Bu, daha önce dünyada iken tattığımız meyvedir' derler. 

Bu konuda bizim şahsi görüşümüz ise şöyledir Birinci görüşü savunanlar, 
Cennet halkın ın bu sözü sövlernelerini i lk meyve ikrc.mı dışındaki ikram lara tah
sis etmektedirler. Bu tahsiste dayandıkları delil ise z�klın :: icHÜri. kildığı bazı gerek-
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çeler ve sözün akışıdır. Tahsis , Kur'an üslubuna aykırı ve yabancı bir şey değildir. 
Burada da tahsisi zaruri kılan bir çok husus vardır. Bir kısmını sıralayalım : 

1 .  Cennet meyveleri çoktur ve dünya meyvelerine benzemez . Dolayısıyla 
dünya meyveleri hakkında bu sözün söylenmiş olması düşünülemez. 

2. Cennet halkından çoğu Cennet'te eşi bulunan dünya meyvelerinin hep
sini tatmamıştır. 

3 .  Onlar her meyve yediklerinde "Bu, bizim dünyada tattığımız meyve
dir" sözünü tekrarlayıp durmazlar. Bu sözü sonsuza dek sürdürecek olamazlar. 
Kur'an-ı Kerim bunu kastetmemiştir. Onların tattığı nimetlerin bu yönüyle de ilgi
lenmemektedir. Bu söz, Cennet meyvelerinin hoş olduğu anlamında kullanılmış 
alışılagelenden farklı ama açık bir ifade olup şu manaya gelmektedir: "Cennet 
meyveleri birbirine benzer. İlk yenileniyle daha sonra yenileni arasında bir fark 
olmaz. Dünyada ağacın yaşlanması sebebiyle görülen meyvelerin azalması ve 
küçülmesi gibi kusurlar onlarda yoktur. İlk meyve nasılsa sonu da aynıdır. Bir
birine üstünlükleri yoktur. Hepsi birbirine benzerler. " Cennet halkının Bu, bizim 
dünyada tattığımız meyvedir" sözüyle kasıtları işte budur. Dolayısıyla ikinci gö
rüşün ileri sürülmesi halinde Allah' ın kastına aykırı bir durum söz konusu olmaz. 
Cennet halkı da hiçbir şekilde yalancılıkla itham edilmiş olmaz. İkinci görüşü 
savunanlar bu sözü Cennetteki ilk meyve ikramı haricindeki ikramlara tahsis et
mekle hata etmişlerse onları tenkit eden İbn Cerir et-Taberi de onlar kadar, hatta 
onlardan daha fazla hata etmiştir. 

"Bu nzıklar on lara benzer olarak verilmiştir" ifadesine gelince bu konuda 
Hasan-ı Basri şöyle demiştir: Cennet meyvelerinin hepsi iyidir, içlerinde kötüsü 
yoktur. Dünya nimetlerine bakın! Onların bir kısmını beğenmezsiniz. Cennet'te 
ise beğenilmeyecek kötü bir meyve yoktur. 

Tabiundan Katade de şöyle demiştir: Cennet meyvelerinin hepsi iyidir, içle
rinde kötüsü yoktur. Dünya meyveleri içinde ise iyi olan da vardır kötü olan da. 

İbn Cüreyc'in içinde bulunduğu bir grup da böyle demiştir. Buna göre bu
rada kastedilen benzerlik, kalite bakımından birbirlerine denk ve uygun olmala
rıdır. 

Sahabeden İbn Mes'ud (ö. 32 h ) ,  İbn Abbas (ö. 68 h) ve başkalarının da 
içinde bulunduğu başka bir grup ise şöyle demiştir: O meyveler görüntü ve renk 
bakımından birbirine benzer, ama tatları değişiktir. 

Tabiundan Mücahid de onların renk bakımından benzer tat bakımından ise 
farklı olduğunu belirtmiştir. Rebi' b. Enes de böyle demiştir. 

Yahya b. Ebi Kesir ise şöyle demiştir: Cennetin yeşillikleri za'feran , kumları 
misktir. Genç hizmetçiler Cennet halkına meyveler ikram eder, onlar da o mey
veleri yerler. Onların benzerini y12niden onlara ikram edince "Bunu demin getir-
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diniz de yemiştik ya" derler. Bunun üzerine hizmetçiler onlara "Hadi buyurun! 
Bunların rengi önceki yediklerinizle aynı ama tatlan farklıdır" derler. İşte Cenab-ı 
Hakk' ın "O Cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildiği vakit 
'Bundan önce bize verilenlerdendir bu ' derler" ayetinde kastedilen budur. 

Başka bir grup ise Cennet meyvelerinin dünya meyvelerine benzediğini an
cak onlardan daha üstün ve daha hoş olduğunu ileri sürmüştür. İbn Vehb'in 
naklettiğine göre Abdurrahman b .  Zeyd şöyle demiştir: Cennet halkı, dünyada 
elmayı elma, nan nar diye isimlendirdikleri gibi Cennet'te de meyveleri isim
leriyle tanımaktadır. Bu sebeple "Bu, daha önce tattığımız meyvedir" derler. 
Çünkü kendilerine tanıdıkları meyveler sunulmuştur. Ancak Cennet meyveleri 
tat bakımından dünya meyveleri gibi değildir. İbn Cerir et-Taberi (ö .  3 10) bu 
görüşü tercih etmiş ve şöyle demiştir: Ayetin "Bu, Cennet'te daha önce tattığı
mız meyvedir" manasında olduğunu ileri sürenler yanılmaktadır. Bu görüşün 
temelsizliğini, "Bu rızıklar onlara benzer olarak verilmiştir" ifadesinin yorumunda 
bize muhalefet edenlerin görüşlerinin çürük oluşunu açıkça göstermektedir. Çün
kü bu ifade, Cennet halkının "O Cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık 
olarak yedirildiği vakit 'Bundan önce bize verilenlerdendir bu '  derler" sözünü 
söylemelerinin sebebini açıklamaktadır. 

Daha önce belirttiğimiz gibi İbn Cerir' in bu sözü, birinci görüşü savunanların 
görüşlerinin temelsizliğini göstermez.590 

Bu ayet-i kerimede müminleri müjdeleyen Allah' ın celalini, azametini , yüce
liğini, keza insanlığa bu müjdeyi ulaştırmada vasıta kıldığı peygamberi:ı yüceliği
ni düşünmek gerekir! Allah Teala, insanlığa bu müjdeyi vermiş, onct bu nimetleri 
garanti etmiştir. Bu müjdede, Cennet'te bulunan nehirler, meyveler, temiz eşler 
gibi maddi nimetlerin yanı sıra; bu konforun sonsuza kadar devam edeceği ve 
asla kesintiye uğramayacağı muştusunu vererek göz aydınlığı ve gönül huzurunu 
sağlayan manevi nimetleri de vaat etmiştir. 

Ayette geçen ;ı;-13_j\ı l kelimesi, (_Jj "zevc / eş" kelimesinin çoğuludur. Zevc ke
limesi hem kadın hem de erkek için kullanılmaktadır. Bu, Kureyş lehçesine göre 
ve fasih / düzgün bir kullanımdır. Nitekim "Biz: ey Adem! Sen ve eşin beraberce 
Cennet'e yerleşin! "591 ayetinde de aynı kullanımı görmekteyiz. Bununla birlikte 
Araplardan bir kısmı kadın için dişil eki getirerek � _,_j "zevce / eş" demektedir. 
Ancak bu, neredeyse hiç kullanılmayan çok nadir bir tercihtir. 

ö-*6-- "temiz" kelimesi ise , tekil kelimenin sıfatı olabildiği gibi kırık çoğulların 
da sıfatı olabilir. Çünkü çoğul konumunda değerlendirilebilir. Nitekim bu ayette 

590 Hadi' l-Ervah ( 141 -144) 
591 Bakara 2/35 
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kırık çoğul olan C.IJ) kelimesinin sıfatı olmuştur. � .:,,SL... "güzel meskenler"592 
ifadesinde, ö � "temiz" gibi tekil / dişil olan � kelimesinin C.ıJ) gibi kırık çoğul 
olan .:JL. kelimesine sıfat olmasında da aynı durumu görüyoruz. Yine tekil / dişil 
olan ö_,ıl>l1 kelimesinin kırık çoğul olan ıS� kelimesine sıfat olması da böyledir. 

Temiz eşlerle hayız, nifas, büyük ve küçük tuvalet ihtiyacı gidermek, sümük, 
balgam ve dünya kadınlarında bulunan tüm hoşlanılmayan şeylerden ve kir
lerden arındırılmış kadınlar kastedilmektedir. Onlar bu maddi kirlerin yanı sıra 
kötü huylardan, kınanmış özelliklerden , kötü ve boş sözlerden de arındırılmış, 
eşinin dışında kimseye gözünü çevirmeyen, elbiselerine hiçbir kir bulaşmayan 
kadınlardır. 

Abdullah b. Mübarek' in şu'be-Kadade-EbCı Narda kanalıyla Ebu Said'den 
naklettiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Onlar için Cennet'te 
tertemiz eşler de vardır" ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Onlar hayız
dan, tuvalet ihtiyacı gidermekten, sümük ve balgamdan arındırılmıştır"593 

Abdullah b. Mes'Cıd (ö. 32) ve Abdullah b. Abbas (ö. 68) da şöyle demiştir: 
Onlar hayız olmaz, tuvalete gitmez ve kirlenmezler. 

Yine İbn Abbas şöyle demiştir: O kadınlar, pislikten ,  rahatsız edici şeylerden 
arındırılmıştır. Küçük ve büyük tuvaletlerini yapmaz, balgam, sümük, mezi ve 
meni çıkarmaz, hayız olmaz ve çocuk doğurmazlar. 

TabiCından Katade de şöyle demiştir: O kadınlar günahtan ve rahatsız edici 
şeylerden arındırılmışlardır. Allah Teala, onları büyük ve küçük tuvalet ihtiyacı 
gidermekten, pislik ve günahtan arındırmıştır.594 

Abdurrahman b. Zeyd de şöyle demiştir: O kadınlar hayız olmazlar. Dünya 
kadınları ise hayız olurlar ve bu süre içinde namaz kılmaz ve oruç tutmazlar. 
Hawa da Cennet kadınları gibi hayız olmuyordu. Ancak Allah'a isyan edince 
Allah ona şöyle buyurdu: Ağacın meyvesinden yediğin için seni hayız olmakla 
ceza)andıracağım!595 

592 Saf 61/12 
593 Bu hadisi, İbn Kesir (ö. 774) bu ayetin tefsirinde zikretmiştir. Bk. 1/64. Hafız Ebu Bekr b. 

MerdCıyeh bu hadisi rivayet ettikten sonra şöyle demiştir: "Bu garib (tek) bir hadistir. Hakim 
bunu Müstedrek adındaki eserinde rivayet etmiş ve Buhari ve Müslim' in şartlarına uyduğu
nu ileri sürmüştür. Ancak onun bu iddiası üzerinde düşünülmeye değer bir husustur." Hadis 
için ayrıca bk: şevkani, Fethu'l-Kadir, 1/1 7 1 ;  Taberi, nşr: Ahmed Muhammed Şakir, 1/397 
(Derleyenin notu) 

594 Taberi ( 1/ 176) 
595 Hadi' l-Ervah ( 1 77-1 78) 
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26. Gerçekten Allah bir sivrisineği veya ondan daha üstün herhangi 
bir şeyi misal vermekten çekinmez. İman edenler bunun Rabblerinden 
gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Ama kôfirler: ''Allah bu misal ile ne 
kastetmiştir? " derler. Allah bununla bir çoğunu  saptırır ve bununla ço
ğunu da hidôyete eriştirir. O, b un unla fôsıklardan başkasın ı  saptırmaz. 

Tefsiri : 

Bu ayet, kafirlerin Kur'an'a karşı ileri sürdüğü bir itirazın cevabıdır. Onlar 
şöyle demişlerdi: Allah Teala sivrisinek, örümcek vb . hiçbir kıymet ifade etmeyen 
hayvanları anmayacak kadar yücedir! Eğer Muhammed'in getirdiği bu sözler 
Allah'a ait olsaydı onların içinde bu değersiz canlılar yer almazdı. 

Allah Teala onların bu itirazlarına ''Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi 
bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. "596 buyurarak cevap verdi . Sivrisi
neği ve daha küçüğünü misal vermek hakkı ortaya koyup izah edecek ve batılı 
çürütüp yok edecekse çok yerinde olur ve onu dile getirmekten çekinmemek 
gerekir. İşte itiraz edenlere verilen cevap budur! 

Sanki itiraz edenler bu cevaba da itiraz etmiş veya bu cevaptaki hikmeti öğ
renmek istemiş de, bunun üzerine Cenab-ı Hak bu örnekleri vermekte gözettiği 
h ikmeti de açıklamıştır. O hikmet, Allah' ın saptırmayı dilediği kimseyi saptırıp 
hidayete erdirmeyi istediğini de hidayete erdirmesidir. 

Sonra sanki muhatap, Allah ' ın dilediğini saptırmasında gözettiği hikmeti 
merak etmiş bunun üzerine Allah Teala hikmetini ve adaletini açıklayarak sadece 
yoldan çıkmışları saptırdığını şu ayet-i kerimeyle belirtmiştir: "Onlar öyle sapıklar 
ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah 'ın ziyôret edilip hôl ve 
hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyôretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne 
ve fesat çıkarırlar. "597 İşte işlemiş oldukları bu çirkin davranışlar Allah'ın onları 
saptırmasına ve hidayete karşı körleşmelerine sebep olmuştur.598 

596 Bakara 2/26 
597 Bakara 2/27 
598 Bedfüu' l-fevfüd (IV/136) 
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27. Onlar ki  Allah 'ın ahdini sağlamlaştırdıktan sonra bozarlar ve 
Allah 'ın b irleştirilmesin i emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgun
culuk yaparlar. İşte onlar zarara uğrayanların ta kendi/eridirler. 

28. Nasıl oluyor da Allah 'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki siz daha önce 
ölüler idin iz de sizi O diriltti. Sonra (ecelin iz geldiğinde) sizi yine O öl
dürecek, sonra tekrar sizi O diriltecek ve sonunda yine yalnız O'na dön
dürüleceksin iz. 

Tefsiri : 

Yukarıdaki ikinci ayet-i kerime, Allah ' a  imanın insanın yapısına ve aklına 
uygun olduğuna, O'nu inkar etme hususunda kimsenin ma'zur görülmeyeceğine 
kesin bir delildir. Allah Teala bu konuda dört safha zikretmiştir. Bunlardan ilk üçü 
bu dünyada müşahede edilmekte dördüncüsü ise yalanlanmayacak bir vaatle 
vaat edilmiş ileride gerçekleşecektir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  İnsanların cansız ve ruhsuz bir takım su ve kan damlacıkları olmaları, 
daha sonra hayat bulunmayan ölü et parçacıkları olmaları 

2. Allah Teala' nın, böyle cansız halde bulunan insanları diriltmesi 

3. Allah Teala' nın onlara can verdikten sonra yeniden öldürmesi, 

4. Ölümden sonra onları diriltmesi ve kendisine döndürmesi 

Akıllı kimsenin ilk üç safhayı kabul edip de dördüncüsünü yalanlaması anla
şılır bir şey midir? Dördüncü safha da yaratma safhalarından bir safhadır. Can
sızken insanları dirilten,  dirilttikten sonra öldüren Allah ' ı  yeniden diriltmekten 
engelleyecek bir amil olabilir mi? Bunu inkar etmek Allah' ı  inkar etmekten başka 
bir şey midir? Üç safhayı bizzat yaşayarak müşahede ettikten sonra böyle bir 
inkarcılık nasıl izah edilir? Dolayısıyla bu ayetin kapsamı içinde yaratıcının varlı
ğı, sıfatları ve fiillerinin yanı sıra ahirete de deliller vardır.599 

--- - -----�--

599 Bedfüu' l-fevfüd ( IV/136-137) 
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29. Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip de 
onları yedi gök halinde düzenleyen O' dur. O, her şeyi çok iyi bilendir. 

30. Hani  Rabbin meleklere: "Muhakkak Ben yeryüzünde bir hali
fe yaratacağım "  demişti. Melekler: "Biz Seni hamdinle tesbih ve takdis 
edip dururken orada bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek bir kimse 
mi yaratacaksın?" demişlerdi. "Sizin bilmediğinizi her halde Ben bili
rim "  demişti. 

31 . Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip: 
"Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz bunların isimlerini bana haber ve
rin" dedi. 

32. "Rabbimiz, Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka 
bir şey bilmeyiz. Gerçekten her şeyi hakkıyla bilen, hükmü sağlam ve 
hikmeti sonsuz olan Sensin" dediler. 

33. "Ey Adem, onlara (varlıkların) isimlerini haber ver" diye buyur
du. O da onlara isimlerini söyleyiverince: "Size demedim mi ki gerçek
ten göklerin ve yerin gizliliklerin i  Ben bilirim Ben; neyi açıklarsan ız neyi 
gizlerseniz yine Ben bilirim" diye buyurdu. 

;'!' 1 
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34. Hani  Biz meleklere: "Adem 'e secde edin!" demiştik de . iblis dı
şında- derhal secde ettiler. O dayattı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. 

35. Ve Biz: "Ey Adem, sen eşinle birlikte Cennet 'te yerleş ve ondan 
bol bol, istediğiniz gibi yeyiniz. Yalnız bu ağaca yaklaşmayınız, yoksa 
ikiniz de zulmedenlerden olursunuz" dedik. 

36. Bunun üzerine, şeytan onları oradan kaydırıp, içinde bulunduk
ları (nimeti)nden çıkardı, Biz de: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. 
Yeryüzünde sizin için bir süreye kadar karar yeri ve faydalanacak şey 
vardır" dedik. 

37. Adem Rabbinden bazı kelimeler belleyip aldı (tevbe etti). O da 
tevbesini kabul buyurdu. Çünkü O, tevbeleri kabul edendir, çok esirge
yendir. 

38. "Hepiniz oradan inin" dedik. "Şayet Benden size bir h idayet gelir 
de kim Benim hidayetime uyarsa, onlar için korku yoktur ve onlar asla 
üzülmezler de. " 

Tefsiri : 

Hz. Adem'in kıssası bu şekilde devam etmektedir. Allah Teala. meleklere 
Adem'e secde etmelerini emretmiş, İblis secde etmemekte direnmiş, bunun üze
rine Allah ona lanet ederek onu gökten çıkarmıştır. Bu kıssada ilmin üstünlüğüne 
ve faziletine birkaç yönden delil vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Meleklerin yeryüzünde Allah' a kendilerinden daha itaatli kimseleri nasıl 
yaratacağını sormaları üzerine Allah "Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bili
rim " buyurmuştur. Allah Teala bu soruya, onların bilemeyeceği şekilde işlerinin 
iç yüzünü ve hakikatini bildiğini söyleyerek cevap veriyor. O bilgi ve hikmet 
sahibidir. Allah' ın yaratıklarının en iyileri olan peygamberler, nebiler, salihler, şe
hitler, sıddiklar, alimler, ilim ve iman sahipleri bu halifenin neslinden türemiştir. 
Bunlar meleklerden daha hayırlı kimselerdir. İblis ise yaratıkların en şerlisidir. 
Allah Teala Adem' in ne olduğunu da İblis'in ne olduğunu da bilmiştir. Meleklerin 
ise ikisi hakkında da, Adem'in yaratılıp yeryüzüne yerleştirilmesindeki hikmetler 
hakkında da bilgileri yoktur. 

2. Allah Teala Adem' in üstünlüğünü ve faziletini göstermek istediğinde bunu 
ilimdeki üstünlükle yapmış ve ona tüm isimleri öğretmiştir. Daha sonra da me
leklere bu isimleri kendisine bildirmelerini söylemiştir. Bu ayetin tefsiriyle ilgi
li olarak şöyle nakillerde bulunulmaktadır:600 Melekler "Rabbimiz bizden daha 
değerli bir yaratık yaratmamıştır" diyorlar, kendilerinin yeryüzüne yerleştirile
cek olan halifeden daha üstün ve hayırlı olduklarını sanıyorlardı. Ancak Allah 
Teala, onları bu halifeye öğrettiği bilgiyle imtihan edince bilgi hakkındaki acz ve 

600 Taberi ( l/l 95) 
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cehaletlerini ikrar ederek "Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin 
bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur, şüphesiz alim ve hakim olan 
ancak sensin!" dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Ey Adem! İsimleri melekle
re anlat! "601 buyurarak onu bilgiyle üstün tuttuğunu ortaya çıkardı, melekler de 
bunu kabul etti. 

3. Allah Teala, Adem' in bilgideki üstünlüğünü ve kendilerinin ise onun bil
diğini bilmekten aciz olduklarını meleklere gösterince şöyle buyurdu: "Ben size 
muhakkak semôvôt ve arzda görülmeyenleri bilirim. Bundan da öte, gizli ve 
açık yapmakta oldukların ızı da bilirim, dememiş miydim? "602 Yani Allah Teala 
kendisini bilgiyle , meleklerin içini dışını , yer ve göklerin sırlarını bilmekle niteledi .  
Onlara ilim sıfatını tanıttı, Adem' in bilgide onlardan daha üstün olduğunu, onun 
bildiğini bilmekten aciz kalışlarını ayan-beyan ortaya koydu. Bu, ilim için şeref 
olarak yeter! 

4. Allah Teala, Hz. Adem' e, bazı kemal sıfatları verdi .  Hz. Adem bu sıfatlar 
sayesinde başka mahluklardan daha üstün oldu. Cenab-ı Hak onun üstünlük ve 
şerefini meleklere göstermek istedi ve onun en güzel sıfatını ,  yani ilmini gösterdi . 
Bu da ilmin insanda bulunan en şerefli sıfat olduğunu, insanın üstünlük ve şere
finin ilimle mümkün olduğunu göstermektedir.603 

"Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis ediyorı ız"604 

Bu ayetin "biz kendimizi senin için arındırıyoruz" manasında olduğu ileri sü
rülmüştür. Ancak bu temelsiz bir yorumdur. Ayetin gerçek doğru anlamı ise "Biz 
seni uygunsuz sıfatlardan arındırıyor, takdis ediyoruz" şeklindedir. Bu tefsircilerin 
genel inin görüşüdür. 

İbn Cerir et-Taberi (ö .  310) şöyle demiştir: ...:..U ...r;,.;:,3 ifadesinin manası şu
dur: Zatını kirlerden ve kafirlerin sana nispet ettiği uygunsuz sözlerden arındırı
yor, seni ancak sana füt olan sıfatlarla niteliyoruz. 

Daha sonra İbn Cerir sözlerine şunu eklemiştir: EbCı Sal ih, bu ifadenin "Seni 
ululuyor, şanını yüceltiyoruz" anlamında olduğunu ileri sürmüştür. Mücahid de 
benzer bir tefsir yaparak "Seni ululuyor, ta'zim ediyoruz" anlamını vermiştir. 

İbn Cerir' den başka bazıları ise bu ifadeye "Seni kötü olan şeylerden arındı
rıyoruz, kötülüğü sana nispet etmiyoruz" anlamını vermiştir. Buna göre ...:..LJ keli
mesindeki lam harfi "De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı 

601 Bakara 2/33 

602 Bakara 2/33 

603 Miftahu Dart's-Seade (56-5 7) 
604 fökara 2/30 



Sure :  2 • Bakara Su resi ·:· 195 

herhalde yakında başınıza gelecektir"605 ayetinde bulunan .....5J .._j�) ifadesindeki 
1 

lam gibidir. Çünkü Allah' ın noksanlıklardan arındırılması manasındadır, yoksa 
Allah için kendilerini temizlemeleri anlamında değildir. 

Bu görüşe biz de şunu ekleyebiliriz: Bu ifade, bu sebeple �� � "Bizler 
hamdinle sen i  tesbih ediyoruz" ifadesiyle bir arada zikredilmiştir. Çünkü tesbih 
Allah'ın her türlü kötülükten arındırılması anlamına gelmektedir. 

Nitekim Meymun b. Mehran şöyle demiştir: Tesbih, yani sübhanallah ,  
Alah' ın ululandığı ve kötülüklerden arındırıldığı bir sözdür. 

İbn Abbas da şöyle demiştir: Allah ' ın her türlü kötülükten arındırılmasıdır. 
Tesbih kelimesinin asıl manası uzaklaşmaktır. Nitekim bir kimse yeryüzünde 

uzak bir mesafe kat ettiğinde ı./'J'Jı � der. 0� �Ü.ı � j5J "Her biri bir 
yörüngede yüzer/er"606 ayetindeki i"<---" kelimesi de ayn ı  aniamda kullanılmıştır . 

......... 
Allah' ı  öven ve onu kötülüklerden arındıran kimse onu tesbih etmiş olur. 

Her iki fiil de, nesnesini .J ._,...ı.i J 4-..Ü .J � J ...ıı l C:-- şeklinde hem doğrudan 
hem de lam harf-i ceriyle almaktadır. 607 

Fiillerinin hikmet içermesi hakkında soru soran kimseye Allah Teala'nın ver
diği cevap meleklere verdiği cevapta gizlidir. Allah onlara "Ben yeryüzünde bir 
halife yaratacağım "  demiş ti de onlar da şöyle sormuşlardı : "Biz/er hamdinle 
seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan 
dökecek insanı mı halife kılıyorsun'! Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi her
halde ben bilirim, dedi"608 Eğer Allah ' ın fiilleri hikmet, gaye ve fayda içermese 
melekler bunu pek iyi bilir ve böyle bir soru sormazlardı . Bu durumda Allah ' ın 
onlara "Ben bu halifenin yaratı lması hakkında sizin bilemeyeceğiniz h ikmet ve 
faydaları biliyorum" şeklinde cevap vermesi uygun ve yeterli olmazdı .  Demek 
ki meleklerin bu sorusu, Allah ' ın kararına -haşa - bir itiraz değil, bunun h ikme
tini araştırmadır. İtiraz olarak yorumlanması durumunda da meleklerin Allah' ın 
hikmetsiz hiçbir şey yapmadıklarına delil olur. Bu halifenin yaratılışını ilk bakışta 
hikmete aykırı gördükleri için bu soruyu sormuşlardır. 609 

Melekler, Allah ' ı  övüp noksan sıfatlardan arındıran, O'na ibadet edip itaat 
edenin varlığının isyan ve muhalefet içinde olandan daha hayırlı olduğunu san
dılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak böyle bir tür yaratmada meleklerin vakıf ol
madığı övgüye layık amaçlar, faydalar ve h ikmetler olduğunu belirterek onlara 
cevap verdi.610 

605 Nemi 27/72 
606 Yasin 36/40 
607 Şifaü'l-Alil ( 1 79) 
608 Bakara 2/30 
609 Şifau 1-Alil (30) 
610 Medaricü's-Salikin ( 1 1/197- 198) 
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"Allah onlara, sizin bilemeyeceğin izi ben bilirim, dedi" ayetinin anlamı şu
dur: Allah Teala , meleklerin habersiz olduğu İblisin kalbindeki nankörlük, kibir 
ve hasedi biliyordu. Meleklere Adem'e secde etmelerini emredince meleklerin 
kalbindeki Allah'a itaat, muhabbet, ona saygı duyma ve boyun eğme gibi has
letler ortaya çıktı ve hemen Allah' ın emrini yerine getirdiler. Öte yandan Allah 
düşmanı olan İblis' in kalbindeki kibir, aldatma ve kıskançlık özellikleri de ortaya 
çıktı. O da tüm bunların gereği olarak Allah' ın emrine karşı direndi, büyüklendi 
ve nankörlerden oldu.61 1  

Allah Teala, Adem' i  ve neslini yaratmadan önce yeryüzünü hazırladı ve 
sonra şöyle buyurdu: "Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım "612 

Allah Teala, Adem' e muhalefeti öğretmeyi murat etti ve "Seytan onların 
ayaklarını kaydırdı "613 buyurarak onun sebebini de ortaya koydu. Ancak "Sonra 
Rabbin onu seçkin kıldı "614 ayeti gereği rahmetiyle ona yetişti. Yani bir nevi ona 
şöyle seslendi: Ey Adem! Zekana güvenerek yapmış olduğun hatadan dolayı sız
lanma! Çünkü o hata sende bulunan kendini beğenmişlik duygusunu yok etmiş 
ve sana kulluk elbisesini giydirmiştir. "Hepiniz Cennet'ten inin 1"615 buyurduğum 
için üzülme. Çünkü yeryüzünü ben senin için yaratmıştım . Günah işlemeseydin 
bile sen oraya inecektin . Şimdi senin için bir mücahede sahası olan dünyaya 
in, yarın bir ağaç gibi yeşerecek olan iyilik tohumlarını ek, nedamet fidanını göz 
yaşlarınla sula! O yeşerince sen yine Cennet' e döneceksin ! 616 

61 1  Bedfüu'l-fevfüd ( 1 60) 
612 Bakara 2/30. 
613 Bakara 2/36 
614 Taha 201122 
615 Bakara 2/36, 38 
616 Bedfüu' l-fevfüd (IJl/223) Buranın devamında bir paragraf daha vardır. Derleyenin 

zühCılünden kaynaklandığını düşündüğümüz konuyla ilgisi olmayan bu paragrafı okuyu
cuya kolaylık sağlamak için yukarıya yazmadık. Ancak asla sadık kalmak için de aşağıya 
alıntılamayı da gerekli gördük. Söz konusu kısmın tercemesi şöyledir: Dostluk ortak kabul 
etmez. Hz. İbrahim'in kalbinde çocuk sevgisi yer edinmişti. Bunun üzerine dostu olan Al
lah, başkasına muhabbet besleyen dostunu kıskandı ve ona oğlunu boğazlamasını emretti. 
Hz. İbrahim bu emre boyun eğince muhabbetteki ortaklık sona erdi ve sevgisini sadece o 
sevgiye layık olan Allah'a yöneltmiş oldu .  bunun üzerine "Biz oğluna bedel ona büyük bir 
kurban uerdik" (Safffü 37/107 )müjdesi geldi. 
Bu buyrukla maksat Hz İbrahim'e azap etmek değil, onu arındırmak için denemektir. 
Hz. lbrahim'in oğlunu boğazlamakla emrolunması şa�ılacak bir şey değildir. Asıl şaşılacak 
şey. bunu bizzat elleriyle yapmaya kalkışmasıdır. Eğer bu buyruğu veren Allah ' ı  çok sevme
seydi böyle bir emri kolaylıkla yerine getirmeye kalkışamazdı .  Bu sebeple onun muhabbe
tinin eserleri, mesela Ka'be bir sevap kazanma yeri olmuştur. Oraya, kuşların yuvalarına 
duyduğu hasretten fazla hasret ve iştiyak duyuyoruz. (Mütercimin notu) 
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"Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. 
Onlar bizler hamdin/e sen i  tesbih ve sen i  takdis edip dururken, yeryüzünde fesat 
çıkaracak, orada kan dökecek insanımı halife kılıyorsun, dediler. Allah da onlara, 
sizin bilemeyeceğin izi herhalde ben bilirim, dedi. Allah Adem 'e bütün isimleri, 
(eşyanın adlarını ve ne işe yaradıkların ı) öğretti. Sonra onları önce meleklere 
arzedip, eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini  bana bildirin, dedi. 
Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin b ize öğrettikle
rinden başka b izim bilgimiz yoktur, şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin, 
dediler. (Bunun üzerine) 'Ey Adem! Eşyônın isimlerini meleklere anlat' dedi. 
Adem onların isimlerin i onlara anlatınca, 'Ben size, muhakkak semavôt ve arzda 
görülmeyen/eri bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta oldukların ızı da 
bilirim, dememiş m iydim ' dedi. "61 7 

Bu ayetler meleklerin Allah ' la bir münazarası ve Allah'ın onların soruları
na verdiği bir cevap niteliğindedir. Sanki onlar Allah 'a şöyle demektedirler: Sen 
yeryüzünde bir halife yaratırsan o bozgunculuk yapar ve kan döker. Senin hik
metin ise bunların olmamasını gerektirir. Sen yeryüzünde yaratsan yaratsan seni 
överek her türlü eksiklikten arındıran kimseler yaratırsın .  Onu da zaten bizler 
yapmaktayız. 

Allah Teala, bu soruya şöyle cevap verdi : Bu halifenin yeryüzünde yara
tılmasıyla ilgili bilemeyeceğiniz bir çok hikmet vardır. Bu sebeple oluşacağını 
iddia ettiğiniz bozgunculuğun gerisinde de bilmediğiniz bir çok fayda ve hikmet 
vardır. 

et-Tuhfetü' l-Mekkiyye adındaki eserimizde bu konuyla ilgili olarak biz kırk 
kadar hikmet tespit ettik. Burada onlardan bir kısmını zikredelim : 

1 .  Allah Teala bu halifenin neslinden peygamberler, veliler ve müminler çı
karmış ve onlarla Cennet' i ma'mı'.'ır etmiştir. Yine o halifenin neslinden habis 
olanları temizlerden ayırmış ve onlarla da Cehennemi doldurmuştur. Bunda me
leklerin bilmesi mümkün olmayan bir çok hikmet ve fayda vardır. 

2. Allah Teala , bu halifeye verdiği ve meleklerin habersiz olduğu bilgi ile onun 
üstünlüğünü ortaya çıkardı ve onlara ona saygı göstermek için secde etmelerini 
emretti. Bunda da Allah ' tan başka kimsenin bilemeyeceği hikmetler vardır. 

3 .  Allah melekleri hal ifeye secde etmekle imtihan etmiştir. Onlar onun yeryü
zünde bozgunculuk yapacağını ve kan dökeceğini ileri sürmüşlerdi. Allah onları 
ona secde etmekle memur kıldı. Böylece onlar kendilerini övüp bu halifeyi yerip 
dururken Allah onun kendilerinden üstün olduğunu ortaya çıkarıverdi . Nitekim 
Cenab-ı Hak Hz. Mı'.'ısa'ya da aynısını yapmıştı. Hz. Musa kendisinin yeryüzünün 
en alimi olduğunu söyleyince Allah onu Hızır' la denemiş ve onunla birl ikte yaşa-

61 7 Bak, ra 2130-33 
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dığı üç hadisede618 onun aczini ortaya koymuştu. Bu, Allah'ın halifesi hakkındaki 
kanunudur. o hikmet ve bilgi sahibidir. 

4. Bu halifeyi denemiştir. Onun yaşayacağı musibet, mihnet ve meşakka
ti bildiği için öncelikle ona lütuf ve ikramda bulunmuştur. Daha sonra mihnet 
ve musibet faslı gelmiş , ancak o da hayır ve ihsanla neticelenmiştir. Dolayısıyla 
onun başına gelen musibetin öncesinde de sonrasında da lütuf vardır. Bu, onun 
neslinden inananlar için de geçerlidir. Çünkü Allah onlara da ilk önce iman ni
metini bahşetmiş, akıbetlerini de hayırlı kılmıştır. Böylece bu hayırlı başlangıç ve 
hayırlı akıbet arasında ba�larına gelmiş olan musibetler ve işledikleri günahlar iki 
nimet arasında kalmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah ' ın şanı yücedir. 

5. Allah Teala Adem'in düşmanı olan İblis' in içinde gizlediği kibir ve isyanı 
Adem'e secde edilmesini emrederek ortaya çıkarmış, böylece İblis gizlediği bu 
günahın ortaya çıkmasıyla lanet ve tarda müstahak olmuştur. Gerçi Allah Teala 
onun durumunu bilmekteydi. Ancak onu bu bilgisine göre cezalandırıp lanet 
etmesi uygun değildi. Aksine bu bilginin fiili olarak ortaya çıkması gerekiyordu .  
Allah Teala'nın ona meleklerle birlikte Adem'e  secde etmesini emretmesi onun 
içinde gizil olan küfür ve pisliğin ortaya çıkmasını sağladı. "Adem'e secde edin ! "  
emrinde, yeryüzünde yaratacağını haber verdiği halifenin şereflendirilmesi, me
leklerin eğitilmesi, İblisin içinde gizlediği küfrün ortaya çıkarılması hikmetleri var
dır. Bu, temiz olanın pisten ayrılmasına sebep olmuştur. 

6. Allah Teala, Hz . Adem'e  isimleri öğretmiş, bunlarla melekleri imtihan et
miş, ancak onlar bu imtihanda başarılı olamamışlardır. Bu başarısızlık, onların, 
yeryüzünde halife yaratılmasında bir fayda olmayacağı, zira bozgunculuk çıka
rıp kan dökeceği şeklindeki düşüncelerine güzel bir cevap vardır. Çünkü böy
lece o halife zannettiklerinin aksine üstün ve bilgi sahibi biri olduğunu onlara 
göstermiştir. 619 

"Hani b iz meleklere Adem 'e secde edin' demiştik. İblis hôriç hepsi secde 
ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kôfirlerden oldu. "6Zo 

Bu ayet ve devamı ,  Allah düşmanı İblis' in Hz Adem hakkındaki tartışması, 
ona secde etmekten kaçınması ve bu konudaki iddialarının çürüklüğü hakkın
dadır. Allah Teala, Kitab' ında bu kıssayı birkaç yerde zikretmiş ve İblis ' in secde 
etmekten kaçınmasının kibir, küfür ve dirençten başka bir şey olmadığını beyan 
etmiştir. İblis bunu sadece inatçılığından dolayı dile getirmiştir. Yoksa onun 
isyanının asıl sebebi büyüklük taslamak ve inkarcılıktır. Adem'e secde etmekle 

618 Bk. Kehf 18/60-82 
619 Bedfüu' l-fevfüd ( lV/137-139) 
620 Bakara 2/34 
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emrolunmasında hikmete aykırı olan hiçbir şey yoktur. Onun delil diye dayan
dığı şüphe ise , onun aslının ateş, Adem' in aslının toprak olmasıdır. O, buna da
yanarak kendisinin ondan daha üstün olduğu net'cesine ulaşmıştır. Halbuki bu 
iddia bir çok yönden çürüktür. Bunların bir kısmını zikredelim: 

1 .  Kendisinin Adem'den hayırlı olduğu temelsiz bir iddiadır. Dolayısıyla bu 
iddiasına delil olarak ileri sürdüğü kendisinin ateşten, Adem'in topraktan yaratıl
ması da çürük bir delildir. Çünkü ateş, çamur ve topraktan daha hayırlı değildir. 
Aksine toprak ateşten daha hayırlı ve daha üstün bir unsurdur. Bunun birkaç 
sebebi vardır. Bir kısmını şöyle zikredebiliriz: 

a. Ateş, toprağın aksine ilişiği olan her şeyi yok eden bozucu bir tabiata 
sahiptir. 

b .  Ateşin tabiatında, hafiflik ve hiddet hakimdir. Toprak ise sakin ve sabit bir 
tabiata sahiptir. 

c. Canlıların yiyecek ve giyecekleri, süs eşyaları, alet-edevatları ve meskenleri 
topraktan oluşur ve toprak üzerinde bulunur. Ateşte ise bunların hiçbiri olmaz. 

d. Toprak, toprakta yetişen veya topraktan yapılan şeyler, tüm canlıların vaz
geçemeyeceği zaruri ihtiyaçlardandır. Halbuki hayvanlar ateşe hiç ihtiyaç duy
maz. İnsanlar ise günlerce ve aylarca ateşe ihtiyaç duymadan yaşayabilirler. O, 
zaruri bir ihtiyaç değildir. Tüm canlıların topraktan faydalanmasına göre insanla
rın bazen ateşten faydalanması hiç mesabesindedir. 

e. Toprağa bir tohum atıldığında o tohumun kat kat fazlasını verir. Kendisine 
emanet edilen tohumu bereketiyle kat kat artırır. Halbuki aynı tohumu ateşe 
emanet etsen onu yakıp kül eder, geriye hiçbir şey bırakmaz. 

f. Ateş bulunacağı bir mekana ihtiyaç duyar. Toprak ise buna ihtiyaç duy
maz. Dolayısıyla toprak ondan daha mükemmeldir. 

g. Ateş toprağa muhtaçtır. Toprak ise ona muhtaç değildir. Çünkü ateşin 
bulunduğu yer mutlaka toprak üzerindedir veya ondan yapılmıştır. O halde ateş 
toprağa muhtaç, toprak ise ondan müstağnidir. 

h .  İblis' in yaratıldığı madde ateşin özüdür. O madde çok zayıftır, rüzgar onun
la oynayıp durur, onu istediği yöne yöneltir. Bu sebeple bu maddeden yaratılmış 
olanlara arzu ve hevesleri galip gelmiş, onları esareti altına almıştır. Adem'in ya
ratıldığı madde olan toprak ise güçlüdür, rüzgar onu her gittiği yere savuramaz. 
Bu sebeple insan arzu ve heveslerine galip gelir, ona hakim olur ve Rabbine 
döner. Rabbi de bu sebeple onu seçmiş, arındırmıştır. Adem'in yaratıldığı mad
dedeki heva geçicidir, yok olup gidecektir. Sebat ise onun tabiatında aslidir, yine 
o sebata dönmüştür. İblis ise onun tam tersi bir tabiata sahiptir. Nitekim ateş ve 
toprak maddelerinden yaratılan canlıların atalarından her biri asli tabiat ve un
surlarına dönmüştür. Adem, şerefli ve temiz aslına, İblis de rezil olan aslına! 
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ı. Ateşte her ne kadar bazı faydalar varsa da onda kötülük iyice gizlenip yer
leşmiştir. Onun kötülüğü ancak zorla engellenebilir. Eğer bu engelleme olmasa 
ateş insan neslini ve onun kullandığı her şeyi ifsad ederdi. Toprakta ise hayır, 
iyilik ve bereket gizlidir. O her sürülmesi ve kazılmasında başka bir bereket, hayır 
ve mahsul verir. Toprağın bu faydaları yanında ateşin bahsi dahi edilemez. 

j .  Allah Teala, Kitab' ında yeryüzünü bir çok defa zikretmiş ve onun faydala
rını sayarak yaratılmasından621 , insanlar için beşik622 , yatak623, yaygı624, sabit bir 
yer625, diriler ve ölüler için sığınak626 olmasına kadar bir çok yönünü açıklamış, 
kullarını onlar üzerinde düşünmeye, onda bulunan hayranlık uyandırıcı kudret 
delillerini düşünmeye çağırmıştır. Ateşi ise bir yer haricinde hep ceza, tehdit ve 
azap bağlamında zikretmiştir. Hayırla andığı bu tek yerde, onun iki faydasına 
işaret etmiştir. Biri ahiret ateşi hakkında ibret olması, diğeri ise ıssız mekanlarda 
yolcular için fayda sağlamasıdır. 627 Kur'an'da sayılan toprağın faydalarının ya
nında ateşin bu iki faydası hiç mesabesindedir. 

k. Allah Teala, Kitab' ının bir çok yerinde yeryüzünün tamamının bereket
li olduğunu belirttiği gibi onda bereketli kıldığı bazı hususi yerleri de bildirdi . 
Şu ayet bunlardan biridir: "Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip 
O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dağ
lar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için 
fark gözetmeden gıdalar takdir etti. "628 Bu ayette yeryüzünün genel olarak be
reketli olduğuna işaret edilmektedir. Ondaki bazı yerlerin bereketli kılındığı ise 
şu ayetlerde dile getirilmiştir: "Biz, onu ve LCıt'u kurtararak, içinde cümle aleme 
bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık"629 "Onların yurdu ile, içlerini bereket
lendirdiğimiz memleketler arasında, kolayca görünen n ice kasabalar var ettik"630 
"Süleyman'ın emrine de kasırga (gib i  esen) rüzgarı verdik; onun emriyle içinde 
bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi b iliriz. "631 Ateşte bereket 
olduğu ise asla bildirilmemiştir. Aksine onun bereketi götürdüğü ve yok ettiği 
meşhur olmuştur. Bizzat bereketli olan, konulduğu yeri bereketlendiren toprak 
nerede, bereketi götürüp yok eden ateş nerede? 

621 Bk. Fussilet 4 1/9 
622 Bk. Nebe 78/6 
623 Bk. Bakara 2/22 
624 Bk. Nuh 71/19 
625 Bk. Mümin 40/64 
626 Bk. Mürselat 77125-26 
627 Bk. Vakıa 56173 
628 Fussilet 4 1/10. 
629 Enbiya 2 1/7 1 
630 Sebe 34/18 
63 1 Enbiya 2 1!81 



S u re :  2 • B a ka ra Suresi  ·:· 201 

! . Allah Teala, yeryüzünün tamamını isminin anılıp sabah-akşam noksan
lıklardan arındırıldığı mescitlerin mahalli kılmıştır. Özellikle kendisinde bereket
ler var edip maddi-manevi yönden insanların belini doğrultacağı bir vesile ve 
hidayet kaynaği kıldığı Ka'be de yeryüzündedir. Eğer yeryüzünde sadece Ka'be 
bile olsa bu, toprağın ateşe olan üstünlüğü için yeterdi. 

m. Allah Teala , yeryüzünde madenler, nehirler, pınarlar, meyveler, hububat, 
yiyecekler, çeşitli hayvanlar, eşyalar, dağlar, bitkiler, bahçeler, güzel binekler, hoş 
manzaralar yaratmıştır. Ateşte ise bunlardan hiçbiri yoktur. Ateşte bir bahçe veya 
bir maden, veya güzel bir manzara, veya bir çağlayan su, akan bir nehir, lezzetli 
bir meyve, güzel bir eş, bir elbise veya bir örtü olabilir mi? 

n. Ateşin fonksiyonu toprakta bulunan şeylere h izmet etmekten öteye geç
mez. Ateş, toprağı mükemmelleştiren eşyanın hizmetçisi konumundadır. Eşya 
ona ihtiyaç duymazsa onu yakınından kovup uzaklaştırır. İhtiyaç duyduğunda 
ise bir efendinin ihtiyaçlarını karşılayan h izmetçisini çağırdığı gibi çağırır. 

o. Lanetli iblis, kıt düşünceli ve ileri görüşlü olmamasından dolayı Adem' in 
yaratıldığı toprağın sadece suyla karıştırılmış şekline baktı ve onu hakir gördü. O 
çamurun diri olan her şeyin yaratıldığı su ile bir çok nimet ve faydanın yaratıldığı 
toprağın karışımı olduğunu göremedi. Halbuki o çamur, bağrında nice faydalar, 
nice eşyalar barındırmaktadır! Eğer düşüncesi bu balçık görüntüsünü geçip de o 
çamurun aslına ve gerisine nüfCız edebilseydi onun ateşten daha hayırlı ve üstün 
olduğunu görecekti. 

Toprağın ateşten hayırlı ve üstün olduğunu gösteren hususları düşünürsen 
onların pek çok olduğunu görürsün. Biz burada sadece bir kısmına işaret ettik. 
Ancak ateşin topraktan hayırlı olduğu farz edilse bile ateşten yaratılanın top
raktan yaratılandan üstün olduğu neticesi çıkmazdı . Çünkü her şeye kadir olan 
Allah üstün olmayan maddeden yarattığı bir mahluku, üstün olan bir maddeden 
yarattığı bir mahluka pekala üstün kılabilir. Önemli olan kulun yaratıldığı madde 
değil, sonuçta kazanacağı kemaldir. İblis ' in düşüncesi ise maddenin ötesine ge
çememiş, insanın kazanacağı hilkati ve mükemmelliği görememiştir. 

İnsan nesli , hayata iğrenç bir damla ve bir çiğnem et olarak başlamaktadır. 
Ama Allah , onu yaratılış ve huy bakımından , estetik bakımdan mükemmel insa
na dönüştürmektedir. 

Meleklerin yaratıldığı madde nur, Adem'in yaratıldığı madde ise topraktır. 
Ancak -nur topraktan hayırlı olsa bile - Adem'in nesli içinde meleklerden daha 
hayırlı olanlar vardır. 

Bütün bunlar, İblis' in düşüncesindeki kısırlığı, fikir ve idrakindeki bozukluğu 
göstermektedir. Onun Adem' e secde etmesi İlahi hikmetin gereği idi. Ancak o, 
bu hikmet ve buyruğa temelsiz görüşleri , çarpık düşünceleri ile karşı çıktı . Yaptığı 
kıyas dini ve akli h içbir temele dayanmıyordu . Peygamberlerin getirdiği vahye 
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kendi kıyas ve görüşleriyle karşı çıkan herkes onu izleyen ve ona tabi' olanlardır. 
Hüsrana düşmekten Allah 'a sığınırız! O' ndan başarı ve bir kılın düşebileceği en 
kötü durum olan bu beladan bizi kurtarmasını dileriz! Peygamberlerin getirdiği 
vahye kendisinin ve hemcinslerinin görüşleriyle karşı çıkmış olarak İlahi huzura 
çıkmaktansa, şirk dışında tüm yaratıkların günahlarıyla o huzura çıkmak daha 
iyidir. Allah Teala'nın İblis' i huzurundan kovup ona lanet ve gazap etmesinin, 
kendi görüş ve kıyasıyla İlahi buyruğa karşı gelmesinden, kendi görüşlerini İlahi 
buyruğun önüne almasından başka bir sebebi yoktur. Ancak Allah biliyor ki, -her 
ne kadar temelsiz ve çürük de olsa - İblis ' in delil diye dayandığı şüpheler, kendi 
görüş ve akıllarıyla peygamberlerin getirdiği vahye karşı gelenlerin dayandığı 
ipe sapa gelmez gerekçelerin bir çoğundan daha güçlüdür. Bilen kişi, Allah' ın 
Adem ve İblis kıssasını Kitab' ında tekrar tekrar zikretmesindeki hikmeti düşünür 
ve böyle vahye aykırı görüş ve kıyaslar yapmaktan sakınır. 

İblis, ihlaslı olanlar haricindeki tüm Adem oğullarını azdıracağına dair ye
min etti. Allah Teala da onun, onlar hakkındaki zannını doğruladı ve onlara 
asla musallat olamayacağını bildirdi. İhlaslı olanlar, ibadeti , sevgiyi, saygıyı ve 
itaati sadece Allah'a hasreden, peygamberlerin getirdiği vahiylere uyup boyun 
eğenlerdir. 

Allah 'a ibadet, başkalarına ibadetten ayrılmalı ,  O'nun peygamberine uymak 
da onun muhaliflerine uymaktan ayrılmalıdır. Akıllı kimse, Allah' ın huzuruna 
çıkıp sorgulanmadan önce kendisini bu mizan ile tartmalıdır. Yardım istenilecek 
olan sadece Allah' tır. Sadece O'na dayanılır! O' nun dışında hiçbir güç ve kuvvet 
yoktur.632 

"Biz, Ey Adem! Sen ve eşin beraberce Cennet'e yerleşin, orada kolay
lıkla istediğiniz zaman her yerde Cennet n imetlerinden yiyin, sôdece 
şu ağaca yaklaşmayın. Eer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine 
kötülük eden zôlimlerden olursunuz, dedik. Şeytan onların ayaklarını 
kaydırıp haddi tecôvüz ettirdi ve içinde bulundukları (Cenneten) onla
rı çıkardı. Bunun üzerine: Bir kısmınız diğerine düşman olarak inin iz, 
sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır, 
dedik"633 

Bu ayet, iki bakımdan onların Cennet'ten yere indiklerini gösterir: 

1 .  \�\ "ininiz" fiili, yukarıdan aşağıya inmek anlamına gelir. 

632 Bedaiu' l-Fevaid ( IV/139-143) 
633 Bakara 2/35-36 
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2 .  Hemen peşi sıra gelen "sizin için yeryüzünde barınak ve belli b ir zamana 
dek yaşamak vardır" ifa.desi ,  onların daha önce yeryüzünde olmadıklarını gös
terir. A'raf suresindeki şu ayet bu ifadeyi desteklemektedir: "Orada yaşayacaksı
n ız, orada öleceksiniz ve orada (diriltilip) çıkarılacaksın ız, dedi "634 Eğer Cennet 
yeryüzünde olsaydı onların çıkarılmasından önceki ve sonraki hayatları da ora
da olurdu. Allah Teala'nın Adem'in yaşadığı Cennet' i ,  ebedi Cennet' in sıfatla
rıyla nitelendirmesi de bunu desteklemektedir: Şu ayetlerde bunu görüyoruz: 
"Şimdi burada sen in için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. Yine burada 
sen, susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın"635 Bu özellikler asla 
dünyada olmaz . İnsan dünyanın en güzel yerinde de olsa mutlaka bunlardan 
birine maruz kalır. 

Cenab-ı Hak bu ayette açlıkla açıkta kalmayı, susuzlukla güneşe maruz kal
mayı karşılıklı olarak zikretti .636 Çünkü açlık karnın , açıkta kalmak ise sırtın karşı 
karşıya bulunduğu bir zaaftır. Keza susuzluk iç hararetinin, güneşe maruz kalmak 
ise sırtın karşı karşıya olduğu zaaflardır. Böylece Cennet'te bulunanların iç ve dış 
zaaftan, iç ve dış hararetten muhafaza altında oldukları belirtilmiş oldu. Bu karşı
laştırma, açlıkla susuzluğun ve açıkta kalmakla güneşe maruz olmanın karşılaştırıl
masından daha iyidir. İşte ebedi Cennet'te bulunan kimsenin durumu böyledir. 

Keza Cennet dünyada olsa Hz. Adem, "Sana ebedilik ağacını ve sonu gel
mez b ir saltanatı göstereyim mi? "637 diyen İblis' in bu sözündeki yalanı derhal 
bilirdi. Çünkü Hz. Adem, dünyanın fani ve gelip geçici olduğunu biliyordu. 

Hz. Adem' in çıkarıldığı Cennet' in gökte olduğu Bakara suresinde de açıkça 
görülmektedir. Çünkü orada da şöyle buyurulmaktadır: 

"Hani b iz meleklere 'Adem 'e secde edin' demiştik. iblis hariç hepsi secde et
tiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu. "Biz, Ey Adem! 
Sen ve eşin beraberce Cennet'e yerleşin, orada kolaylıkla istediğin iz zaman her 
yerde Cennet n imetlerinden yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın.  Eğer bu ağaç
tan yersen iz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz, dedik. 
Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları 
(Cennetten) onları çıkardı. Bunun üzerine: Bir kısmınız diğerine düşman olarak 
ininiz, sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır, de
dik. Bu durum devam ederken Adem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve der
hal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabUl eden ve merhameti bol olandır. "638 

634 �raf 7/25 
635 Taha 2011 18- 1 19  
636 "Karşılıklı olarak zikretti" şeklinde terceme ettiğimiz "mukabele" , "İki veya daha fazla 

mananın zikredilip sonra onların mukabillerini düzenli bir şekilde peşlerinden getirmek" an
lamında bir edebi sanatın adıdır. Bk. el-Belagatu' l-Vadıha, s. 284-285 (Mütercimin notu) 

637 Taha 201120 
638 Bakara 2/34-37 
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Bu ayetlerde Adem, Havva ve İblis ' in Cennet'ten çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu 
sebeple çoğul kipiyle "ininiz" buyurulmuştur. Buradaki hitabın Hz. Adem, Hz. 
Havva ve yılana olduğu da ileri sürülmüşse de bu çok zayıf bir görüştür. Çünkü 
Hz. Adem kıssasının hiçbir yerinde yılandan bahsedilmemiştir, sözün akışında 
da ona işaret eden bir şey yoktur. Şöyle bir görüş de ileri sürülmüştür: Buradaki 
hitap Hz. Adem ve Hz. Havva'yadır. Buna rağmen iki! yerine çoğul kipi tercih 
edilmiştir.639 Tıpkı Hz. Davud ve Hz. Süleyman' ın kastedildiği şu ayette iki! ye
rine çoğul kipinin tercih edilmesinde olduğu gibi: "Biz onların hükmünü görüp 
bilmekteydik"640 Bu hitapla Hz. Adem, Hz. Havva ve onların neslinin kastedildiği 
de söylenmiştir. 

Bize göre birinci görüşün dışındaki görüşler zayıftır. Çünkü onların hepsi delil
den yoksundur. Metin de onların aksini ortaya koymaktadır. Böylece İblis' in "ininiz" 
emrine muhatap olduğu ve inenlerin içinde bulunduğu ortaya konulmuş olur. 

Daha sonra ikinci bir inme emri verilmiştir: "Dedik ki: Hepiniz Cennetten 
inin! Eğer benden size bir h idayet gelir de her kim h idayetime tabi olursa onlar 
için herhangi b ir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler"641 

Bu emrin önceki emirden farklı olduğu görünmektedir. Önceki gökten yere 
inmek hakkında idi. Bu ise Cennet'ten inmek hakkındadır. Demek ki Hz. Adem' in 
çıkarıldığı Cennet gökteki ebediyet Cennet'iydi. 

Zemahşeri (ö. 538 h) şöyle demiştir: "hepiniz Cennet'ten inin!" emri, sadece 
Hz . Adem ve Hz. Havva' ya yöneliktir. Onların neslini de kapsadığından dolayı iki! 
yerine çoğul kipi kullanılmıştır. �u ayet de buna delalet etmektedir: "ikiniz birbi
rinize düşman olarak oradan inin!"642 Bakara suresindeki ayetin devamı da görü
şümüzü destekler: "Her kim h idayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku 
yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. İnkar edip ayetlerimizi ya/anlayanlara gelince, 
onlar Cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar. "643 Bu, bütün insanları içine alan 
bir hükümdür. "Bir kısmınız diğerine düşman olarak" ifadesi ise, insanların tabia
tında bulunan birbirlerine karşı düşmanlık, azgınlık ve saptırma anlamındadır.644 

Zemahşeri, ayet hakkında ileri sürülen görüşlerin en zayıfını tercih etmiştir. 
Allah Teala'nın zikrettiği düşmanlık Hz. Adem, İblis ve o ikisinin nesli arasındadır. 
Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Şeytan gerçekten sizin düşmanın ızdır. 
Siz de onu düşman sayın"645 Cenab-ı Hak bu ayette şeytana düşmanlık edilme-

639 Arapça'da çoğul üçten başlar. İki kişi için müsenna/ikil denilen ayrı bir kip vardır. Eğer ayette 
sadece Hz. Adem ve Hz. Havva'nın inmesi emredilse idi lh...,.\ "ikiniz inin ' denilirdi. ı�ı 
buyurulması, inme emrinin ikiden fazla kişiye yapıldığını gösteriyor. (Mütercimin notu) 

640 Enbiya 21178 
641 Bakara 2/38 
642 Taha 201123 
643 Bakara 2/38-39 
644 Zemahşeri, el-Keşşaf (I/63-64) 
645 Fatır 35/6. 
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si emrini vurgulu bir şekilde tekrar belirtmiş, böylece bu düşmandan sakınmak 
gerektiğini ortaya koymuştur. Hz. Adem'in eşini ise, Hz. Adem onunla huzur 
bulsun diye yaratmış ve ikisi arasında sevgi ve merhamet var etmiştir. Sevgi ve 
merhamet kadın ve erkek arasında, düşmanlık ise şeytan ve insan cinsi arasında 
geçerlidir. Zaten daha önce de Hz. Adem, onun eşi ve İblis zikredilmiştir ve bun
lar çoğul kipinin başladığı üç kişiden oluşmaktadırlar. Dolayısıyla "ininiz" emrin
deki çoğul zamirin lafız ve mananın ruhuna uygun olarak burada zikredilenlerin 
her üçünü de gösterdiğini söylemeyip, sadece bir kısmını gösterdiğini ileri süre
rek sözün üslubuna aykırı bir yorum tercih etmek anlamsızdır. Zemahşeri 'nin bu 
konuda iyi bir izah yaptığı söylenemez. 

j..i..ç. A �A lb}ıl))İkiniz birbirinize düşman olarak oradan ininf "646 
ayetindeki hitap Hz. Adem ve Hz. Havva'yadır. Bu ayette ikisinin birbirine düş
man olduğu belirtilmiştir. �\ "ininiz" fiilindeki iki! zamir ya Hz. Adem ve eşini 
veya Hz. Adem ve İblis ' i  göstermektedir. İkinci durumda eşin zikredilmemesi 
Hz. Adem'e tabi oluşundandır. Buna göre zikri geçen düşmanlık inmek emrine 
muhatap olanlardır. Onlar da Hz. Adem ve İblis'tir. Durum gayet açıktır. Birinci 
duruma, yani iki! zamirin Hz. Adem ve eşini göstermesi durumuna göre ise ayet 
iki hususu ihtiva etmektedir: 

1 .  Allah Tea!a'nın Hz. Adem ve eşine inmesini emretmesi 

2. Hz. Adem ve eşiyle İblis arasındaki düşmanlığı bildirmesi . Bu sebeple U2_,,,, \ 
kelimesindekinin aksine � "bazınız" kelimesindeki zamiri iki! değil, çoğul 
zikretmiştir. Düşmanlık konusuna lblis ' in mutlaka dahil olması gereklidir. Çünkü 
Cenab-ı Hak daha önceki ayetlerde Hz. Adem'e şöyle buyurmuştur: "Bu, hem 
senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. "647 Nesline de şöyle h itap et
miştir: "Şeytan gerçekten sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın! "648 Düş
manlığın zikredildiği yerlerde çoğul kipi kullanılıp diğer yerlerde iki! kullanılması 
gerçekten dikkate değer! "İndirme" fiili ise bazen çoğul, bazen iki!, bazen ise tekil 
zikredilmiştir. Mesela A'raf649 ve Sad650 surelerinde tekil zikredilmiştir. Bunlarda 
muhatap sadece İblis'tir. Çoğul zikredilen yerlerde ise muhatap Hz. Adem, eşi ve 
Iblis' tir. Çünkü kıssa onlar hakkındadır. İki! zikredildiği yerlerde ise ya Hz. Adem 
ve eşi kastedilmiştir, -çünkü ağacın meyvesinden yiyen ve günaha bulaşan o 
ikisidir - veya Hz. Adem ve İblis kastedilmiştir. Çünkü o ikisi insan ve cinlerin 
atası ve köküdürler. O ikisinin durumu ve akıbetleri çocuklarına öğüt olması için 
hikaye edilmiştir. Bu konudaki iki görüşü daha önce naklettik. 

' 

646 Taha 201123 
64 7 Taha 2011 1 7  
648 Fatır 35/6. 
649 �raf 7113 
650 Bu ayetteki emir "İn!" değil, "Çık!" şeklindedir. Bk. Sad 36/77 
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j.J..» � � \.k)ol»İkiniz 9 irbirinize_ düşman olarak oradan ininf "651 
ayetindeki "ikiniz"den kastın Hz. Adem ve iblis olduğunu şöyle açıklayabiliriz: 
"Adem Rabbine ôsi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı tevbesini 
kabul etti ve doğru yola yöneltti "652 ayetinde Allah Teala günahın işlenmesini 
aktarırken sadece Hz. Adem'i andı , eşini hiç zikretmedi. Bu durum, inme emrine 
muhatap olanların Hz. Adem ile günahı ona hoş gösteren İblis olduğunu açıkça 
göstermektedir. Hz. Adem'in eşi ise Hz. Adem'e uyarak bu emre muhatap ol
maktadır. Çünkü amaç, insan ve cinlere atalarının başından geçen isyan ve emre 
karşı gelme talihsizliklerinin bildirilmesidir. Bu sebeple her iki cinsin atasının anıl
ması sadece insan cinsinin iki atasının anılmasından daha isabetlidir. Allah Teala 
eşinin de Hz. Adem'le birlikte yasak meyveden yediğini, bunun üzerine onun da 
Cennet'ten çıkarıldığını bildirmekte, böylece onun durum ve akıbetinin de Hz. 
Adem gibi olduğu anlaşılmaktadır. Her iki cinsin atalarının durumunu zikretmek, 
sadece insan cinsinin anne ve babasını zikretmekten daha iyidir. 

Hülasa olarak "Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz"653 ayetinin Hz. 
Adem, eşi ve İblis hakkında olduğu açıktır. Hiçbir zaruret yokken "Jkiniz b irbiri
n ize düşman olarak oradan ininf "654 ayetine dayanarak bu ayetin muhatabının 
Hz. Adem ve eşi olduğunu ileri sürmek uygun değildir. 655 
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651 Taha 201123 
652 Taha 2011211122 
653 Bakara 2/36 
654 Taha 201123 
655 Hadi'l-ervah (33) 
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39. Kafir olup ayetlerimizi yalanlayan/ara gelince; işte bunlar Cehen
nemliktirler. Onlar orada ebediyyen kalıcıdırlar. 

40. Ey İsrai/oğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve ahdimi yeri
ne getirin ki Ben de ahdinizi yerine getireyim. Ve yalnız Benden korkun. 

41 . Beraberin izdekileri (Tevrat'ı) doğrulayıcı olarak indirdiğime iman 
ediniz ve onu inkar edenlerin ilki olmayınız. Ayet/erimi de az bir pahaya 
satmayınız ve yaln ız Benden korkunuz. 

42. Kendin iz bilip dururken hakkı batıla karıştırmayın ve (bildiğin iz) 
hakkı da gizlemeyin. 

43. Namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz ve rüku ' edenlerle birlikte 
siz de rüku ' ediniz. 

44. insanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz? Halbuki Ki
tabı  da okuyup durursunuz. Hala akı llanmayacak mısın ız? 

45. Bir de sabır  ve namaz ile (A/lah'tan) yardım isteyiniz. Gerçi bu 
(Allah 'tan) korkanlardan başkasına elbette büyük (bir zorluk gibi) gelir. 

46. Onlar gerçekten Rabblerine kavuşacaklarını  ve sonunda yalnız 
O'na döneceklerini bilirler. 

Tefsiri: 

Allah Teala, burada onların babalarına vermiş olduğu nimetleri hatırlat
maktadır. Onları Firavun hanedanından kurtardığını, bunun için denizi yararak 
orada kuru bir yol açtığını, Hz. Musa'ya 40 gece randevu verdiğini, onların ise 
bu esnada saptıklarını fakat Allah ' ın tevbelerini kabul edip onları bağışladığını ,  
bulutu onlara gölgelik ettiğini, onlara bıldırcın eti ve kudret helvası indirdiğini 
ve onlara vermiş olduğu başka birçok nimeti burada saymaktadır. Bütün bu 
nimetler, Kur'an' ın nüzulü zamanındaki yahudilerin atalarına ve geçmişlerine 
verilmişti. Allah Teala, Kur' an' ın nüzulü sırasındaki Yahudileri kendisine itaate, 
peygamberlerine inanmaya yönlendirmek ve inanmayan, dine boyun eğmeyen 
kimselerin çarptırıldığı cezaya çarptırılmaktan sakındırmak için onlara atalarına 
verdiği bu nimetleri hatırlamalarını emrediyor. Zaten atalarına verdiği nimetler 
kendilerinin de faydalandıkları ve teşekkür borçlu oldukları bir nimettir. O nimet
lere teşekkür etmek yerine Allah ' ın elçisini inkar etmek, onu yalanlamak ve ona 
düşmanlık etmek yadırganacak bir durumdur. 

"Ey Isrôil oğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayınf "656 ifadesi, Allah' ın 
mutlak ve kamil nimetini inkar ettikleri zamanda da sürdüğünü göstermez. Allah 
daha iyi bilir.657 

656 Bakara 2/40 
657 Bedfüu' l-fevfüd ( l l/23) 
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"Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın!"658 

Çünkü o zaman sizden sonrakiler inkarda sizi örnek alır, böylece onları sap
tırmanın günahını da sırtınıza yüklemiş olursunuz. Kötü bir iş icad edip de icat 
ettiği işte insanların kendisini takip ettiği kimselerin durumu böyledir. 659 

"Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin!"660 

Burada hakkı gizlemek ve onu batılla karıştırmak yasaklanmaktadır. Ayette 
geçen � kelimesi, karıştırmak ve başkasından seçilemez hale getirmek, iki yüz
lüce hile ve aldatmacalara başvurmak anlamındadır. Hakkı batılla karıştıran kişi 
batılı hak suretinde gösterir ve hem doğruya hem de batıla yorulacak kinayeli 
sözler söyler. Onu dinleyen kimse doğru anlamı kastettiğini zanneder. Halbuki 
onun kastı batıldır. Onun başvurduğu bu metot, icmalin (özetin) bir türüdür.661 

Bu ayetteki ı?j "gizlemeyin" fiilinin mansup mu meczCım mu olduğunda 
ihtilaf edilmiştir. Bu ihtilafın temelinde fiilin başındaki 3 edatının atıf için mi yoksa 
beraberlik mi ifade ettiği tartışması vardır. Birinci durumda fiil meczCım, ikinci 
durumda ise mansuptur. 

Edatın atıf için olduğunu ileri sürenler hem hakkı gizlemenin hem de onu 
batılla karıştırmanın yasaklandığını belirtmişlerdir. Eğer edat beraberlik ifade 
etse hakkı gizleme ile onu batılla karıştırmanın aynı anda yapılması yasaklanmış 
olur. 

Edatın beraberlik ifade ettiğini ileri sürenler ise görüşlerini şöyle savunmuş
tur: Hakkı batılla karıştırmak zaten onu giLlemeyi içermektedir. Keza hak, ka
rıştırıldığı ve münipüle edildiği şeylerle gizlenmiş olur. Dolayısıyla hakkı batılla 
karıştırmakla onu gizlemek biri diğerinden ayrılmaz ve birbirini gerektiren şey
lerdir. Bu sebeple onun birini yasaklamak diğerini yasaklamayı da gerektirir. 
Edatın beraberlik ifade etmesi bu anlama gelmektedir. Çünkü hakkı gizlemek 
onu batılla karıştırmayı gerektirmekte ve ondan ayrılmamaktadır. Zaten hakkı 
gizleme ile onu batılla karıştırma fiillerinden birini diğerinden ayrı yapmak müm
kün değildir. Çünkü bunlar birbirini gerektirmektedir. Birbirini gerektiren her şey 
gibi bunlar da birbirinden ayrılmaz. 

658 Bakara 2/41 
659 e\-Cevabü"\-Kafi (ed-Da' ve'd-Deva' ) (224) 
660 Bakara 2/42 
661 es-Savfüku'l-mürsele (111/926) 
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Bu görüş öncekinden daha güvenilir ve Arapça bakımından daha açık 
görünmektedir. 662 

"Namazı ikame edinf "663 

Allah Teala, namazı ikame etmemizi emretti. Namazın ikamesi, kıyam, ruku, 
sücud ve zikirleriyle tam bir şekilde yapılmasıdır. 664 

"Sabır ve namazla Allah 'tan yardım isteyin! Şüphesiz o, (sabır ve na
maz) Allah ' a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen 
bir görevdir. Onlar kesinlikle Rab/erine kavuşacaklarını ve ona dönecek
lerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. "665 

Namaz, kalbi ürperenler dışındaki kimselere ağır gelir. Çünkü onların kalp
leri Allah' ı  sevmek, saymak, onu ululamak, ondan ürpermek ve onu arzulamak 
gibi hususlardan yoksundur. Kul, Allah'a olan rağbeti nispetinde namazda huzur 
ve huşu içinde durur, onun gereklerini o ölçüde yerine getirir ve o ölçüde gayret 
sarf eder. 666 

Şeytanın Yahudilere Ettiği Oyunların Açıklaması 

662 es-Savfüku' l-mürsele (IV/1214) 
663 Bakara 2/43 
664 Kitabü' s-Salah ( 170) 
665 Bakara 2/45-46 
666 Kitabü's-Salah ( 1 7 1 )  
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47. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim n imetlerimi  ve sizi (atalarınızı) 
c'ı/emler üzerine gerçekten üstün kıldığımı hatırlayın. 

48. Ve öyle bir günden korkun ki, kimse kimseye h içbir fayda ve
remez. Ondan herhangi bir şefaat da kabul olunmaz. Ondan (azaptan 
kurtulması için) bir fidye de alınmaz ve onlara yardım da edilmez. 

49. (Ey İsrailoğulları), oğullarınızı boğazlayıp kızlarınızı sağ bırakmak
la size azabın en kötüsünü yükleyen Firavun hanedanından sizi kurtardı
ğımız zamanı hatırlayın. Bu sizin için Rabbin izden büyük bir bela idi. 

50. Şunu da hatırlayın: Bir vakit (Firavun peşin izde iken) sizin için 
denizi yarıp sizi kurtarmış, Firavun ve hanedanını ise, kendiniz görüp 
dururken suda boğmuştuk. 

5 1 .  Hani Biz MCısa ile (TCır 'da) kırk gece için sözleşmiştik. Siz onun 
arkasından buzağıyı ilah edinmekle kendin ize zulmettiniz. 

52. Bundan sonra şükredersiniz diye sizi affetmiştik. 
53. Doğru yola gelirsiniz diye MCısa 'y..ı Kitabı ve Furkan'ı (Hak ile 

batılı ayırdeden hükümleri) verdiğimizi de hatırlayın. 
54. Hani MCısa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, gerçekten siz 

buzağıyı i/Cıh edinmekle, kendi kendin ize zulmettiniz. Hemen yaradanı
nıza tevbe edin, nefislerin izi öldürün. Bu, yaratanınız katında sizin için 
hayırlıdır. Sonra tevbenizi kabul etti. Gerçekten O. kullarının tevbelerini 
çok kabul edendir, çok merhametlidir. 

55. Bir de hatırlayın ki, siz "Ey MCısa biz Allah 'ı apaçık görmedik
çe sana katiyyen iman etmeyiz" demiştiniz. O anda siz bakıp dururken 
(gökten) bir yıldırım sizi çarpmıştı. 

56. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilt
miştik. 
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5 7. Ve (Tih 'de) sizi bulutla gölgelendirdik, size menn (kudret helvası) 
ve selva (bıldırcın) indirdik. Size verdiğimiz helal rızıklardan yeyiniz (de
dik). Onlar (isyan etmekle) Bize zulmetmediler, fakat kendi nefislerine 
zulmeder dururlardı. 

58. Hani "şu kasabaya (Kudüs'e) girin ve orada istediğinizi bol bol 
yeyin, kapısından secde ederek girin ve "hıtta " deyin ki günahların ızı af 
edelim ve Biz iyilik edenlerin sevabını  daha da artıracağız" demiştik. 
Tefsiri : 

Allah ' tan vahiy alan peygamberleri beraberlerinde iken onlara şöyle denildi: 
"Şu şehre girin f  "667 Katade, İbn Zeyd, Süddi, İbn Cerir ve bunların dışında baş
ka kimseler şöyle demiştir: Burada zikredilen şehir, Beyt-i Makdis' in bulunduğu 
Kudüs şehridir. 

"Orada istediğiniz yerden bol bol yeyin. Şehrin kapısından secde ederek, 
saygılı bir tavırla girin"668 

Bu ayetteki J,j,.) kelimesi, bol bol ve afiyetle demektir. Süddi şöyle demiştir: 
Burada bahis konusu olan kapı, Beyt-i Makdis' in kapılarından biridir. İbn Abbas 
da böyle buyurmuş ve eklemiştir: Burada secde ruku anlamındadır. 

Secdenin asıl manası saygı gösterilen kimsenin önünde eğilmektir. Bir şeyin 
huzurunda saygıyla eğilen herkes ona secde etmiş olur. İbn Cerir ve başkaları 
böyle demiştir. 

Buna göre bizim kanaatimizce karşılaşan iki kişinin selam verirken birbir
lerine eğilip referans yapmaları haram kılınan secde türlerindendir. Çünkü bu 
konuda Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kesin yasağı vardır.669 

Daha sonra onlara onlara şöyle denilidi : d..b.:.. "hıtta" deyin"670 emri verildi. 
Hıtta "Bizim günahlarımızı bağışla !" anlamındadır. Hasen-i Basri, Katade ve Ata 
böyle demiştir. 

İkrime ve başkaları ise bunun anlamının "Allah'tan başka ilah yok!" olduğu
nu ileri sürmüşlerdir. Bu görüş sahipleri "hıtta" kelimesini günahların bağışlandı
ğı bir söz olarak değerlendirmiş görünüyor. O da kelime-i tevhiddir. 

Said b. Cübeyr' in İbn Abbas'tan naklettiğine göre onlar bu sözle Allah'tan 
mağfiret dilemekle emrolunmuşlardır. 

Her halükarda onlara tevhid ve istiğfarla şehre girmeleri emredilmiştir. Bu, 
onların hatalarının bağışlanmasını garantilemişti. Ne var ki şeytan onların aklını 
çeldi ve bu sebeple söylemeleri emredilen sözü değiştirdiler ve yapmaları emre
dileni yapmadılar. 

66 7 Bakara 2/58 
668 Bakara 2/58 
669 Tirmizi (V/70), İstizan, bab: fi'l-musafeha; İbn Mace ( 1 1/1220) fi'l-adab, Bab: el-musafeha 
670 Bakara 2/58 
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Buhari ve Müslim' in Hümam b. Münebbih vasıtasıyla Ebu Hureyre'den nak
lettiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Israil 
oğullarına şöyle buyuru/muştu: Şehrin kapısından secde ederek, saygılı bir tavırla 
girin ve 'h ıtta ' 'başlıca dileğimiz affedilmektir' deyin ki suçlarınızı affedelim. An
cak onlar bu emirleri değiştirdi/er kapıdan kıçları üstünde sürünerek girdiler ve 
söyleme/eri emredilen sözü de 'arpanın içinde buğday tanesi '  diye değiştirdiler. "671 
Bunun üzerine Allah Teala onların üzerine gökten azap indirdi. 

Ebü'l-Aliye indirilen azapla İlahi gazabın kastedildiğini, ibn Zeyd ise taun 
olduğunu söylemiştir. 

Demek ki Allah'ın dinini sözlü veya uygulamalı olarak değiştiren kimseler 
taun felaketiyle karşılaşmayı hak ederler. 672 

671 Buhari, (V!/502) el-Enbiya, Babu hadisi'l-1-!ıdr maa Musa; Müslim (V/868) et-Tefsir 
672 !ğasetü' l -Lehfan ( 11/308-309) 
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59. Derken (içlerinden) zulmedenler, kendilerine söylenenleri başka 
sözlerle değiştirdiler. Biz de fasıklık ettikleri için zulmedenlerin üzerine 
gökten bir azap indirdik. 

60. Hani Musa kavmi için su istemişti. Biz Musa 'ya: ''Asan ile taşa 
vur" dedik. Hemen ondan oniki pınar fışkırdı. Herbir insan topluluğu 
kendi su alacağı yeri öğrenmişti. "Allah ' ın rızkından yeyin iz, için iz. Yer
yüzünde fesat çıkarmakla taşkınlık yapmayınız" (demiştik) .  

61 . Hani siz, şöyle demiştiniz: "Ey Musa biz yalnız bir (çeşit) yemekle 
yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de bize bakla (sebze), acur, sa
rımsak, mercimek ve soğan gibi yerin bitirdiği şeylerden çıkarsın . " Musa 
dedi ki: "Siz daha hayırlı olanı böyle daha aşağı olanla değiştirmek mi 
istiyorsunuz? Öyle ise herhangi bir şehre çekip gidin, istediğin iz şey ora
da size verilecek. " Bundan ötürü onlar zillet ve yoksulluğa mahkum 
edildiler; Allah 'tan gelen bir gazaba uğradılar. Bu, Allah 'ın ôyetlerini 
inkar etmelerinden ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinden do
layı idi. Bu, onların isyan etmelerinden ve taşkınlıklarından dolayı idi. 

62. İman edenler, yahudiler, Hıristiyanlar ve sabiiler'den Allah 'a ve 
ahiret gününe inanan ve salih amel işleyen lerin elbette Rabbleri katında 
ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. 

63. Hani sizden (Tevrat'la hükmedeceğinize dair) sapasağlam söz al
mıştık. Tur'u da üstünüze kaldırmıştık. "Size verdiğimizi kuvvetle alın, 
içindekileri de hatırlayın ki; sakınasınız. " 

64. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerin izde Allah 'ın lütuf 
ve rahmeti olmasaydı elbette zarara uğrayanlardan olurdunuz. 

65. Anda/sun, sizden cumartesi günü (balık avlama yasağına uyma
yıp) haddi aşanları bilmişsin izdir. Biz de onlara: ''Aşağılık maymunlar 
olun" demiştik. 

Tefsiri : 

Hasan-ı Basri bu ayetle ilgili olarak şöyle demiştir: Balıkları cumartesi günü 
avladılar, sonra suda beklettiler, Pazar günü çıkarıp pişirerek yediler. Ama ye
dikleri yaramadı. Çünkü Allah hem dünyada hem de ahirette onlara bir azap 
hazırladı. Allah' a yemin olsun ki cumartesi gününde balık tutmak Allah katında 
kişinin Müslüman kardeşinin kanına girmesinden daha mes' uliyetli değildi . An
cak Allah cumartesi gününü ihlal ederek balık tutan Yahudilere dünyada iken 
cezalarını peşinen verdi, kardeşinin kanına giren Müslümanların cezasını ise 
ahirete bıraktı. 

Hasan-ı Basri ' nin "cumartesi günü balık avladılar" sözü, "O gün balıkların 
kolaylıkla avlanabilecekleri bir suya girmelerini sağladılar" anlamındadır. Nite
kim başkaları bu sözü şöyle açıklamıştır: Yahudiler balıklar için havuzlar kazdılar, 
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Cuma akşamından bu havuzların kapaklarını açarak suyla dolmasını ve böylelik
le balıkların oraya gelmesini sağladılar. İş yapmaları yasak olan cumartesi geçtik
ten sonra da havuza girmiş olan balıkları kolaylıkla yakaladılar. Cumartesi günü 
doğrudan doğruya balık avlamadıkları için böylelikle yasağa uymuş oluyorlardı. 
Eğer cumartesi günü doğrudan doğruya avlansalar balıkları o gün sudan çıkarır
lar, ertesi güne kadar bekletmezlerdi . 673 

66. Biz bun u orada bulunup görenlere de sonradan gelenlere de bir 
ibret, takva sahipleri için de bir öğüt kıldık. 

67. Bir zaman da Musa, kavmine: "Allah size bir inek boğazlaman zzı 
emrediyor" deyince, "bizi alaya mı alıyorsun?"  dediler. O da: "Cahiller
den olmaktan Allah 'a �ığzn ınm " dedi. 

68. "Bizim için Rabbine dua et de onun mah iyetini (yaşını) bize iyice 
açıklasın" dediler. Dedi ki: "O (Allah) : O inek çok yaşlı da değildir, çok 
genç de değildir. İkisi arasında bir dinç (körpe inek) tir, diyor. Artık em
rolunduğunuzu yapın . "  

673 İ ' lamü'l-muvakkıin ( l l l/212 )  
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69. "Rabbine bizim için dua et ki, renginin nasıl olduğunu bize iyice 
açıklasın" dediler. "O, buyuruyor ki: Gerçekten o , bakanlara ferahlık 
veren sapsarı bir inektir" dedi. 

70. Dediler ki: "Bizim için Rabbine dua et, o ineğin nasıl olduğunu 
bize iyice açıklasın .  Çünkü bize göre inekler birbirine benziyor. Allah 
dilerse gerçekten biz h idayete ereriz. " 

71 . Dedi ki: "O şöyle buyuruyor: O (inek) işe koşulmamış, arazi sür
memiş ve ekin sulamamıştır, kusursuzdur, hiçbir alacası yoktur (katıksız 
sarıdır) . " Dediler ki: "İşte şimdi hakkı getirdin. " Nihayet o ineği boğazla
dı/ar. Fakat az kalsın yapamayacaklardı. 

72. Hani siz bir kişi öldürmüştünüz de (katili) hakkında herbiriniz 
suçu diğerine atmıştın ız. Halbuki Allah sizin gizlediğiniz şeyi açığa çıka
randır. 

73. O sebeple: "Onun bir parçasıyla ona (ölüye) vurun" dedik. işte 
Allah ölüleri böyle diriltir. Ak/edersiniz diye de size ayetlerini (ölüleri 
diriltmenin belgelerini) gösterir. 

74. Sonra bunun ardından yine kalpleriniz katılaştı. Kalpleriniz taş 
gibidir; belki taştan da katı. Çünkü öyle taşlar vardır ki ondan ırmaklar 
kaynar. Yine öyle taşlar vardır ki yarılıp ondan su fışkırır. Öylesi de vardır 
ki Allah korkusundan yuvarlanır. Allah yaptıkların ızdan gafil değildir. 
Tefsiri : 

.:ı� p LA tJ.� �lj "Halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracak
tı. "  cümlesi ara cümle olup atfedilen cümle ile üzerine atfedildiği cümle arası
na girmiştir. Bu ara cümle, İsrail oğullarının maktul hakkında suçu birbirlerine 
atmalarının bir yarar sağlamadığını, çünkü Allah'ın bu husustaki gerçeği gün 
yüzüne çıkarıp hakikati ortaya sereceğini muhatapların vicdan ve kalplerine yer
leştirmektedir. Eğer bu ara cümle olmasa söz şöyle olurdu: Hani siz bir adam 
öldürmüştünüz de katilin kim olduğu hakkında tartışarak suçu birbirinize atmış
tınız, biz de kestiğiniz sığırın bir parçasıyla maktule vurun demiştik" Arap dili ve 
edebiyatını bilen kimse için bu cümle ile ara cümlenin bulunduğu ayet arasında
ki farkın büyüklüğü apaçık ortadır.674 

Bu ayetler, katilinin kim olduğu hakkında tartışıp suçu birbirlerine attıkları 
maktulün kıssasını anlatmaktadır. Sonunda katili ortaya çıkarmak için sığır kes
meleri ve bir parçasıyla maktule vurmaları emredilmiştir. 

Bu kıssadan bir çok hisse çıkarılabilir. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralaya
biliriz: 

674 el-Fevfüdü' l-müşevvik (95) 
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1 .  Bu kıssayı bildirmek Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- nübüweti
nin delillerindendir. 

2 .  Hz. Musa' nın peygamberliğinin, alemlerin Rabbi olan Allah ' ın elçilerin
den olduğunun delilidir. 

3. Birinciden sonuncusuna kadar tüm peygamberlerin ittifakla bildirmiş ol
dukları bedenlerin diriltilmesi ve ölülerin kabirlerinden kalkması hakikatinin bir 
delilidir. 

4. İrade sahibi, istediğini yapan Allah' ın varlığının delilidir. O, her şeyi bilen 
ve her şeye gücü yetendir. Adildir. Zulmetmek O'na yaraşmaz. Hikmet sahibidir. 
Boş iş yapmak O'na yakışmaz. 

5. Mu' cize, delil ve hüccetlerini kullarına çeşitli şekillerde göstermek, böylece 
hidayete erenin hidayetini artırmak sapanı ise uyarıp tehdit etmek. 

6. Allah ' ın emri hakkında çok soru sorarak onu meşakkatli ve uygulanması 
zor hale getirmek uygun değildir. Aksine derhal emri yerine getirmek gerekir. Bir 
sığır kesmeleri emredilince hemen herhangi bir sığır kesmeliydiler. Çünkü baş
langıçta verilen emir ne anlaşılmayacak derecede kısa ne de karışık idi. Aksine 
"Bir köle azat et! " ,  "Bir fakiri doyur! " ,  "Bir gün oruç tut !" gibi son derece anlaşılır 
idi. Bu sebeple bu ayete dayanarak açıklamanın, açıklamaya ihtiyaç duyulma
sından sonraya bırakılmasının caiz olduğunu ileri sürenler yanılmışlardır. Çünkü 
ayet tafsilatlı açıklama yapılmasına ihtiyaç duymayacak denli açıktı. Ancak onlar 
inat edip soru sordukça işleri zorlaştırıldı .  Ebu Ca'fer İbn Cerir, Rebi' kanalıyla 
Ebü' l-Aliye 'nin şöyle dediğini nakletmiştir: İsrail oğulları bir inek kesmekle emro
lunduklarında her hangi bir inek alıp boğazlasalardı emri yerine getirmiş olacak
lardı. Fakat onlar soru sorarak Allah' ın işlerini zorlaştırmasına sebep oldular. 

7 .  Kulun h ikmetini bilmediği bir İlahi buyruğu yadırgaması uygun değildir. 
Çünkü bu bir nevi inkardır. Nitekim peygamberleri İsrail oğullarına : "Allah, bir 
sığır kesmenizi emrediyor' demiş ", onlar ise bu emre 'Ay' Sen bizimle alay mı 
ediyorsun'? '  diye cevap vermişlerdi. " Bu buyrukla sordukları konunun irtibatını 
bilmedikleri için bu karşılığı vermişlerdi . Bu , onların Allah ve peygamber hakkın
daki korkunç cehaletlerinden kaynaklanmaktadır. 

Hz. Musa onlara bunu emredenin kendisi olmadığını , bunun Allah ' ın buy
ruğu olduğunu bildirdi .  Eğer bunu emreden o olsaydı peygambere inanan kim
senin bu emre karşı gelmesi yine uygun olmazdı. 

Hz. Musa onlara "Öyle cahillere katılmaktan Allah 'a sığınırım '' ve onlar da 
bunu Allah' ın buyurduğuna kanaat getirince kesecekleri ineğin gözünü rengini 
vs. sorarak işi yokuşa sürmeye başladılar ve bu konudaki soruların ı  üç defa ye
nilediler. Her şey ortaya çıkıp hiçbir belirsizlik kalmadığında da emre uymakta 
durakladılar. Neredeyse yapmayacaklardı !  
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Onların cehalet ve zulümlerinin en çirkin örneklerinden biri peygamberle
rine "işte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin" demeleridir. Eğer 
bu sözle "Daha önce kesilecek inek konusunda hakkı getirmemiştin" anlamı
nı kastetmişlerse bu açıkça dinden çıkmak ve inkar etmektir. Yok eğer bununla 
"Kesilmesi emredilen ineğin belirfenmesinde bize tam bir açıklama yaptın" an
lamını kastetmişlerse bu da açık bir cehalettir. Çünkü : "Allah, bir sığır kesmenizi 
emrediyor" sözü son derece açıktır. Ne buyrukta, ne yapılması istenen fiilde ne 
de kesilecek olan canlıda hiçbir kapalılık söz konusu değildir. Allah'ın elçisi en 
baştan hakkı getirmiştir. 

Muhammed İbn Cerir şöyle demiştir: Bizden önceki hayırlı nesiller içinden 
bir alim Hz. Musa'ya "İşte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin" sö
zünü söyleyen İsrail oğullarının dinden çıktığını ve inkara düştüklerini sanmıştı. 
Onların küfre düşmedikleri düşüncesinde olan İbn Cerir sözlerini şöyle sürdürdü: 
Bize göre onlarını durumu o alimin söylediği gibi değildir. Çünkü onlar, - her 
ne kadar Hz. Musa'ya söyledikleri bu sözle cahillik ve hata etmişlerse de - ineği 
kesmek suretiyle buyruğa itaat edip boyun eğmişlerdir. 

8. İsrail oğullarının kalplerinin katılığının ve onda imanın yerleşmemesinin 
bildirilmesi. 

Abdü's-Samed b. Ma'kıl, Vehb'in şöyle dediğini nakletmiştir. İbn Abbas 
şöyle derdi: Allah' ın ölüyü diriltip katili onlara bildirmesinden sonra gördükleri 
hakikate ve onca mucizeye rağmen İsrail oğulları maktulün öldürüldüğünü inkar 
ederek "Vallahi onu biz öldürmedik" dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle 
buyurdu: "Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı artık onlar taş gibi hattô. 
ondan da katı!" 

9. Zalim ve azgın kimsenin hem şeriat hem de kader açısından kastettiğinin 
tam tersiyle karşılaşması. Ayetlerde zikri geçen maktulün katili maktulün mirasına 
konmak istemiş, onu öldürerek öldürme suçunu da üzerinden atmıştı. Ancak 
Allah onu ifşa ederek kirli çamaşırını ortaya döküverdi . Böylece onu maktulün 
mirasından mahrum bıraktı . 

10 .  İsrail oğulları inek konusunda iki defa fitneye düştüler. Birisi buzağı
ya tapmaları, diğeri ise inek kesmelerinin emredilrnesidir. Halbuki inek en aptal 
canlı lardan biridir. Hatta bu aptallığı darb-1 r:1esel olmuştur. 

Öyle görünüyor ki bu hadise , buzağıya tapmaları hadisesinden daha sonra 
olmuştur. Buzağıyı kesme emriyle boğazlanan, çift sürmekte ve ekin sulamakta 
kullanılan bir hayvanın Allah' ı bir kenara bırakarak ilah edinmeye layık olmadı
ğına, onun layık olduğu şeyin ancak boğazlanmak, çift sürmekte, ekin sulamakta 
ve başka işlerde kullanılmak olduğuna işaret edilmiştir. 675 

675 İğasetu 1-Lehfün ( ll/3 1 4-3 1 7) 
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"Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı artık onlar taş gibi hatta on
dan da katı ! "  

Yani onların kalplerinin katılığı ta§ın katılığından daha az değildi. Aksine 
kalpleri ta§tan daha sert değilse bile ta§ın sertliğinden de geri kalmazdı . Böyle 
mana vermek, buradaki 3i edatının � gibi olup "Onların kalpleri ta§ gibiydi, 
yok yok ta§tan da katıydı" anlamını verdiğini veya 3İ < in muhataplara göre §ek 
ifade ettiğini veyahut da "ve" bağlacı fonksiyonunu gördüğünü söyleyenlerin 
görü§lerinden daha iyidir.676 

75. (Ey mü 'minler) artık bunların size inanacaklarını mı umarsın ız? 
Halbuki onların bir fırkası vardır ki, Allah 'ın kelamını dinlerlerdi de onu 
anladıktan sonra bile b ile onu tahrif ederlerdi. 

76. (Münafıklar) mü 'minler ile karşılaştıklarında "iman ettik" derler. 
Birbirleriyle tenhada başbaşa kaldıklarında: ''Allah ' ın size açtığını onu 
Rabbinizin huzurunda size karşı delil getirsin/er diye mi  onlara haber 
veriyorsunuz? Akıl erdiremiyor musunuz? " derler. 

77. Gizlediklerini de açığa vurdukların ı  da Allah 'ın muhakkak bildi
ğin i bi lmiyorlar mı? 

78. Onların arasında kuruntu dışında Kitabın ne olduğunu bilmeyen 
ümmiler de vardır. Onlar yalnız zan ediyorlar. 

79. Elleriyle (tahrif ettikleri) kitabı yı:ızıp sonra, az bir paha ile onu 
satabilmek için "Bu Allah ' ın katındandır" diyenlere veyi olsun . . .  Vay el
leriyle yazdıklarından başlarına geleceklerel Kazandıkları yüzünden vay 
onların haline! 

676 et-Tibyarı fi Aksami' l-Kur·��n (250 -25 1 )  

l 
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Tefsiri: 
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Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Kitabı 'nı tahrif edenleri, onunla ilgili sadece 
bir takım kuruntu ve ümitler besleyen ümmileri , asılsız şeyleri yazıp "Bu, Allah 
katından gelen haktır" diyen kimseleri kınamıştır. Ayrıca indirmiş olduğu ayet, 
delil ve hidayeti gizleyenleri de birkaç yerde kınamıştır.677 Kınanmış olan bu dört 
husus vahiy metinlerinden yüz çeviren, kendi görüş, arzu ve hevesleriyle ona 
kafa tutan kimselerde de vardır. Onlar bazen kendi görüşlerine aykırı ayet ve 
hadisleri gizlerler. Onların içinde kendi görüş ve arzuları doğrultusunda hadis 
uydurup "Bu Allah katındandır" diyenler de vardır. Onlar bazen de kendi görüş, 
heves ve hayallerine göre kitaplar yazar uyulması gereken gerçek dinin o oldu
ğunu iddia ederler. 678 

80. Onlar bir de: "Sayılı günler dışında b ize asla ateş dokunmaz" 
dediler. De ki: "Buna dair Allah 'tan bir ahid mi aldınız? Allah, asla ah
dinden dönmez. Yoksa Allah 'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyor
sunuz?" 

Tefsiri : 

Bu, onların iddialarının doğru olup olmamasının bir kavuşturmasıdır. Bu 
kovuşturma, birisinin mutlaka doğru diğerinin ise geçersiz olacağı iki önerme
yi gerektirmektedir. Şöyle ki ; "Bize sayılı günler dışında ateş dokunmayacaktır" 
iddiaları ancak vahiyle bilinebilecek gaybi bir bilgidir. Bu, ya Allah'a bilgisizce 
isnat edilmiş yalan bir sözdür veyahut da Allah'tan gelen bir vahye dayanmak
tadır. ikinci şık kesinlikle geçersiz olduğuna göre bunun yalan bir söz olduğu ve 
bunu uyduranın da Allah 'a iftirada bulunduğu orh ya çıkmış olmaktadır.679 

677 Bk. Bakara 2/159, 1 74 ;  En'am 6/91 (Mütercimin notu) 
678 es-Savaiku'l-mürsele ( I l l/ 1049-1050) 
679 Bedaiu'l-fevaid ( IV/143) 



220 � Beda i 'ut-tefslr ���--���� -���-��� 

81 . Hayır (öyle değil); kim kötülük işler ve günahı kendisin i  çepeçev
re kuşatırsa, onlar Cehennemlik/erdir. Orada ebedi kalıcıdırlar. 

82. İman edip salih amel işleyenlere gelince; onlar Cennetliktir/er. 
Orada ebedi kalıcıdırlar. 

83. Han i  İsrailoğullarından: ''Allah 'tan başkasına ibadet etmeyin, an
neye babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapın ve insanlara 
güzellikle söz söyleyin, namazı dosdoğru kı lın, zekatı gereği gibi verin" 
diye söz almıştık; sonradan sizden pek azınız hariç _vüz çevirdin iz. Ve 
hôla da yüz çevirmektesin iz. 

84. Hani  sizden, "birbirin izin kan ını dökmeyeceksiniz ve b irbirin izi 
yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız " diye söz almıştık. Sonra kabul ettiniz. 
Hala da şahidlik etmektesin iz. 

85. (Bu sözünüzden) sonra işte sizler yine birbirinizi öldürüyor, içi
n izden bir kesimi yurtlarından çıkarıyor ve onlara karşı günah ve düş
manlıkla birleşip yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olarak gelirlerse 
fidye verip onları kurtarırsın ız. Halbuki onların çıkarılması size haram 
kılınmıştır. Yoksa siz Kitabın bir kısmına inan ıyorsunuz da bir kısmını 
inkar m ı  ediyorsunuz? için izden böyle yapanların cezası, dünyada hor
lanmaktan başka bir şey değildı r. Kıyamet gününde ise azabın en şiddet
lisine döndürülürler. Allah y lJJt; k ların ızdan gafil değildir. 

l' 
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Tefsiri: 

Bunlar, Allah' ın ehl-i kitaba karşı getirmiş olduğu delillerdir. Çünkü birbirle
rini öldürmemek, yurtlarından sürmemek ve esirlerini fidye karşılığı salıvermek 
hakkında onlardan söz almıştı . Onlar bu üç hususun ikisinde sözlerinden caydılar 
ve sadece üçüncü hususta sözlerini yerine getirdiler. Yani birbirlerini öldürdüler 
ve yurtlarından çıkardılar, ancak Allah ' ın emri olduğu gerekçesiyle esirleri ser
best bırakırken fidye aldılar. Buna göre ayetlerin manası şudur: Eğer fidye al
mak Allah' ın emri olduğu için esirleri bırakırken fidye alıyorsanız niçin birbirinizi 
öldürüyor ve bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyorsunuz? Halbuki Allah bunları 
yasaklamıştır. Kitab' ın bazı hükümlerini yapmanız hepsini yapmanızı gerektirir. 
Kitab'a inanırken bir kısmını nasıl inkar edersiniz. Sizden bu şekilde davrananın 
cezası dünyada da kıyamette de rezil olmaktan başka bir şey değildir. Onlar en 
şiddetli azaba çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarından gafil değildir. 680 

Allah Teala, Kitabı' nın bir kısmını uygulayıp bir kısmını terk eden kimsenin 
uyguladığı kısma inanıp terk ettiği kısmı inkar etmiş olduğunu belirtmektedir: 
"Birbirin izin kanın ı  dökmeyeceğin ize, b irbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağını
za dôir sizden söz almıştık. her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştin iz. Bu 
misakı kabul eden sizler, birb irin izi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi yurtların
dan çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurt
larından çıkarmak size haram olduğu halde size esirler olarak geldiklerinde fidye 
verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını  
inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak 
rüsvay/ık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta 
oldukların ızdan gafil değildir. 681 

Allah Teala, onların, emrettiği hususları uygulamayı kabul ettiklerini bildiri
yor. Bu da, onların birbirlerini öldürmeyeceklerini ve yurtlarından sürmeyecek
lerini kabullendiklerini gösteriyor. Ancak Cenab-ı Hak, onların bu emre isyan 
ettiklerini, onlardan bir kısmının diğer bir kısmı öldürüp yurtlarından çıkardığını 
bildiriyor. Bu, Kitap'ta onlardan alınan sözleri inkar ettiklerini gösteriyor. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, onların, esir olanları fidye karşılığı serbest bırak
tıklarını bildiriyor. Bu, Kitap'ta onlardan alınan söze olan inançlarının bir gereği
dir. Böylece Allah'a verdikleri ahitten uyguladıklarına inanmış, terk ettiklerini ise 
inkar etmiş oluyorlar. Uygulamayla ilgili iman uygulamayla ilgili küfrün zıddıdır. 
İman esaslarıyla ilgili iman ise onlarla ilgili inkarın zıddıdır. 682 

680 Bedfüu' l-fevfüd ( IV/143-144) 
681 Bakara 2/84-85 
682 Kitabü's-Salah (55-56) 
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86. Onlar ahireti verip (karşılığında) dünya hayatın ı  satın almış kim
selerdir. O bakımdan azabları hafifletilmez, onlara yardım da edilmez. 

87. Andolsun ki Biz, MCısa 'ya o Kitabı verdik ve ondan sonra da 
birbiri ardınca peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa 'ya da apaçık 
deliller (mucizeler) verdik, onu Ruhu  '/-Kudüs ile (yani temiz ruhla, Ceb
rail ile) destekledik. Demek size ne zaman bir peygamber nefislerinizin 
hevôsına uymayan bir şey getirirse; (ona uymayıp) büyüklenecek, kimi
ni yalanlayacak, kimini de öldüreceksin iz ha!? 

Tefsiri : 

Bu, münazara edenlerin ve fakihlerin "delilsiz iddia ve keyfi görüş" adını 
verdikleri şeydir. Onlardan biri arkadaşına şöyle der: Senin geçersiz hükümlerin
den ve arzularından başka iddianı destekleyen h içbir delilin yoktur. Keyfine uy
mayan görüşleri reddedersin .  Ama bir görüş senin keyif ve arzuna uyarsa kabul 
eder, caiz dersin. Keyif ve arzularının kaynağı ise ya saygı duyduğun birine körü 
körüne bağlılık veya o görüşün isteklerinle paralel olmasındandır. Keyfine uyma
yanı reddeder, uyanı kabul edersin. 

Bu ve bundan önce zikredilenler elbette hasmı susturucu delillerdir. Artık 
onun bunlara vereceği bir cevap yoktur. Çünkü Kitab' ın bir kısmını uygulamak 
hepsini uygulamayı gerektirmektedir. Şeriatın bir kısmını kabul etmek hepsini 
kabul etmeyi gerektirmektedir. Şeriatlar arzulara bağlı olamaz. Öyle olsaydı şeri
ata gerek kalmazdı . Çünkü o zaman şeriata ihtiyaç olmazdı . Zira herkesin keyfi 
ve arzusu şeriat olurdu . Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Eğer hak, 
onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bu
lunanlar bozulur giderdi. "683 
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88. Bir de: "Kalplerimiz kılıflı dır (örtülüdür) " dediler. Öyle değil, Al

lah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Onlar pek az iman ederler. 

683 Mü'minun 23/71 Bedfüu' l-fevfüd (!V/144) 
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"Kalplerimiz perdelidir" sozunun anlamında ihtilaf edilmiştir. Bu ifadeye 
bazıları şu anlamı vermiştir: Kalplerimiz hikmet ve ilmin kabıdır. Böyleyken senin 
getirdiğin şeyleri anlamıyoruz. Veya senin getirdiğin şeylere ihtiyacımız yoktur. 
Buna göre ...Ail. kelimesi, .....;� "kap"ın çoğuludur. 

Doğru olan müfessirlerin çoğunluğunun görüşüdür. Onlar bu ifadeye şu an
lamı vermişlerdir: Kalplerimiz Kur· an'ı ve senin dediklerini anlamıyor. Buna göre 
� kelimesi, ü.lll "kılıf, örtü" kelimesinin çoğuludur. Bu kelime tıpkı �\ "kır
mızı" kelimesinin çoğulu olan � gibidir. 

Ebu Ubeyde (ö .  2 10 )  şöyle demiştir: Kılıf içinde bulunan şeye .___.;il\ "kılıflı" 
denilir. Bu kelime kılıcın, okun ve adamın sıfatı olabilir. Adamın sıfatı olduğunda 
onun sünnetsiz olduğu anlamını verir. 

Bu ayetteki (Bakara 2/88) ,_.aü kelimesinin kap anlamında olduğu söylen
miştir. Ancak ben derim ki bu, söz konusu kelime hakkındaki iki görüşten biridir. 
Üstün olan görüşe göre ise bu ayet "Kalplerimiz örtü içindedir, senin dediğini an
lamıyoruz" anlamındadır. Nitekim şu ayet de bunun bir benzeridir: "Dediler ki: 
Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır"684 Şeyhu' l-İslam İbn Teymiye'nin 
bu kelimeye "kap" anlamı verenlerin görüşünü çok z_?yıf bulduğunu işittim . O 
şöyle demişti: ._ili. kelimesi, "örtülü" anlamındaki ......;_U,i nin çoğuludur. Perdelen
miş olan kalbe böyle denilir. Bu kelime sünnet olmamış kişiler hakkında da kul
lanılmaktadır. Bu kelime tıpkı -....ilil "kilitli" kelimesinin çoğulu olan --ili gibidir.685 

Bir de: "Kalplerimiz kı/ıflıdır (örtülüdür) " dediler. Öyle değil, Allah, kü
fürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Onlar pek az iman ederler. 686 

İbn Abbas ve Katade bu ayetin anlamı hakkında şöyle demiştir: Kalplerimi
zin üstünde örtüler vardır. Kalplerimiz örtüler içindedir. Bu sebeple senin dediği
ni anlayıp akledemiyoruz. 

Ayetin doğru olan anlamı budur. Çünkü Kur' an-ı Kerim'de bunun benzer
leri de çokça geçmektedir. Şu ayetlerde olduğu gibi : "Dediler ki: Bizi çağırdığın 
şeye karşı kalplerimiz kapalıdır"687 "Gözleri beni görmeye kapalı bulunan, ku
lak vermeye de tahammül edemez olan kôfirleri o gün Cehennemle yüz yüze 
getirmişizdir. "688 

684 Fussilet 4 1/5 
685 Bedaiu'l-fevfüd ( IIl/1 16)  
686 Bakara 2/88 
687 Fussilet 41/5 
688 Kehf 18/100- 101  
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Bu ayete "Kalplerimiz hikmet dolu kaplar gibidir" anlamını verenlerin gö
rüşünü destekleyici hiçbir delil yoktur. Bunun Kur'an'da bir benzeri de yoktur. 
İnsan kendini ilim ve hikmetle methederken böyle bir söz söylemez. "Kalbim 
ilimle dolu bir kap gibidir, bilgin müminlerin kalpleri ilimle dolu kaplar gibidir" 
şeklinde bir söz nerede görülmüştür? 

Kap, iyi bir nesnenin kabı da olabilir kötü bir nesneninde. A.yette ilim ve 
hikmet h iç anılmıyor. Kalp kaba benzetilmiş olsa bile onun mutlaka hikmet dolu 
bir kaba benzetildiğinden emin olunamaz. Bu son derece açık bir husustur. 

Ancak bizim kabul ettiğimiz görüş hakkında şöyle bir soru sorulabilir. Ayete 
"Kalplerimiz hikmet dolu kaplar gibidir" anlamı verildiğinde J edatının ayete 
kazandırdığı anlam şöyle olur: "Hayır! Kalpleriniz ilim ve hikmet kabı falan değil
dir. Aksine damgalanmıştır" Bu son derece açık bir manadır. Ayete "Kalplerimiz 
örtülüdür" anlamı verildiğinde bu edatın anlamı nedir? 

Bu soruya şöyle cevap veririz: Edatın anlamı yine gayet açıktır. Çünkü onlar, 
peygamberin getirdiği şeyleri anlayıp bilme hususunda Allah 'ın kendilerine bir 
kapı açmadığını, aksine kalplerini perdelediğini bu sebeple anlayamadıklarını ile
ri sürüyorlar ve bu sebeple inanmadıkları için sorumlu tutulamayacaklarını söy
lüyorlar. Böylece kalplerinin örtülü olarak yaratıldığını ve inanmamakla mazur 
olduklarını belirtiyorlar. Cenab-ı Hak ise , ayetin bu edatla başlayan kısmında 
Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. " buyurarak onla
rı yalanlıyor. Nitekim başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır: "Sözlerinden 
dönmeleri, Allah 'ın ayetlerin i  inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldür
meleri ve 'kalplerimiz örtülüdür' demeleri sebebiyle (onları lanetledik. Onların 
kalpleri kılıflı değildir) Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine 
m ühür vurmuştur; pek azı müstesna artık iman etmezler"689 

Cenab-ı Hak onların kalplerinin mühürlenmesinin, başarı ve ihsanından 
uzaklaştırılmasının sebebinin kendilerinin seçtiği inkarları olduğunu, bu sebeple 
onları lanetlemek ve kalplerini mühürlemek suretiyle cezalandırdığını belirtiyor. 

Buna göre ayetin anlamı ve edatın ayete kazandırdığı mana şöyledir: Onlar, 
kalpleri hiçbir şeyi anlamaz şekilde perdeli olarak yaratıldığı halde inanmakla 
sorumlu tutulmuş değildirler. Aksine onlar kalplerini damgalayıp mühürleyerek 
cezalandıracağımız davranışlar yapmışlardır. 690 

689 Nisa 4/155 

690 Şifaü' l -Alil (93) 
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89. Önceden kendisi vasıtası ile kafirlere karşı zafer istedikleri ve elle
rindekini (Tevratı) doğrulayıcı bir Kitap onlara Allah tarafından gönderi
lince; işte o tanıdıkları (Peygamber) kendilerine gelince onu inkô.r ettiler. 
Artık Allah'ın lô.neti kafirler üzerinedir. 

Tefsiri : 

Bu ayet, Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- yalanlamaları hakkında 
Yahudilerin aleyhinde bir başka delildir. Onlar cahiliyye devrinde komşuları olan 
Araplarla savaşırlarken zuhı1r edecek olan Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesel
lem- vesile kılarak Cenab-ı Hak'tan yardım isterler, bunun üzerine onlara zafer 
nasip edilir, fetih verilirdi. Ancak Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- zuhı1r 
edip nübüwetini ilan edince onu inkar ettiler ve peygamberliğini yalanladılar. 
Onu vesile kılarak Allah'tan fetih istemeleri ve onun peygamberliğini yalanlama
ları birbiriyle çelişen şeylerdir. Eğer Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- pey
gamber olduğu için vesile kılıyorlarsa onun peygamberliğini inkar etmemeleri 
gerekirdi .  Yok eğer iddia ettikleri gibi onun peygamberliğini inkar ediyorlarsa o 
zaman onu vesile kılarak zafer istemeleri temelsiz bir davranıştır. Yani eğer onu 
vesile kılarak Allah' tan zafer istemeleri doğru ise Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- peygamberliği de doğrudur. Yok eğer iddia ettikleri gibi Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliği batıl ise onu vesile kılarak Allah'tan yardım 
istemeleri de batıldır. Bu, onların asla çözümleyemeyecekleri çelişkili bir davra
nıştır. Bunun birkaç şekilde anlatılması mümkündür. Düştükleri çelişkiyi göster
mek için onlara söylenebilecek bazı sözleri aşağıda sıralıyoruz: 

1 .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğini ilan etmeden önce 
onu vesile kılarak Allah'tan yardım istemek suretiyle onun peygamberliğini kabul 
etmiş oldunuz. O halde o peygamberliğini ilan ettikten sonra da onun peygam
berliğini kabul etmeniz gerekir. 

2. Siz Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- vesile kılarak Allah'tan yardım 
istiyordunuz. Bu, peygamberliğini ilan etmeden önce Tevrat'tan öğrendiklerinize 
dayanarak onun peygamberliğini kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Onun geldi
ğini görünce ve bu bilginiz vakıa olarak ortaya çıkınca bu konudaki inancını
zın daha da güçlenmesi gerekirdi. Ama siz bu konudaki bilginizin müşahedeyle 
kemale erdiği bir anda onu inkar ettiniz. Yani onun peygamberliği henüz vakıa 
olarak ortada yokken inandınız, vukua geldiği anda ise inkar ettiniz .  Bundan 
daha büyük çelişki ve inatçılık olmaz. 
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3. Onu vesile kılarak Allah'tan zafer istemeniz ona inandığınızı göstermekte
dir. Ona inanmaksızın onu vesile kılmanız mümkün değildir. 

4. Onlara "Hz. Peygamber'i -sallallahu aleyhi vesellem- vesile kılarak Allah'tan 
yardım istemeniz bir delile dayanıyor muydu, dayanmıyor muydu?" diye soru
lur. Mutlaka "dayanıyordu" diyeceklerdir. O zaman bu delilin gereğini her zaman 
kabul etmelidirler. Delilin gereğini bir zaman, yani Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 

vesellem- peygamberliğini ilan etmeden önce kabul edip ilan ettiği zaman inkar 
etmeleri asla kabul edilmeyecek bir davranıştır. 

5. Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- vesile kılmak geleceği müjdele
nen peygambere inanmak anlamına gelir. Ona inanmak, onun geleceğini müj
deleyen önceki peygambere yani Hz. Musa'ya da inanmaktır. Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğini ilan etmeden önce onu inkar etmek Hz . 
Musa'yı da yalanlamak oluyorsa -ki öyledir - Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve

sellem- peygamberliğini ilan ettikten sonra onu inkar etmek Hz. Musa'yı da yine 
hem de daha şiddetli bir şekilde inkar etmek anlamına gelir. Dolayısıyla siz Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- inanmamakla hem onu hem de onun ge
leceğini müjdelediği önceki peygamberi , yani  Hz. MCısa'yı  yalanlamiş oluyorsu
nuz. Bu , burada zikrettiğimiz maddeler içinde en iyisidir. 

6. Onu vesile kılarak Allah'tan yardım istemeniz doğruysa ve geleceği müj 
delenen peygamberin mu' cizelerinden ise , o peygar :ber geldikten sonra ona 
inanmanız daha güçlü olması gerekir. Çünkü o peygaı ıber henüz gelmeden mu
cizelerini müşahede etmişsiniz. Bunlar, onun gösterdiJi bcşka mucizelerle birl ikte 
onun peygamberliğinin doğruluğunu gösterir. Çünkü onun doğruluğunu göste
ren deliller ve burhanlar artmıştır. 

7 .  Mutlaka şu iki şıktan biri doğrudur: Ya onu vesile kılarak Allah 'tan yardım 
istemeniz veya onu inkar edip yalanlamanız. Bu ikisinin aynı anda doğru olma
sı mümkün değildir. Bunlardan hangisi yanlışsa diğerin in  doğru olduğu ortaya 
çıkar. Ancak onu vesile kılarak Allah'tan yardım istemeniz önceki peygambere , 
yani Hz. MCısa'ya inanmanıza dayanıyordu Bu da gerçeğe dayalı b ir imandı. 
O zaman Hz. Muhammed' i -sallallahu aleyhi vesellem- i nkar etmenizin batıl olduğu 
ortaya çıkmış oluyor. Onu yalanlamanızın doğru, onu vesile kılmanızın ise batıl 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bunu söylemek, doğruluğunu tas
dik etmiş olduğunuz Hz. Musa 'y t  da mutlaka yalanlamanızı gerektirir. 

8. Peygamberliğini ilan etmeden önce Hz. Muhammed'e -sallallahu aleyhi ve

sellem- inanmak önceki peygambere , yani Hz. Musa'ya inanmanın gereklerin
den olduğu gibi, Hz. Muhammed'e -sallallahu aleyhi vesellem- inanmamak da Hz. 
MCısa'yı yalanlamak anlamına gelir. Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- pey
gamberliğini ilan ettikten sonra da durum aynıdır, değişmez . Yan i  ona inan
mak Hz. MCısa'ya inanmanın bir gereği olduğu gibi ,  onu ink'ır etmek ele Hz. 
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Musa'yı inkar etmek anlamına gelir. Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel

lem- peygamberliğini ilan etmeden önce onu yalanlamak önceki peygamberin,  
yani Hz . Musa' nın inkar edilmesi anlamını taşıyorsa, Hz . Peygamber -sallallahu 

aleyhi vesellem- peygamberliğini ilan ettikten sonra bu durum hayli hayli öyledir. 
Hz. Peygamber'i -sallallahu aleyhi vesellem- inkarla Hz . Musa'ya inanmak, ne Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğinden önce ne de sonra bir 
arada olamaz. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğini ilan et
meden önce onu inkar etmenin Hz. Musa'yı da inkar olduğu sizin itirafınızla 
sabittir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğini ilan ettikten son
ra ise, - daha önce de açıklandığı gibi - onun peygamber olacağına dfür Hz . 
Musa'nın vermiş olduğu haberin doğruluğu daha güçlü ve daha açık bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. O halde Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- inkar ederek 
hiçbir şekil ve durumda Hz. Musa'ya inanılmış olamaz. 

9. Hz. Muhammed' i -sallallahu aleyhi vesellem- vesile kılarak Allah'tan yardım 
istemek onun peygamberliğini kabul ve tasdik etmektir. Onu yalanlamak ise 
inkardır. Aynı adamın peygamberliğini hem kabul hem de inkar etmek küfürdür. 
Çünkü iki şıktan birini gerektirmektedir. Ya peygamber olmayan birinin peygam
berliğine inanmayı veya peygamber olanın peygamberliğini inkar etmeyi gerek
tirmektedir. Bunların her ikisi de küfürdür. Söz böylece kendinizin kafir olduğunu 
kabul etmiş oluyorsunuz .. ,Allah' ın laneti ise kafirlerin üzerinedir. 

10 .  Doğruluğunu kabul ettikleri önceki mukaddimeler yoluyla şöyle bir delil 
getirilerek onlar şöyle denilir: "siz onu vesile kılarak Allah' tan yardım istemiyor 
muydunuz?" Bu soruyu "evet" diye cevaplayacaklardır. O zaman onlara "Onu 
vesile kılmanız ona inanmanızı gerektirmez mi?" diye sorulur. Bunun, ona inan
malarını gerekli kıldığını itiraf edeceklerdir. O zaman onlara şöyle denilir: "Orta
ya çıkmadan h emen önce inanmakta olduğunuz şeyin ortaya çıkması ona inan
manızı gerektirmez mi?" Bu soruyu ya itiraf edecekler veya açık bir inatla inkar 
edeceklerdir. Ama Allah düşmanlarının bu sorulara tek itirazları şu olacaktır: "Bu 
söylenenlerin hepsi doğrudur. Ancak ortaya çıkan peygamber bizim vesile kılarak 
Allah' tan zafer istediğimiz değildir" İşte bu,  en büyük inat ve en büyük şaşkınlık
tır. Çünkü Hz. Peygamber' deki -şallallahu aleyhi vesellem- sıfat ve alametler onların 
bildikleriyle tıpa tıp aynıydı. Onun müjdelenen peygamber olduğunu inkar etmek 
gerçeği inkar etmektir. Hem de kalben bilip dururken dil ile inkar etmektir. Bu se
beple Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "(Tevrat'tan) bilip öğrendikleri gerçekler 
karşı/arma dikilince on u inkar ettiler. Işte AJ/ah 'ın laneti böyle inkarcı/aradır. "691 Şu 
ayet-i kerime burada anlatılanlara zaten hiç ihtiyaç bırakmamaktadır: " "Daha once 
kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki (Tevrat 'ı) 
doğrulayan bir kitap gelip de (Tevrat'tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına 

691 Bakara 2/89 
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dikilince onu inkôr ettiler. İşte Allah 'ın lôneti böyle inkôrcılaradır. "692 Hak olan bir 
konu çeşitli şekillerde ortaya konulabilir. O hangi kalıba dökülürse dökülsün, han
gi surette gösterilirse gösterilsin doğrudur. Kur'an delillerinin hepsi böyledir. Onu 
hangi şekilde ortaya çıkarsan son derece doğru ve açık bir şekilde ortaya çıkar. 
Hamd, mümin kullarına hidayeti lQtf eden Allah'a füttir.693 
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90. Allah 'ın kullarından dilediği kimseye /üt/undan (Kitap) indirmesi

ni kıskanarak, Allah 'ın indirdiklerin i  inkôr etmek karşılığında kendilerin i  
değişip sattıkları şey (Cehennem) ne kötüdür! Böylece gazab üstüne 
gazaba uğradılar. O kôfirler için ise hor kılan bir azab vardır. 

Tefsiri : 

Burada söz konusu edilen ilk gazap Mesih' i inkar etmeleri sebebiyledir. İkinci 
gazap ise Hz. Muhammed' i -sallallahu aleyhi vesellem- inkar etmeleri sebebiyledir.694 

91 . Onlara ''Allah 'ın indirdiğine iman edin" denildiği zaman: "Biz, 
b ize indirilene iman ederiz " derler, ondan sonra geleni de inkôr eder
ler. Hôlbuki o (Kur'Cın) beraberlerinde bulunanı doğrulayan gerçeğin tô 
kendisidir. De ki: "Madem ki mü 'min idiniz, öyleyse daha önce Allah 'ın 
peygamberlerini n için öldürüyordunuz? " 

Tefsiri : 

Bu, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- i le Yahudiler arasında geçen bir 
münakaşanın ve onların düştüğü çelişkilerin aktarıldığı bir ayettir. Bu çelişkileri 
şöyle sıralayabiliriz:695 

692 Bakara 2/89 
693 Bedaiu' l-fevaid (IV/144-147) 
694 İğasetü' l-Lehfan { I l/320) 
695 Metnin başlangıcmda böyle çelişkilerin madde madde sıralandığı belirtilmemekte ve nor

mal bir anlatım usulü takip edilmektedir. Ancak 2. maddede "el-vechü's-sani mine'n-nakd 
" denilerek ikinci çelişki anlatılmaya başlanmaktadır. Okuyucuya 1 .  çelişkiyi aratmamak için 
doğrudan verilmiş olan ilk çelişkiye numara vermeyi uygun gördük. (Mütercimin notu) 

... 
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1. Onlara "Allah'ın indirdiğine inanın" denilince onlar "Biz, bize indirilene 
inanırız" diye cevap verirler. "Bize indirilene" şeklinde özellikle vurgulamaları 
başkasına inanmadıklarını göstermektedir. Onların bu sözleri iki bakımdan aleyh
lerine bir delil oluşturmaktadır. Nitekim ayetin hemen devamında şöyle buyurul
ması bunu açıkça göstermektedir: "Ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o 
Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş Hak kitaptır. " 
Yani: eğer siz size indirilene gerçek olduğu için inanmışsanız Hz. Muhammed' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- getirdiğine de inanmanız gerekir. Çünkü o da sizin yanı
nızdaki gerçeği doğrulayan bir gerçektir. Nerede olursa olsun, kim tarafından 
getirilirse getirilsin hakka inanılması gerekir. O halde beraberinizde bulunana 
inandığınız gibi buna da inanmanız lazımdır. Bunun aksine bir davranış açık bir 
inkar olur. 

"Ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan 
Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş Hak kitaptır. " Ayetinde çok güzel bir incelik 
vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Onlar hak olduğu halde Kur'an' ı inkar etmişler
dir. Bu, kendilerine indirilene de hak olduğu için inanmadıklarını göstermektedir. 
Demek ki ne kendilerine indirilen Tevrat'ta, ne de Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- getirdiği Kur'an' da hakka uymamışlardır. Çünkü kendilerine indiri
lene hak olduğu için inansalardı Kur'an'a da inanırlar, böylece inanmak suretiyle 
hakka layık olduğu değeri verirlerdi. Buna göre onlar ne önce ne de şimdi hakka 
inanmamışlardır. Hak konusunda ayrımı yapıp bir kısmına inanan bir kısmını 
inkar eden herkesin durumu böyledir. Mesela Kitab' ın bir kısmına inanıp bir 
kısmını inkar eden, peygamberlerin bir kısmına inanıp diğer kısmını inkar eden 
kimseye bir kısmını inkar etmesi ve tamamına inanmaması sebebiyle imanı fay
da vermez. Allah' ın sıfatları ile ilgili ayetleri reddedip emir ve yasaklarla ilgili 
olanları kabul eden kimselerin yaptıkları ayrım da bunun bir benzeridir. Onların 
imanı da onlara bir fayda vermez. Çünkü risaletin bir kısmına inanmış bir kıs
mını inkar etmiştir. Peygamberlerin bir kısmını inkar edenlerin delil dayandıkları 
şüpheler onlara fayda vermez. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği 
dinin bir kısmını reddeden kimselerin delil diye dayandıkları şüphelerin onlara 
fayda vermeyeceği ise daha açıktır. Eğer bu şüpheler onlara bir mazeret olur
sa peygamberleri yalanlayan kimselerin şüpheleri de onlara bir mazeret olurdu. 
Bu kişiler tüm peygamberlere inanmadıkça nasıl iman etmiş olmuyorlarsa Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiklerinin tamamına inanmayan da 
mü'min olmuş olmaz. Bir peygamberi inkar eden nasıl tüm peygamberleri inkar 
etmiş gibiyse Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiklerinin tamamına 
inanmayan da ona inanmış olmaz. Bir kısmına inanıp bir kısmını reddeden kişi 
tamamını reddetmiş gibidir. Bu husus dikkate alınmalı ve değişik insan grupları 
buna göre değerlendirilmelidir. O zaman inandığını ileri süren birçoğunun iman
dan uzak olduğu ortaya çıkacaktır. Güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir. 
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2 .  (Ey Muhammed!) Onlara: Şôyet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha 
önce Allah 'ın peygamber/erini neden öldürüyordunuz? deyiver"696 Bu ayette 
onların bir başka çelişkisine değinilerek şöyle buyuruluyor: Eğer size indirilene ve 
içinizden gönderilen peygamberlere inandığınızı iddia ediyorsanız onları neden 
öldürdünüz? Onlara inanmak ve onları tasdik etmek size emredilmişt i . Ancak 
siz ne size indirilene ne de Hz. Muhammed' e -sallallahu aleyhi vesellem- indirilene 
inandınız. 

Daha sonra onların "Biz peygamberliği sabit olmuş hiç kimseyi öldürmedik" 
cevabını  verecekleri bilindiği için Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- onlara 
şöyle demesi emrediliyor: Hz. Musa size bir çok mucize getirmişti. Peygamberli
ğinin gerçek olduğunda da hiçbir şüphe yoktu. Daha sonra siz tuttunuz o yokken 
buzağıya taptınız ve Allah'a onu ortak kıldınız. Böylece Hz. MCısa'nın peygamber 
olduğunu, bunun doğruluğuna dair bir çok delili b ile bile onu inkar ettiniz. 

Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyuruyor: ''Anda/sun Musa size apaçık 
mucizeler getirmişti. Sonra O'nun ardından, zalimler olarak buzağıyı (İlah) 
edindiniz"697 

Bütün bunlar, peygamberlerin hasımlarına karşı hüccet ve delilleri olacaktır.698 

92. Anda/sun ki Musa size apaçık belgelerle gelmişti. Sonra siz 
onun ardından (o, Tur'da iken) buzağıyı (ilôh) edindiniz. İşte siz (öyle) 
zôlim/ersin iz. 

93. Han i  sizden bir söz almış ve Tur'u tepen izin üstüne kaldırıp: 
"Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve dinleyin" demiştik. Onlar: "Dinledik, 
isyan ettik" demişlerdi. Küfürleri yüzünden buzağı (sevgisi) kalplerine 
içiri/miş (sindirilmiş) idi. De ki: "Eğer mü'min/er iseniz, imanınızın size 
emrettiği şey, ne kötüdür! " 

696 Bakara 2/91 
697 Bakara 2/93 
698 Bedfüu'l-fevfüd (IV/148-149) 
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94. De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu (Cennet) insanlar ara
sında sizden başka kimseye değil de yalnız sizin ise, - (iddian ızda) doğru 
söyleyenler iseniz- haydi ölümü temenni  edin . '' 

Tefsiri : 

Onlar şöyle diyorlardı :  Biz Allah ' ın sevgili kullarıyız, ahiret sadece bize aittir, 
içimizde buzağıya tapanlar bir müddet azaba uğrar sonra ateşten çıkar. Onun 
yanacağı müddet buzağıya taptığı müddet kadardır. 

Allah Teala, sayılı günler dışında kendilerine ateşin dokunmayacağına dair 
sözlerini daha önce cevaplamıştı. Buna göre ya onlara Allah tarafından böyle 
bir söz verilmiştir veya onlar bunu bilgisizce uydurup Allah' a n ispet etmişlerdir. 
Allah ' ın böyle bir söz verdiğini ileri sürmelerine imkan yoktur. O halde onların 
bunu uydurdukları ortaya çıkmaktadır. 699 

Daha sonra Cenab-ı Hak, ahiretin sadece kendilerine ait olduğu şeklindeki 
iddialarına "Bu iddian ızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin (bakalım) 
de"700 buyurarak cevap verdi .  Çünkü seven kişi sevdiği ,  oğul da babası ile kar
şılaşmaktan çekinmez . Hususiyle onun sadece kendisine değer ve karşılık verdi
ğini bildiği zaman en çok istediği şey sevgilisi ve babasıyla karşılaşmaktır. Bunu 
istemeyen ve temenni etmeyen kişi söylediği sözde ve ileri sürdüğü iddiada ya
lancıdır. Maide suresinde onların bu sözlerir.i ret sadedinde gelen şu ayet bunun 
bir benzeridir: "Yahudiler ve Hıristiyanlar 'biz Allah 'ın oğulları ve sevgilileriyiz ' 
dediler. De ki. Öyleyse günahların ızdan dolayı size n için azap ediyor? "701 Yani  
baba oğluna, seven sevdiğine azap etmez. Burada hoş bir  incelik vardır, ona dik
kat eden pek azdır. Biz bu inceliği soru ve cevap formuyla aktarmak istiyoruz: 

Soru: Bilindiği üzere baba hata ettiği zaman oğlunu terbiye eder. Seven de 
hoş olmayan bir durumunu gördüğünde sevdiğini terk eder. Onların azaba uğra
malarının sebebi de terbiye edilmeleri olamaz mı? 

Cevap: "De ki. Öyleyse günahların ızdan dolayı size n için azap ediyor?"702 
sözü düşünülürse onların uğradığı azapla babanın terbiye vermesi ve sevenin 
sevdiğini terk etmesi arasındaki fark anlaşılır. Birini günahından dolayı azaba 
uğratmak sevgiye aykırı b ir gazabın neticesidir. Eğer iddia ettikleri gibi b ir sev
gi olsaydı azaba uğramalarını gerektiren bir günahları olmazdı .  Halbuki onlar 
maymuna ve domuza dönüştürülmüşler, onları köleleştiren ,  mabetlerin i  yıkan, 
çocukların ı  esir eden ve onlara her şeyi reva gören düşmanların istilasına uğra
mışlardır. 

699 Bk. Bakara 2/80 Müellif bu ayeti daha önce tefsir etmişti. (Mütercimin notu) 
700 Bakara 2/94 
701 Maide 5/18 
702 Maide 5/18 
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Bilindiği üzere Rahman ve Rahim olan Allah, böyle bir akıbeti ancak günah 
işlemekte aşırı gitmiş, ona isyan etmiş, büyüklenerek ibadet ve itaatten uzaklaş
mış kimselere reva görür. Onların düştükleri bu durum, Allah' ın sevgilisi olmala
rına aykırıdır. Çünkü eğer onlar onu sevseydi ,  bu akıbeti doğuracak İlahi gazabı 
Üzerlerine çekecek günahları işlemezlerdi . Keza eğer Allah onları sevseydi onları 
terbiye ederdi, onlara azap etmezdi . Terbiye vermek başka, azap etmek başka
dır. Terbiye ile kişinin ahlakının güzelleştirilmesi ve düzeltilmesi amaçlanır. Azap 
etmek ise günahlara karşılık olarak ceza vermektir. Bunlar birbirinden farklıdır. 

Bu tartışmanın kapsamı içinde Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- par
lak bir mucizesi vardır. O da şudur: O, insanlar içerisinde ona düşmanl ıkta ve 
onu yalanlamakta en önde ve en hırslı olan kimselerle tartışırken onlara kesin bir 
ifade ile ölümü asla temenni etmeyeceklerini haber veriyor. Eğer ölümü temenni 
edeceklerine dair içlerinde en ufak bir yöneliş bulsalardı onun bu kesin sözüne 
karşı bir cevap verme yoluna giderlerdi . Ancak onlar böyle yapmak bir yana zelil 
bir şekilde mağlubiyeti kabul ederek onun sözünü tasdiklemiş oldular. Onların 
ölümü temenni etmelerine engel olan yegane faktör, peygamberleri inkar edip 
öldürmeleri ve Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlık etmeleri sebe
biyle Allah katında onlar için hazırlanan rezillik ve acı azabı bilmeleridir. 

Burada şöyle bir soru yöneltilebilir: Yalan da olsa ölümü temenni ettiklerini 
açıklasalardı ne olurdu? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu, ayrıca bir mucizedir. Çünkü Allah 
Teala onların kalplerini ve dillerini ölümü temenni etmekten alıkoydu. Ne kalp
lerine ölüm temennisi geldi, ne de dilleri bunu söyledi . Böylece Cenab-ı Hakk'ın 
"Ölümü aslô. istemezler"703 sözünü tasdiklemiş oldular. 704 

°' o  

95. Fakat önceden ellerinin gönderdikleri dolayısıyla h içbir zaman 
onu temenni etmezler. Allah, o zôlimleri çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Bu ayet hakkında alimlerin bilinen görüşleri şudur: Bu Hz. Peygamber'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bir mucizesidir. Bununla Yahudileri susturdu, onları ölü
mü temenni etmeye çağırdı ve onların ölümü asla temenni etmeyeceklerini bil
dirdi. Bu, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğinin açık göster-

7Cn Bakma 2/95 

704 Bedfüu'l-fevfıid ( 1Vi149-150) 
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gelerinden biridir. Çünkü gizliyi bilen Allah haber vermeden Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- onların niyetlerini bilmesi mümkün değildir. Allah onların 
ölümü temenni etmelerine asla müsaade etmeyecektir. 

Başka bir grup da şöyle demiştir: Yahudiler ahiretin sadece kendilerine füt 
olduğunu, Allah ' ın oğulları, sevgilileri ve onun katında değerli kimseler olduk
larını iddia edince Allah onların bu iddiasını yalanladı ve şöyle buyurdu: Eğer 
iddianızda sadık iseniz nimet yurdu olan Cennet' e ulaşmak için ölmeyi temenni 
edin! Çünkü seven sevdiğiyle kavuşmayı temenni eder. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, ahiretin sadece kendilerine füt olduğu yönündeki 
iddialarıyla aralarına büyük bir set çeken günah ve hatalar sebebiyle onların 
ölmeyi asla istemeyeceklerini bildirerek şöyle buyurdu: "Fakat elleriyle yaptıkları 
işler ortada iken, ölümü asla istemezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir"705 

Muhammed b .  İshak'ın da içinde bulunduğu bir grup ise şöyle demiştir: bu 
ayet, mübahele ayeti706 gibidir. Yahudiler inat edip hidayeti açık açık reddederek 
hakkı gizleyince Allah onları gerçeği ortaya çıkaracak bir şeye çağırdı. O da yalan 
söyleyen ve uyduran kimsenin ölmesi hakkında beddua edilmesidir. Çünkü te
menni, isteme ve dua anlamlarına gelir. "Ölümü temenni edin" , "Ölümü isteyin, 
yalan söyleyen ve uyduran, batıla uyan kimsenin ölmesi hakkında beddua edin" 
demektir. 

Buna göre ilk iki görüşü ileri sürenlerin dediği gibi ayette "Ölümü sadece 
kendiniz için isteyin" anlamı kastedilmemiştir. Aksine "Batıla uyanın ölmesini 
temenni edin , onun ölmesi için beddua edin" anlamı kastedilmiştir. Bu anlam, 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- doğruluğunu daha iyi gösterir ve onla
rın aleyhlerinde daha güçlü bir delil oluşturur. Ayrıca onların "Cennete girece
ğiniz hakkındaki iddianızda doğru iseniz bir an önce Allah' ın vereceği mükafat 
ve şerefe ulaşmak için siz de ölümü isteyin" şeklinde bir karşılık vermelerine de 
meydan bırakmaz. Çünkü onlar karşılık vermeye çok istekliydiler. Eğer ayetten 
ilk iki görüşü ileri sürenlerin belirttiği anlamı anlasalardı böyle karşılık vermekten 
hiç geri kalmazlardı . Ayrıca onlardan pek çoğunun fakirlik, musibet ve güçlükler 
dolayısıyla ölümü istediğini ve çağırdığını görüyoruz. Bu ise, iddiasında yalan 
söylemiş olan kimsenin ölümü temenni etmesi ve bu konuda bedduada bulun
masından farklı bir husustur. İddiasında yalancı olanın ölümü temenni ettiği asla 
vaki olmamıştır. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hayatında onlardan 

705 Bakara 2/95 
706 Mübahele ayetinde Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber'le -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. İsa 

hakkında tartışan Hıristiyanlara onun şöyle demesini emir buyurmuştur: "Artık sana bu ilim 
geldikten sonra, kim seninle Isa hakkında tartışmaya girerse de ki: Haydi gelin oğullarımızı 
ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve harnm/arınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp, son
ra da gön ı'ilclen Allah 'a ya/uaralım da bu konuda kim ya/arıcı ise Al/alı 'ın lanetinin on/arın 
üzerine inmesini dileyelim (Al-i Jmran 3/61 ) (Mütercimin notu) 
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hiç kimse bunu istememi§tir. Çünkü onun dürüstlüğünü ve peygamberliğinin 
doğru olduğunu, kendilerinin ise kıskançlık ve çekememezlik sebebiyle onu inkar 
ettiklerini pek iyi b iliyorlardı .  Bu sebeple, kendilerinin yalancı olduklarını bildik
leri için asla ölümü istemediler. 

İzah ettiğimiz bu gerekçeler sebebiyle biz de bu görü§ü tercih ediyoruz. 
Kitabı ' nda neyi kastettiğini Allah daha iyi bilir. 707 
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96. Anda/sun ki sen onları (yahOdileri) insanlar arasında m üşrikler

den bile hayata daha tutkun bulursun. Onlardan herbiri kendisine bin 
yıl ömür verilsin ister. Halbuki ömrünün uzatılması, kendisini azaptan 
kurtarıcı değildir. Allah, yapmakta oldukların ı  çok iyi görendir. 

97. De ki: "Kim Cebrôi/'e düşman ise m uhakkak ki O, onu (Kur'an'ı) 
Allah 'ın izniyle kalbine önündekini doğrulayıcı, mü 'minlere de hidayet 
ve müjde olmak üzere indirmiştir. " 

98. Kim Allah 'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikôi/ 'e 
düşman olursa, şüphesiz Allah, o kafirlerin düşmanıdır. 

99. Anda/sun ki Biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasıklardan 
başkası inkar etmez. 

1 00. Onlar ne zaman bir ahidle bağlandı/arsa içlerinden bir güruh, 
(bu ahdi) bozup atıvermedi mi? Hayır, onların çoğu iman etmezler. 

1 01 .  Onlara Allah tarafından yanlarındakini doğrulayıcı bir peygam
ber geldiği her seferinde kendilerine kitap verilenlerden bir fırka sanki 
(gerçeği) bilm iyorlarmış gibi Allah 'ın Kitabını arkalarına atmış (ondan 
yüzçevirmiş) lerdir. 

707 Medaricü's-salikin (11/277) 

T 
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Tefsiri : 

Bu ayet, Yahudilerin sihirbazları hakkındadır. Buradaki "pek iyi bil iyorlardı" 
ifadesiyle şu kastedilmektedir: Sihir öğrenen ve kabul edenin ahirette hiçbir na
sibi olmadığını biliyorlardı .  Buna rağmen ona müşteri oluyor, onu kabul ediyor 
ve öğreniyorlardı.  708 

, . � \ . f , fJl �\� �;�� l�lj 
1 02. (Yahudiler) şeytanların Süleyman'ın mülkü (nübüvvet ve hü

kümdarlığı) aleyhine uydurdukları şeylere uydular. Halbuki Süleyman 
(sih ir yaparak) kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafir oldular. insanlara 
büyüyü ve Babil'deki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri 
öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek: "Biz ancak imtihan (için gönderil
m iş) iz. Sakın (büyü yapıp da) küfre girme" demedikçe kimseye büyü 
öğretmez/erdi. Işte (halk) ikisinden kendisi ile koca ve karısının arasın ı 
ayıracak şeyler öğrenirlerdi. Allah 'ın izn i olmadıkça onunla h içbir kim
seye zarar verebilecek değillerdi. Onlar ise kendilerine zarar verecek ve 
fayda sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Anda/sun ki onlar büyüyü 
satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığın ı  muhakkak biliyorlardı. 
Keşke onlar (sihri öğrenmekle) kendilerini cidden kötü bir şeye karşılık 
sattıkların ı  bilmiş olsalardı. 

1 03. Eğer iman edip sakınmış olsalardı, elbette Allah 'ın sevabı (onlar 
için) daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. 

1 04. Ey mü 'm inler "rôinô" demeyin, "unzurna" deyin ve dinleyin. 
Kafirler için ise çok acıklı bir azab vardır. 

708 Miftahu Dari's-Seade (99) 
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Tefsiri: 

Allah Teala, -iyi niyetle de olsa- Müslümanların ...? J kökünden "Bizi gözet, 
kolla" anlamında "rfüna" demelerini yasakladı. Böylece onların söz ve hitapla
rıyla Yahudilere benzemelerine meydan bırakmamış oldu. Çünkü Yahudiler Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- bu kelimeyle hitap ediyorlar709 ve onunla 
y; kökünden aynı şekilde telaffuz edilen "Bizim ahmağımız" anlamını kastedi
yorlardı. Onlara benzemekten alıkonulmak için Müslümanlara bu sözü söylemek 
yasaklandı . Böylece Yahudilerin telaffuz bakımından Müslümanlara benzeterek 
Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- o kelimeyle hakaret etmelerine imkan 
bırakılmamış oldu. Çünkü o kelimeyle Müslümanlar kastettiği manadan bam
başka bir mana kastediyorlardı .  710 
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1 05. Kitap Ehli olan kôfirler de m üşrikler de Rabbinizden üzerinize 

hiçbir hayrın (iyiliğin) indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini {vahiy 
ve peygamberliği) dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. 

1 06. Biz bir ôyeti nesh eder veya unutturursak ya ondan daha ha
yır/ısrnr ya da onun benzerini getiririz. Allah' rn herşeye kôdir olduğunu 
bilmez misin? 

-----··--------- ---
709 F3k Taberı (11469) ;  İbn Kesir (1/152) 
7 10 İ ' lamu'l -muvakkıin ( l l l/182) 
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1 07. Bilmez m isin ki göklerin ve yerin mülkü (egemenlik ve tasar
rufu) Allah 'ındır? Allah 'tan başka h içbir dostunuz ve h içbir yardımcınız 
yoktur. 

1 08. Yoksa siz de önceden Musa'dan istendiği gibi peygamberin iz
den (bir takım şeyleri) istemeye mi  kalkışacaksın ız? Kim imanı karşılı
ğında küfrü alırsa doğru yoldan sapıtmış olur. 

1 09. Kitap Ehlinden birçoğu hak kendilerine besbelli olmuşken 
ruhlarında yerleşmiş olan kıskançlıktan dolayı, sizi imanınızdan sonra 
kafirler olarak geriye döndürmeyi çok isterler. Allah 'ın (onlarla cihôda 
dair) emri gelinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye 
gücü yetendir. 

1 1 0. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Nefis/erin iz için önden ne 
hayır gönderirsen iz Allah nezdinde onu(n ecrini) bulacaksınız. Şüphesiz 
Allah ne yaptığınızı çok iyi görendir. 

1 1 1 .  (Yahüdi ve Hıristiyanlar): "Yahudi ve Hıristiyan olandan başkası 
asla Cennet'e giremez" dediler. Bu onların kuruntu/arıdır. De ki: "Eğer 
doğru söyleyenler iseniz, delilin izi getirin . "  

Tefsiri : 

Bu, her iki grubun "Cennete bizden başkası giremez" şeklinde ileri sürdük
leri iddialardır. Yani Yahudiler "Cennete ancak Yahudiler girer" , Hıristiyanlar 
da "Cennete sadece Hıristiyan olanlar girer" demişlerdir. Ancak onların kendi 
grupları hakkındaki bu ayrı ayrı iddiaları h içbir karışıklığa meydan vermeden ve 
açık bir anlamla veciz bir hale getirilerek özetlenmiştir. 

Allah Teala, onların bu iddialarının doğruluğuna delil getirmelerini isteyerek 
şöyle buyurmuştur: "Sen de ki: Iddiônrzda doğruysanız haydi delilinizi ortaya 
koyun"71 1  Bu şekilde delil istemeye, münazarada delil isteyerek hasmı sıkıştırma 
adı verilir. Delilsiz bir iddia ortaya atana "Eğer doğru ise delilini getir!" denilir. Bir 
şeyin varlığını ortaya koymaya çalışan kimsenin delil getirmesi gerektiği gibi bir 
şeyi ret edenin de delil getirmesi gerektiğini söyleyenler bu ayete dayanmışlardır. 

Bir şeyi ret edenin delil getirip getirmeyeceği hakkında üç görüş vardır. İkisi 
budur. Üçüncü görüş, dini konularda böyle bir iddiada bulunan kişinin delil ge
tirmesinin gerektiği , akli konularda ise delil getirmesine gerek olmadığı yönün
dedir. 

Bir şeyi ret edenin de delil getirmesi gerektiğini ileri sürenlerin bu ayetle 
delil getirmesi bize göre isabetli değildir. Çünkü Allah Teala onlardan sadece 
başka insanların Cennet' e girmelerini ret ettikleri için delil istemiyor. Çünkü on-

7 1 1  Bakara 2/1 1 1  
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!arın iddiaları sadece bu değildir. Aksine ortaya attıkları şeyin altında kendileri
nin Cennet' e girecekleri, başkalarının ise giremeyeceği iddiası vardır. Böylece 
onlar başkalarının Cennet' e giremeyeceklerini ileri sürerek b ir şeyin olmasını ret 
eder iken kendilerinin Cennet' e gireceklerini ileri sürerek de bir şeyin olacağı 
iddiasında olmuş oluyorlar. Bu sebeple onlardan bu iki yönlü iddiaları sebebiyle 
delil isteniyor. Böyle bir iddia sahibinin delil getirmesinin gerektiğinde herkes 
hemfikirdir. ihtilaf sadece bir şeyi ret eden kimsenin delil getirip getirmeyeceği 
hususundadır. 

Bir şeyi ret eden kimsenin delil getirmekle mükellef olmadığını savunanlar "Bir 
de derler ki: 'Cehennem ateşi, sayılı birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak"712 
ayetine dayansalardı isabet buyurmuş olurlardı. Her ne kadar bu ayetteki iddiada 
da bir şeyin kabulü, bir diğer şeyin de reddi ileri sürülüyorsa da iddia rededilen 
noktada odaklanıyor. Bu ayette onlar "Biz sayılı günler geçtikten sonra azaba 
uğratılmayız" anlamını kastediyorlar. Ayetin devamında bu günlerde azap göre 
ceklerini kabul etmeleri yadırganmamıştır. Aksine yadırganan o günler geçtikten 
sonra azap görmeyi reddetmeleridir. Bu ise sadece retten oluşan bir idriiadır. Bu 
sebeple biz bir şeyi ret edenin de delil getirmekle mükellef olduğunu savunanların 
bu ayete dayanmalarının daha isabetli olduğunu belirttik. 

Bir şeyi ret edenin delil getirmesinin gerekli olup olmadığı mes' elesini tahkik 
etmeden önce belirtelim ki ret iki çeşittir. 

1 .  Reddedilen hususun zıddını kabul etmeyi gerektiren ret. Böyle bir rette 
bulunan kimsenin delil getirmesi gerekir. Bir şeyin mubah olmasını reddeden 
kimsenin tutumu buna örnek verilebilir. Böyle bir kişiden mutlaka delil istenir. 
Çünkü bir şeyin mubahlığını reddetmekle o şeye mubahın zıddı olan bir hük
mü vermiş olmaktadır. Dolayısıyla verdiği bu hükmün delilini söylemesi gerekir. 
Sayılı günlerden sonra yanarak azaba uğramayacağını iddia edenin tutumu da 
böyledir. Çünkü bu iddiası, onun Cennet' e girmesini ve nimetlere ermesini ge
rektirmektedir. Dolayısıyla bu iddiasını ispatlaması gerekir. 

2 .  Başka bir şeyin kabulünü gerektirmeyen ret. Bir aktin veya bir şartın 
veyahut bir ibadetin sahih olduğunu iddia etmek veya akli bir hususun mümkün 
olmadığını ileri sürmek buna örnek gösterilebilir. Reddeden kişi bir şeyi bilmeyi 
reddediyors.:; onun delil getirmesi gerekmez. Ancak bilginin kendisini reddederse 
o zaman delil getirmesi gerekir.7 13 

712 Bakara 2/80 
713 Bedfüu' l-fevfüd (lV/150-152) 
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1 12. Hayır (dedikleri gibi değil}; kim ihsan edici olarak yüzünü (ihlas 
ile) Allah 'a teslim ederse işte ona Rabbi katından ecri verilecektir. Onlar 
için korku yoktur ve onlar üzülmezler de. 

1 1 3. Yah udiler: "Hristiyanlar (din hususunda söze değer) bir şeye sa
hip değildir" dediler. Hıristiyanlar da: "Yahudiler bir şeye sahip değildir" 
dediler. Halbuki hepsi de kitabı okurlar. Bilmeyenler (müşrikler) de tıpkı 
onların dedikleri gibi söylediler. Artık Allah anlaşmazlığa düştükleri bu 
hususta Kıyamet gününde aralarında hüküm verecektir. 

1 1 4. Allah 'ın mescidlerinde, Allah 'ın isminin anılmasın ı  yasakla
yanlardan ve onların harab olmalarına çalışanlardan daha zalim kim 
olabilir? Böyleleri oralara ancak korka korka girebil(melid) irler. Onlara 
dünyada horluk vardır. Ahirette de en büyük azab yine onlaradır. 

1 1 5. Doğu da batı da Allah 'ındır. Bundan dolayı nereye dönerseniz 
Allah 'ın yüzü oradadır. Şüphe yok ki Allah Vôsi(rahmeti geniş)dir, her
şeyi çok iyi bi lendir. 

1 1 6. Onlar: ''Allah oğul edindi " dediler. O (bu gibi şeylerden) mü
nezzehtir. Tam aksine; göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur, hepsi 
O'na boyun eğer. 

1 1 7. Göklerin ve yerin yaratıcısı O'dur. Bir şeyin olmasına dair hü
küm verirse ona yaln ızca "ol "  der, o da oluverir. 

Tefs iri:  
Cerıôh-1 Hak, kendisinin çocuk edindiğine dair ileri sürdükleri iddiayı red

detti ve ;-:füınm böyle bir §eyden uzak olduğunu belirtti. Daha sonra çocuk edin
mesinir. iml;tınsızlığı hakkında dört ta.ne delil sıraladı :  
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1 .  Yer ve göklerin O'nun mülkü olması o ikisinde O'nun bir çocuğunun ol
masına aykırıdır. Çünkü çocuk babasının bir parçası ve ortağıdır. Bu itibarla ba
bası tarafından yaratılmış ve bir eşya gibi sahiplenilmiş olamaz. Çünkü yaratılan 
ve sahiplenilen şey, bir köle mesabesindedir. Oğul ise babanın benzeridir. Nasıl 
onun tarafından yaratılmış veya eşya gibi sahiplenilmiş olabilir? Bu temelinden 
çürük bir iddia olur. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, "Hepsi O'na boyun eğmiştir"714 sözüyle bu cüm
lenin ihtiva ettiği anlamı pekiştirmiştir. Bu ifade ,  her şeyin O'nun kulu, O'nun 
hiçbir ortağı, benzeri ve çocuğu olmadığını ifade etmektedir. Allah' a çocuk isnat 
etmek en büyük şirktir. Onun ortağı olduğunu iddia eden kimse O'nun yaratık
larından birini O'na ortak kılmaktadır. Halbuki ortak kıldığı bu şeyin de O'nun 
kulu olduğunu bilip durmaktadır. Nitekim müşriklerin telbiyelerinde bu durum 
apaçık müşahede edilmektedir. Onlar şöyle diyorlardı: "Buyur Allah ' ım, buyur! 
Senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır. O da sana aittir. Sen onun da 
onun malik olduğu şeylerin de malikisin !" Görüldügü gibi Allah'a ortak kıldıkları 
şeyin O'nun tarafından yaratıldığını ve O'nun mülkü olduğunu kabul etmektedir. 
Hıristiyanlar da Allah'a, benzeri ve bir parçası olduğunu ileri sürdükleri bir ortak 
isnat etmişlerdir. Nitekim bazı müşrikler de meleklerin Allah' ın kızları olduğunu 
iddia etmişlerdir. Allah Teala bu konuda şöyle buyurur: '�ma onlar, kullarından 
bir kısmını, O'nun bir cüz 'ü kıldılar"715 Halbuki yer ve göklerde bulunan şeyler 
Allah'a boyun eğmiş kullar ve O'nun mülkü ise onun bir ortağının olması müm
kün değildir. Yer ve göklerde bulunan şeylerin Allah'a füt olduğunu kabul eden 
herkesin tevhidi kabul etmesi gerekir. Bu sebeple Cenab-ı Hak, yer ve göklerin 
Allah'a füt olduğunu kabul etmelerini müşriklere karşı bir delil olarak kullanmış
tır. Şu ayette bunu görmekteyiz: "(Resülüm} deki: Eğer biliyorsanız (söyleyin ba
kalım) Bu dünya ve onda bulunanlar kime Qittir?"715 Bu konuda yeri geldiğinde 
geniş açıklama yapılacaktır. 

2 .  (0), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır" ayeti, Allah'a çocuk isnat edil
mesini en güzel şekilde reddeden bir delildir. Bu sebeple Cenab-ı Hak En'am 
suresinde de şöyle buyurmuştur: "O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Zevcesi 
olmadan nasıl çocuğu olabilir?"717 Yer ve gökleri yaratanın nasıl çocuğu olabilir? 
Bu delil şöyle izah edilebilir: Bu muhteşem ve azametli gökleri ve yeri mükemmel 
bir şekilde yaratan Allah onlardan daha küçük olanları yaratmaya hayli hayli güç 
yetirir. Yer ve göklere göre bir kişinin yaratılması bir hiçtir. O halde bir kişi onun 
kudret ve yaratmasından nasıl istisna edip , Allah'ın ortağı, benzeri ve parçası 
kılabiliyorlar? Halbuki Allah ulvi ve süfli alemi yoktan ve benzersiz bir şekilde ya
ratandır. Bir şahsı, mesela Hz . İsa'yı babasız yaratması O'na zor ve imkansız mı 
------------

7 14 Bakara 2/1 1 6- 1 17 
715 Zuhruf 43/15.  
716  Mü'minun 23/84 
7 1 7  En'am 6/1 0 1  
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gelmektedir ki onun Allah ' ın oğlu olduğunu iddia etmektedirler? Ulvisi ve süflisi 
ile tüm alemi yaratmışsa, alemleri yarattığı ilahi gücüyle o kulu yaratmaktan da 
aciz kalmaz . Böylece anlaşılır ki Allah'a çocuk nispet eden kişi Allah' ı  ne bilmiş, 
ne O'na inanmış ne de ibadet etmiştir. 

Bu delil, Allah'a  çocuk isnat edilmesinin imkansızlığını en güzel şekilde an
latmaktadır. Bunun başka bir izahı şu şekildedir: Yer, gökler ve o ikisindekilerin 
Allah' la olan ilişkisi yaratan-yaratılan ilişkisinden ibaretse ve Allah onları yoktan 
yaratarak emsalsiz bir şekilde vücCıde getirmişse, bunlardan bir kısmının Allah ' ın 
oğlu olduğunu ileri sürmek isabetli olmaz. Üstelik bu iddianın,  Allah , kainat ve 
onun içindekilerde devamlı değişiklikler yapar, yeni yeni şeyler yaratır ve bunda 
hiçbir eş, ortak ve yardımcıya ihtiyaç duymazken ileri sürülmesi akılla hiç bağ
daşmaz. 

Şöyle bir izah getirmek de mümkündür: Allah'a oğul isnat etmek O'nun 
eşe ihtiyaç duymasını gerektirir. Bu ise, onun hiçbir şeye ihtiyaç duymaması ve 
yerle gökleri sadece kendisinin yaratması ilkelerine aykırı olur. Nitekim Cenab-ı 
Hak buna şu ayette işaret etmiştir: "Allah çocuk edindi ' dediler. Haşa! O bun
dan münezzehtir. O'nun (çocuğa) ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa 
O'nundur. "718 O'nun kudretinin mükemmelliği, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması ve 
Rab oluşu O'na çocuk isnat edilmesini  imkansız kılar. Çünkü O'na çocuk isnadı, 
kudretinin mükemmelliği, hiçbir şeye ihtiyaç duymamasını ve Rab oluşuyla çe
lişir. Bu sebeple O'na çocuk isnat etmek O' na sövmekle eş değerdir. Nitekim 
Buhari ve Müslim' de Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledildiğine 
göre o şöyle buyurmuştur: "Allah Teala şöyle buyurur: Kulum olan Adem oğlu 
bana küfretti. Halbuki bu ona yakışan bir davranış değildir. Adem oğlu beni 
yalanladı. Bu da ona yakışmaz. Onun bana sövmesi 'Allah çocuk edindi ' demesi
dir. Halbuki ben Tek, çocuk doğurmamış, hiç kimseden doğmamış, hiçbir dengi 
olmayan ve h iç kimseye muhtaç olmayan biriyim. Beni yalanlaması ise 'Allah 
öldükten sonra beni yeniden diriltmez ' demesidir. Halbuki ikinci yaratma bana 
göre ilk yaratmadan daha zor değildir"71 9  

Ömer b.  Hattab Hıristiyanlar hakkında şöyle demiştir: Onları zelil b ir  hale 
sokun ama zulmetmeyin . Gerçekten Alllah'a  öyle bir sövgü ile sövmüşlerdir ki 
insanlar içinde hiç kimse Allah hakkında o sövgü kelimesini kullanmamıştır. 

718 Yunus 1 0/68 
719 Bu cümlenin tam karşılığı "İlk yaratma, bana göre ikinci yaratmadan daha kolay değildir." 

şeklindedir. Ancak yaratmanın Allah 'a zor geldiği anlaşılabileceği için yukarıdaki ifadeyi 
tercih ettim. Zaten bununla kastedilen ilk defa yaratan Allah'ın ikinci defa da yaratmaya gü
cünün yeteceğidir. (Mütercimin notu) Bk. Buhari, Tefsir babu (ve kulü' ttehasalluh veleden 
sübhaneh, (VIIl/18) ;  babu sureti kul hüveallahu ahad (VIIl/6 1 1 ;  Nesi'ı.i ( IV/ 1 1 2 )  el-Cenfüz. 
babu ervahi ' l-mü'minin. Bu hadisi İmam Müslim kitabında zikretmemiştir. (Derleyenin 
notu) 
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Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Allah evlat edindi ' diyenleri uyarmak 
için Kuluna Kitab' ı  indirdi. Ne onların ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgisi 
yoktur. "720 

Allah Teala, onların bu sözlerinden dolayı neredeyse göklerin çatlayacağını, 
yerin yarılacağını  ve dağların yıkılıp düşeceğini bildirmiştir. 72 1 Bunun sebebi, bu 
sözün,  Allah hakkında sövgü ve eksiklik içermesi, O' nun Rablık sıfatına, kud
retinin mükemmelliğine ve hiçbir şeye muhtaç olmamasına aykırı şeyler ihtiva 
etmesidir. 

3. "Bir şeyi dilediğinde ona sadece 'Ol! ' der, o da hemen oluverir"722 ayeti, 
'Ol ! '  emriyle yaratmayı istediği her şeyi yaratabilen Allah' ın çocuk edinmeye 
ihtiyacı olmadığını gösterir. Çünkü O, çocuk edinerek neslini çoğaltacak, çocuk 
sayesinde güç kazanacak ve onun yardımına baş vuracak biri değildir. Yaratmayı 
istediği şeyi yaratmaktan aciz biri de değildir. Çocuğa yalnızca yaratmaya kadir 
olmayan, 'Ol ! '  emriyle istediği şey olmayan kimseler ihtiyaç duyar. Bunlar ise 
istediğin i  yapmaya güç yetiremeyen muhtaç ve aciz kullardır. 

Allah Teala, kendisine çocuk isnat edilmesini imkansız kılan başka deliller de 
zikretmiştir. Bunlar, Allah Teala' nın ilminin mükemmelliği, yaratıcılığının her şeyi 
kapsaması ve O'nun eş edinmesinin imkansızlığıdır. Bunları tek tek ele alalım : 

a. Cenab-ı Hak bu konuda En'am suresinde şöyle buyurmuştur: "O, gökleri 
ve yeri yoktan yaratandır. Zevcesi olmadan nası l çocuğu olabilir?"723 Yaratıcılığı
nın her şeyi kapsamasının O'na çocuk isnat edilmesiyle çeliştiği açık bir husustur. 
Çünkü eğer onun çocuğu olsa onun yarattığı bir kul değil, O'ndan bir parça 
olur. Bu ise Allah' ın her şeyi yarattığı ilkesiyle çelişir. Böylece ortaya çıkmakta
dır ki akılların ve nefislerin vasıtalı veya vasıtasız olarak O' ndan ortaya çıktığını 
söyleyen filozofların sözleri Hıristiyanların söylediğinden daha kötü bir sözdür. 724 
Çünkü kainatın başlangıcının olmadığını söyleyen kimse onu Allah' ın yaratıkları 
olmaktan çıkarmış olur. Böylece bu sözüyle Hıristiyanların sözünden daha çirkin 
bir söz ortaya atmış olur. Çünkü Hıristiyanlar onun yaratıkları içinden sadece bir 
veya iki kişiyi istisna etmektedirler. Halbuki kainatın başlangıcını olmadığını iddia 
eden kimse ulvisi ve süflisi ile birlikte tüm kainatı ve melekleri Allah' ın  yaratıkları 
olmaktan çıkarmaktadır. Hıristiyanların küfrü bile bu kadar ileri gitmemektedir. 

720 Kehf 1 8/4-5 
721 Meryem 1 9/90 
722 Bakara 2/1 17  
723 En'am 6/1 0 1  
724 Burada kastedilen lbn Sina gibi İslam filozoflarının ileri sürdüğü sudur nazariyesidir. Onlar, 

"Birden ancak bir çıkar" iddiasıyla, Tek olan Allah'tan çeşitlilik arz eden kainatın çıkma
yacağını ve bunun birbirinden zincirleme olarak çıkan on akılın onuncusu olan fa'al akılla 
olacağını ileri sürmüşlerdir. (Mütercimin notu) 

:r 
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b. Allah ' ın eşinin olmamasının çocuk edinmesine aykırılığı da son derece 
açıktır. Çünkü çocuk, birbiriyle hususi bir şekilde birleşen biri etkileyen diğeri 
etkilenen iki eşten meydana gelmekte ve sonunda bunlardan birinin ayrı bir 
parçası olarak varlık kazanmaktadır. Eşi olmayanın nasıl çocuğu olacaktır? Ni
tekim sıradan Hıristiyanlar Allah ' ın oğlu olmasının öncelikle eşi olmasını gerekli 
kıldığını düşününce Hz . Meryem'in ilahça ve ilah İsa' nın annesi olduğunu iddia 
etmekten çekinmemekte ve "Ey ilahın annesi ! Bizi bağışla ! "  demektedirler. Zaten 
onların bir kısmı Hz. Meryem'in -haşa - Allah Teala'nın eşi olduğunu açıkça ileri 
sürmektedirler. Allah' ın çocuk edindiğini ileri sürmek bunu zaruri olarak gerek
tirmekte ve bu olmaksızın Allah'ın -haşa - çocuğunun olması anlaşılamamakta 
ve tasavvur edilememektedir. Bu sebeple Hıristiyanların ileri gelenleri hayret ve 
şaşkınlık içerisinde kalmakta, sıradan olanları da tasavvur edebilecekleri şekilde 
O'na -haşa - hem eş hem de çocuk isnat etmekten çekinmemektedirler. Al
lah onların bu sözlerinden yüce ve büyüktür! Temeli olmayan yanlış bir görüş 
Allah' ın kullarını saptırmıştır. Onlar, Allah ' ın tasvir ettiği gibi ,  daha önce sapmış, 
birçok kimseyi saptırmış ve doğru yoldan çıkmış kimselerdir. 

c. Allah Teala'nın ilminin her şeyi kapsamasının çocuk edinmesiyle çelişme
si ise hususi bir anlayış gerektirir. Bu konuda şöyle denilir: Eğer O'nun çocuğu 
olsaydı elbette onu bilirdi .  Çünkü o her şeyi bilmektedir. Halbuki O bir çocuğu 
olduğunu bilmemektedir. O' nun b ilmediği bir çocuğunun olması da mümkün 
değildir. Bu, Allah' ın bilmediği bir şeyin olmaması öncülünden hareketle bir şe
yin olmadığının ispatlanmasıdır. Eğer çocuğu olsaydı bilirdi .  Bilmediğine göre 
demek ki yoktur. 725 

725 Bedfüu'l-fevfüd (IV/ 152-155) 
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1 1 8. Bilmeyenler: "Allah b izimle konuşmalı yahut bize bir ayet 
(mücize) gelmeli değil mi?" dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onlar 
gibi böyle söylemişlerdi. (Küfür ve inadda) kalpleri birb irine ne kadar da 
benzemiş! B iz yakin (kesin b ilgi) sahibi olmak isteyenlere ayetleri iyice 
açıklamışızdır. 

1 1 9. Şüphe yok ki Biz sen i  hak ile (mu 'minleri) müjdeleyici, (inkar 
edenleri) korkutucu olarak gönderdik. Sen Cehennemlik/erden sorum
lu tutulmazsın. 

1 20. Dinlerine uymadıkça yahudiler de Hıristiyanlar da asla senden 
hoşnut olmazlar. De ki: ''Allah 'ın hidayeti (var ya) işte doğru yol ancak 
odur. " Anda/sun ki sana gelen b unca ilimden sonra onların heveslerine 
uyacak olursan, Allah(ın azabın)dan seni koruyacak h iç bir dostun ve 
h iç bir yardımcın olmaz. 

1 21 . Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereği gibi okuyanlar (var ya?) 
Işte bunlar ona (kitaplarına) iman ederler. Her kim onu inkar ederse işte 
onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. 

1 22. Ey Israiloğulları! Size ihsan ettiğim n imetimi  ve Benim sizi ger
çekten (bir zamanlar) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. 

1 23. Kimsenin kimseye bir fayda sağlayamayacağı, kimseden fidye
n in kabul edilmeyeceği hiç bir şekilde şefaatin kimseye fayda vermeye
ceği bir günden sakının .  (0 gün) onlara yardım da olunmaz. 

1 24. Hani  Rabbi Ibrahim ' i bir takım kelimelerle imtihan etmişti. O da 
bunları eksiksiz yerine getirmişti. (Allah): "Ben seni insanlara imam ya
pacağım " demişti. "Zürriyetimden de" demişti. Allah: ''Ahdim zalimlere 
erişmez" demişti. 
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125.  Hani Biz o evi (Ka'beyi) insanlar için bir dönüş ve güven yeri 
kılmıştık. Siz de Ibrahim 'in Makamından bir namazgah edinin. Ibrahim 
ve Ismai/'e de: "Evimi tavaf edenler, itikafa girenler, rükCı ' ve sücud 
edenler için titizlikle temizleyin" diye emir vermiştik. 

1 26. Hani  İbrahim: "Rabbim, bunu emin bir belde kıl, halkından 
Allah 'a ve ahiret gününe iman edenleri mahsullerle rızıklandır" demişti. 
(Allah) buyurmuştu ki: "Kafir olanı dahi kısa bir zaman için faydalandı
racak, sonra onu Cehennem azabına mahkum edeceğim. Varacağı yer 
ne kötüdür! " 

1 27. Hani İbrahim ve İsmail o evin temellerini b irlikte yükseltiyor
lardı: "Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz Sen işitensin, hakkıyla 
bilensin. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimedeki "Kabe'nin temelleri" tamlaması doğrudan doğruya 
. - jı �ı) şeklinde kurulmamış, . : ::iı 0� �\�\ denilmiştir. Çünkü bu durumda 
ilk safhada temelle neyin kastedildiği anlaşılmamakta ve daha sonra �\ keli
mesiyle açıklanan bir kapalılık söz konusu olmaktadır. Ayrıca müphem ve kapalı 
olan kelime, merak uyandırdığı için bir azamet içermektedir. Halbuki doğrudan 
doğruya kurulan isim tamlamasında aynı durum söz konusu değildir. 726 

-
726 el-Fevfüdü'l-Müşewik (880) 
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1 28. "Rabbimiz; ikimizi de Sana teslim olmuş kimseler kıl! Soyu
muzdan da yaln ız Sana itaat eden (Müslüman) bir ümmet (yarat) . Ve 
bize menôsikimizi göster. Tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü Sen tevbe
leri pek çok kabul edensin, (mu 'minleri) hakkıyla esirgeyensin. 

1 29. "Rabbimiz! Onların {Müslüman olan zürriyetimin) arasında 
kendilerinden onlara ayetlerini okuyan, onlara Kitabı ve hikmeti öğre
ten, onları (şirk ve isyandan) arındıran bir peygamber gönder. Çünkü 
Sen Azizsin, Hakimsin. " 

130. Kendin i  bilmezden başka kim Ibrahim 'in dininden yüz çevire
b ilir? Andolsunki Biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O, ôhirette de 
muhakkak salih lerdendir. 

1 31 .  Han i  Rabbi ona: "Teslim ol" dediği zaman o da: "Alemlerin 
Rabbine teslim oldum " demişti. 

132. Ibrahim de bunu oğullarına vasiyet etti, Yakub da (dediki): 
"Oğullarım, Allah sizin için bu din i  beğenip seçti. O halde siz ancak 
Müslümanlar olarak can verin . "  

1 33. Yoksa siz ölüm Yôkub 'a gelip çattığı zaman orada hazır mıydı
n ız? Hani o, oğullarına: "Benden sonra siz neye ibadet edeceksin iz? " 
dediği zaman, onlar: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail, İshôk'ın 
ilahına, bir tek olan ilaha ibadet edeceğiz. Biz O'na teslim olmuşuzdur" 
demişlerdi. 

134. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendileri
n in, sizin kazandıklarınız da sizindir ve siz onların işlediklerinden so
rumlu olmayacaksın ız. 

135. "Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasın ız "  dediler. De 
ki: "Hayır (biz) Hanif, olarak. Ibrahim 'in dinine (uyarız) . O, müşriklerden 
değildi . "  

136. Deyin ki: "Biz Allah 'a ve b ize indirilene, Ibrahim 'e, Ismail 'e, 
İshôk'a Yakub 'a ve torunlarına indirilene, Musa 'ya, İsa 'ya verilenlere ve 
bütün peygamberlere Rabbleri tarafından verilenlere iman ettik. Birini 
diğerinden ayı rdetmeyiz. (Hepsine iman ederiz) . Biz O'na teslim olmuş
/nnz. " 
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1 3 7. Artık, eğer onlar da sizin buna iman ettiğiniz gibi iman ederler
se muhakkak h idayet bulurlar ve şayet yüz çevirirlerse onlar mutlaka 
apaçık bir ayrılığa düşerler. Onlara karşı Allah sana yeter. O, herşeyi 
işitendir, herşeyi b ilendir. 

Tefsiri: 

"Yahudi ya da hırisitayan olun ki , doğru yolu bulasınız" sözlerine "De ki: 
Hayır! Biz hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi . "  sözüyle 
cevap verildi .  Bu cevap kısa olmakla birlikte hem muhatabın iddiasını engel
lemekte hem de onunla yeni bir tartışma konusu belirlemektedir. Muhatabın 
iddiasını engellemesi, _} edatının içerdiği "Hakikat sizin söylediğiniz gibi değil
dir" anlamından dolayıdır. Tartışma konusu ise " Biz hanif olan İbrahim'in dinine 
uyarız" cümlesi ile açılmaktadır. Çünkü bu cümle, "İbrahim' in dini sizin çağır
makta olduğunuz Yahudilik ve H ıristiyanlıktan daha doğrudur" delilini ihtiva et
mektedir. Zira Hz . İbrahim' i  müşrik olmayan , hanif ve din sahibi b iri olarak tasvir 
etmektedir. Dini haniflik ve tevhid olan bir kimse lider olmaya Yahudi ve Hıris
tiyandan daha layıktır. Çünkü haniflik ve tevhid , tüm peygamberlerin dinidir ve 
Allah hiç kimseden ondan başka hiçbir din kabul etmez. O, Allah' ın kullarını ya
ratmış olduğu fıtrata uygun bir dindir. Ona uyan kimse doğru yolu bulmuş olur. 
Yahudi ve Hıristiyan olanlar bilmelidir ki haniflik Allah'a ibadet, hürmet, ta'zim , 
sevgi ve tevazu ile yönelmeyi kapsamaktadır. 

Tevhid bu şekillerde sadece Allah'a  yönelmeyi kapsar. Yani sadece Allah'a 
kulluk edilir, sadece o sevilir, sadece O'na itaat edilir ve O' ndan başka bir ilah 
edinilmez. O halde doğru yolu bulmaya kim layıktır? Böyle bir dine sahip olan 
mı, yoksa Yahudi ve Hıristiyanlar mı? 

Bu sözden sonra muhatabın söyleyebileceği tek bir söz vardır. O da şudur: Biz 
de İbrahim' in dinindeniz. Ondan çıkmış değiliz. İbrahim ve oğulları Yahudi idiler. 

Onların bu sözlerinde yalancı oldukları belirtilmiştir. Çünkü Allah Teala 
İbrahim' in Yahudi ve Hıristiyan olmadığını bilmektedir ve onlara şöyle buyur
maktadır: "Yoksa siz, İbrahim, İsmCıil, İshak, Ya 'kub ve oğullarının YahUdi yahut 
Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?"727 Allah Teala, Al- i  İmran suresinde 
onlara şu cevabı vermektedir: "lbrôhim ne Yahudi ne de Hıristiyan idi; fakat o, 
Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi. İsanla
rın Ibrahim 'e en yakın olanı ona uyanlar, şu Peygamber (Muhammed) ve (ona) 
iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. "728 

Bu durumda şöyle diyebilirler: Var sayalım ki İbrahim Yahudi ve Hıristiyan 
değildi .  Ancak biz Hıristiyan ve Yahudi isimlerini alsak da onun dinindeniz. 

727 Bakara 2/140 
728 Al · i İmran 3/67-68 
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Onların bu muhtemel sözlerinin cevabı şu ayet-i kerimedir: "Deyin ki: Biz 
Allah 'a ue bize indirilene; Ibrôhim, İsmail, İshak, Yôkup ue oğullarına indirilene, 
Musa ue İsa 'ya uerilenlerle Rab/eri tarafından diğer peygamber/ere verilenlere, 
onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ue biz sadece A/lah 'a teslim 
olduk"729 Müminler, bu ayetteki vasflara sahip olan kimselerdir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Eğer onlar da sizin inandığınız 
gibi inanı rlarsa doğru yolu bulmuş olurlar"730 Yani eğer sizin inandığınız şeylere 
inanırlarsa onlar Ibrahim' in dinindendirler ve doğru yolu bulmuşlardır. Eğer sizin 
inandığınız gibi inanmıyorlarsa onların ne İbrahim'le ne de sizinle hiçbir ilişkileri 
yoktur, ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Çünkü İbrahim'in dini Allah'a ,  kitap
larına ve peygamberlerinin hepsine inanmak, onlardan bir kısmına inanıp bir 
kısmını inkar etmekten uzak durmaktır. Bu şekilde inanmayan kimse İbrahim'in 
dininden uzak ve ona inanan kimselerden ayrıdır. 

"De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendi
sine (bildirilmiş) bir şôhitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? "731 

Yani :  Allah Teala, İbrahim'in ve peygamberlerin tabi oldukları dini bilmek
tedir. Onlar ne Yahudi ne de Hıristiyandılar. Allah Teala bunu bilmektedir. Eğer 
söylediğiniz gibi onlar Yahudi ve Hıristiyan olsalar ve Allah da onların böyle ol
duklarını bilmese o zaman siz onları Allah'tan daha iyi bilmiş olursunuz. Halbuki 
sizin katınızda İbrahim' in tabi olduğu din hakkında ve bu peygamberin de onun 
dinini izlediği hakkında Allah ' tan gelmiş bir delil ve şahit vardır. Ancak siz bu 
delili tabilerinizden gizlediniz ve kat' i olarak bildiğiniz bu gerçeği onlara iletme
diniz. Allah'ın şahitlik etmesini isteyeceği bir hususu gizleyen kimseden daha 
zalim kimse yoktur! Allah katından gelmiş olan bir delili yine Allah'tan gizlemeye 
kalkışmaktadır! 

Bu ayetteki .ı.ıı\ ,y edatı kendisinden sonraki isimle birlikte hemen öncesinde 
geçen o� zarfının içerdiği "olmak, meydana gelmek" fiiline bağlıdır.732 

"Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş 
olurlar"733 

729 Bakara 2/136 
730 Bakara 2/137 
731 Bakara 2/140 
732 Bedfüu' l-fevfüd ( IV/155-157) 
733 Bakara 2/137 
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� pT La � ifadesinin tam karşılığı, "Sizin inandığınızın benzerine inanır
larsa" şeklindedir. 734 Halbuki iman esaslarının benzeri olmaz. O halde burada 
bu ifadenin kullanılmasının sebebi nedir? Bu soruyu birkaç şekilde cevaplaya
biliriz: 

1 .  Bu ifade ile maksat onlara meydan okumaktır. Buna göre ayetin anlamı 
şudur: Haydi müminlerin inandığının benzeri bir din oluşturun bakalım . Hayır 
bunu yapmanız mümkün değildir. 

2 .  Ayette "benzer" anlamına gelen j. kelimesi sıla olarak getirilmiştir.735 

3. Ayetin anlamı şudur: Ey müminler! Siz hiçbir değişiklik ve tahrife uğrama
mış olan Kur'an'a inandınız. Eğer Yahudi ve Hıristiyanlar da hiçbir değişiklik ve 
tahrife uğramamış Tevrat'a inanırlarsa doğru yolu bulurlar. 

4. Ayette "Sizin inandığınız şekilde inanırlarsa doğru yolu bulurlar" anlamı 
kastedilmiştir. 736 

İbn Cerir et-Taberi'nin (ö. 3 10) rivayetine göre sahabeden İbn Abbas (ö .  
68) ,  çevresindekilere, bu ayette bulunan "benzer" anlamındaki j. kelimesini 
söylemeksizin "Sizin inandığınıza inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar" deme
lerini emretmiştir. 

Ancak Kadı Abdü'l-Cebbar, tevatürle sabit olan j. kelimesi terk edilerek 
ayetin okunmasının caiz olmadığını belirtmiştir. 

- ------ --- ----

734 Bu cümle Arapça metinde mevcut değildir. Çünkü ayette bulunan y.. "benzer" kelimesi 
sayesinde mesele rahatlıkla anlaşılmaktadır. Okuyucunun kolay anlamasını sağlamak için 
bu cümle tarafımızdan ilave edilmiştir. (Mütercimin notu) 

735 "Sıla" kelimesi, aslında ism-i mevsCıl denilen 0..i.lı gibi kelimelerin peşinden gelen ve onla
rın anlam kazanmasını sağlayan cümlelere denilir. Ancak burada "zait" anlamında kulla
nılmıştır. Zait, doğrudan anlamı etkilemediği halde sözü güzelleştirmek ve güçlendirmek 
için kullanılan kelimeler hakkında kullanılmaktadır. "Zfüt" kelimesi, "gereksiz" anlamına da 
gelebileceğinden bazı alimler, Kur'an'da gereksiz kelime olduğu anlamının çıkarılabileceği 
endişesiyle "zfüt" yerine teeddüben "sıla" kelimesini kullanmaktadır. (Mütercimin notu) 

736 Müellifin burada zikrettiği maddelerin hepsi Razi'nin (ö. 606) Mefatihu' l -Gayb adındaki tef
sirinde de mevcuttur. Razi, bu maddede, ayette söz konusu olan benzerliğin iki inanma ve 
tasdik etme arasında olduğunu belirtir. Biz yukarıdaki tercümemizde onun bu beyanını esas 
aldık. Aksi halde bu maddede farklı bir yorum dile getirilmiş olmaz. Ayet, Zemahşeri'nin 
(ö. 538) el-Keşşaf ve Beydavi'nin (ö. 681 )  Envaru't-Tenzil adındaki tefsirlerinde de benzer 
şekilde tefsir edilmiştir. (Mütercimin notu) 
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1 38. Allah ' ı n  boyası (ile boyanmaya bakın). Kimin boyası Allah 'tan 
daha güzel olabilir? B iz yalnız O'na ibadet edenleriz. 

1 39. De ki: "Bizimle Allah hakkında mı çekişiyorsunuz? Halbuki O 
bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbin izdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin 
yaptıklarınız sizedir. Biz (dinimizi) O'na halis kılan/arız. " 

1 40. Yoksa siz: "Muhakkak İbrahim, Ismail, İshak, Yakub ve oğulları 
yahudi yahut Hıristiyan idi " mi diyorsunuz? De ki: "Bunu siz mi daha iyi 
b ilirsin iz yoksa Allah mı?" Yanında Allah 'tan gelen bildiği bir şahidliği giz
leyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıkların ızdan gafil değildir. 

141 . Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendileri
n in, sizin kazandığın ız da sizindir ve siz onların işlediklerinden sorumlu 
olmayacaksın ız. 

1 42. İnsanlardan bir takım beyinsiz/er: "Onları daha önce yöneldik
leri kıble/erinden döndüren nedir? " diyecekler. De ki: "Doğu da batı da 
Allah 'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola iletir. " 

1 43. Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Bütün insanlara karşı 
şahidler olasınız; bu Peygamber de size karşı şahid olsun diye. Senin 
hôla yöneldiğin kıbleyi ancak, o Peygambere (sana) uyanları ayağının 
iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayırd edelim diye kıble yaptık. 
Gerçi elbette b u  büyük bir iştir. Ancak Allah 'ın h idayete ilettiği kimseler 
için değil. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Hakikaten Allah in
sanlara Ra 'uf dur, merhametlidir. 

1 44. Biz yüzünü göğe doğru evirip çevirmeni elbette görüyoruz. 
Onun için anda/sun seni, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Artık 
yüzünü Mescid-i Haram 'a (Kabe 'ye) doğru çevir. Siz de nerede bulu
nursanız yüzlerinizi o yöne çeviriniz. Şüphe yok ki, kendilerine kitap 
verilenler bunun Rabblerinden gelen bir hak olduğunu pek iyi bilirler. 
Allah onların yapageldiklerinden gafil değildir. 

1 45. Anda/sun ki sen, kendilerine kitap verilenlere her türlü ayeti 
(mucize ve delilleri) getirsen bile onlar yine senin kıblene uymazlar, sen 
de onların kıble/erine uyacak değilsin. Esasen onlar da b iri diğerinin kıb
lesine uymaz. Anda/sun ki sana gelen bunca ili . 1den sonra onların heva 
(ve heves) lerine uyarsan, o zaman m uhakkak zulmedenlerden olursun. 

1 46. Kendilerine Kitabı verdiklerimiz on u öz oğulların ı  tanıdıkları 
gibi tanırlar. Bununla birlikte içlerinden bir grup bilip durdukları halde 
yine de mutlaka hakkı gizlerler. 

147. Hak Rabbin'den (gelen)dir. O halde sakın şüphecilerden olma. 
1 48. Herkesin yüzünü kendisine döndürdüğü bir yönü (kıblesi) var

dır. Öyle ise siz de hayır işlerinde birbirin izle yarışın. Nerede olursanız, 
Allah tümünüzü bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. 
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1 49. Hangi yerden (yolculuğa) çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram ta
rafına çevir. Elbette ki bu, (yönelme emri), Rabbinden gelen mutlak bir 
hakktır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. 

1 50. (Evet) hangi yerden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram 'a döndür. 
Siz de her nerede olursanız yüzlerin izi o yöne döndürün. Ta ki insanlar 
arasından - zulmedenlerin dışında - size karşı bir delilleri kalmasın. O 
halde onlardan korkmayın. Benden korkun. Ta ki size olan nimetimi 
tamamlayayım ve (bu suretle) doğru yola gelebilesiniz. 

Tefsiri: 

Bu, kıblenin Mescid-i Aksa' dan Ka'be'ye döndürülmesi hakkında kafirlerden 
bir takım beyinsizlerin ortaya attığı bir sorudur. Kapsamında müminlere yönelik 
şöyle bir itham vardır: Eğer ilk kıble hak ise hakkı terk ettiniz. Yok eğer o batıl 
idiyse o zaman da önceden batıl üzerindeydiniz. 

Ayetin lafzı her ne kadar bu ithamı tam olarak göstermiyorsa da kıble konu
sunda tartışan beyinsizler bunu söylemişti. Allah Teala da kıble hakkında açıkla
yıcı öncüller zikrettikten sonra gereken cevabı vermiştir. 

Kafirlerin sorusu çeşitli şekillerde formüle edilebilirse de hepsi yukarıda on
lardan naklettiğimiz ithamda birleşmektedir. Açacak olursak söyledikleri sözler 
şunlardır: 

- Eğer Muhammed peygamber olsaydı kendinden önceki peygamberlerin 
kıblesini terketmezdi 

- Eğer peygamber olsaydı bugün bir şey, yarın onun tam zıddı bir baş1<a şey 
yapmazdı .  

Müşrikler birbirlerine şöyle diyorlardı: Kıbleniz olan Ka'be'yi kıble olarak be
nimsedi. Bekleyin görün! Yakın zamanda dininize de geri dönecektir. 

Yahudi ve Hıristiyanlar da şöyle diyorlardı :  Eğer peygamber olsaydı önceki 
peygamberlerin kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı terk etmezdi. 

Bu şekilde söz uzamış ve Cenab-ı Hakk'ın "Bu, Allôh 'ın h idayet verdiği kim
selerden başkasına elbette ağır gelir"737 buyurarak işaret ettiği gibi bazı insanlar 
şüpheye düşmüştü. 

Kıblenin değiştirilmesi hadisesinde Aziz ve Hakim olan Allah'ın hikmet, lütuf 
ve irşadı ne kadar dikkate değer! Bu işin son derece büyük ve önemli olduğunu 
bildiği için öncesinde bir çok kfüde zikrederek adeta onun yerini hazırlamış ve 
böylece bir nevi mukaddime yapmıştır. Öncelikle neshi zikrederek bir hükmü 
kaldırması durumunda onun bir benzerini veya ondan daha hayırlı bir hükmü 
yürürlüğe koyacağını , buna kadir olduğunu ve hiçbir şeyin O'nu aciz bırakama-

737 Bakara 2/143 
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yacağını belirtmiştir.738 Devamında peygambere itaat etmenin gereğini vurgu
lamış, Hz . Musa ile kavmi arasında olduğu gibi ona itiraz etmenin ve inatçılıkla 
soru sormanın uygunsuz olduğunu bildirmiştir.739 Peşi  sıra Kabe'yi, ona saygı ve 
hürmet göstermeyi740, onu inşa edeni zikretmiş741 ,  onu övmüş ve onun dinine 
uymanın gerekli olduğunu zikretmiştir742 . Böylece gönüllerde Kabe'ye karşı say
gı, sevgi ve hürmet oluşturmuş ve onları onun banisine uymaya ve onu sevmeye 
yöneltmiştir. 

Cenab-ı Hak, Kabe'yi insanların dfüma toplandığı ve ihtiyaçlarını giderdi
ği bir yer kıldığını belirtmiştir. 743 İnsanlar nerede olursa olsunlar kalpleri dfüma 
sevgiyle ona bağlıdır ve onu özlemektedir. Allah Teala, Ibrahim ve İsmail'e tavaf 
edenler, kıyama duranlar ve namaz kılanlar için Kabe'yi temizlemelerini emret
tiğini bildirmiştir. 744 "Evimi temiz tutun"745 buyurarak Kabe'yi kendisine nispet 
etmiş ve onun kendi evi olduğunu belirtmiştir. Kalplerde Kabe'ye olan sevgi ve 
hasreti oluşturan, bütün alemi ona yönelten işte bu nispettir. 

İşte inananların kalplerinde yerini bulan ve onları teyakkuza getiren bütün 
bu hususlar, sanki onlara "Namazda Kabe'ye yönelin ! "  deyip durmaktaydı .  An
cak Kabe' nin sahibi olan Allah ' ın açık buyruğu beklendi. Ne zaman ki "Artık yü
zünü Mescid-i Haram tarafına çevirf "746 fermanı geldi,  Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- ve imanda derinleşmiş olan müminler sevinç içerisinde derhal bu 
emre uydular. Bu onlar için adeta bir bayramdı. Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-, Allah'ın Kabe'yi kıble yapmasını ümit ederek sık sık başını göğe 
çeviriyor ve bu konuda İlahi bir buyruk bekliyordu. Böylece Allah da onu hoşnut 
olacağı kıbleye çevirdi .  Öte yandan kafirler bu emri itirazlarla, geçersiz şüphelerle 
karşıladı.  İmanı zayıf olan kimseler ise şüphe ve tereddüte düştüler. 

Cenab-ı Hak, Kabe'nin kıble yapılması hakkında insanların tutumlarını zik
rederken söze Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve müminleri teselli ederek 
başladı ve beyinsiz insanların söyledikleri sözlere aldırmamalarını emretti. Daha 
sonra şöyle buyurdu: "De ki: Doğu da batı da Allah 'ındır. O dilediğini doğru 
yola iletir. "747 Cenab-ı Hak, doğunun da batının da kendisine füt olduğunu, her 
şeyin Rabbi olduğunu, nasıl ve ne yönde itaat edilmesini emrederse her şeyin 
o şekilde ona itaat ettiğini buyurmaktadır. Bu ayet şu ayeti hatırlatmaktadır: 

---- -------

738 Bk. Bakara 2/106 (Mütercimin notu) 
739 Bk. Bakara 2/108 
740 Bk. Bakara 2/125 
741 Bk. Bakara 2/127 
742 Bk. Bakara 2/130 
743 Bk. Bakara 2/125 
744 Bk. Bakara 2/125 (Mütercimin notu) 
745 Bakara 2/125 
746 Bakara 2/144 
747 Bakara 2/142 
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"Doğu da Allah 'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah 'ın yüzü (zatı) oradadır. "748 
Dolayısıyla O'nun emriyle her hangi bir yöne yönelip namaz kılmış olan kimse 
namazında ancak O'na yönelmiş olur. Şu halde O'nun buyruğuyla Kabe dışında 
bir yöne yönelip de sonra O size Kabe'ye yönelmenizi emrettiğinde başlangıçta 
da ikinci emirden sonra da yalnızca ona ibadet etmiş olursunuz ve yönelmiş ol
duğunuz her iki kıblede de isabet etmiş olursunuz. Çünkü her ikisine de O'nun 
emri ve rızasıyla yönelmektesiniz. Dolayısıyla O'nun rızasına uygun olan bir işten 
yine O'nun rızasına uygun olan bir diğerine geçmektesiniz. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, daha önce size kıble yapmış olduğu ve kıbleniz 
olmasından hoşnut olduğu yöne sizi yönelttiği gibi , dilediğini doğru yola ulaş
tıracağını belirtmek suretiyle sonradan yönelmenizi emrettiği kıblenin faziletini 
de vurguladı . Ancak bir hikmet sebebiyle önceden başka bir yöne yönelmenizi 
emretmişti. O hikmet, Cenab-ı Hakk'ın, peygambere uyup, o ne yaparsa onu 
yapan ve ne emrederse ona uyan kimseleri bilmekti. Gerçi Allah Teala her şeyi 
bilen olması hasebiyle o kimseleri de biliyordu. Ancak kullara ma' lum olmayan 
bu gaybi bilgisinin somut ve gözle görülür bir hale gelmesini, böylece peygambe
re teslim olup boyun eğen imanda derinleşmiş kimselerle işine geldiğinde Allah'a 
kulluk eden ve en küçük bir şüpheyle yüz çeviren kimseleri birbirinden ayırmak 
istedi . Kabe'yi baştan kıble yapmamasının hikmetlerinden biri budur. Dolayısıyla 
onun bu emri boş ve yersiz değildir. 

Daha sonra Allah Teala müminler için orta yönü kıble yaptığı gibi, müminle
ri de orta, yani itidal sahibi bir ümmet kılmıştır.749 Böylece ümmetler içinde itidal 
sahibi olan ümmet için uygun olan mutedil bir yönü kıble yapmıştır. Daha sonra 
onları böyle itidal ile üstün tutmasının ve özgün kılmasının sebebinin diğer üm
metlere şahit tutulacak olmalarından, kıyamet gününde tüm insanlar hakkındaki 
şahitliklerini kabul edeceğinden ileri geldiğini zikretmiştir750 . 

Ayetin devamında Cenab-ı Hak, müminlerin ilk kıbleye yönelerek kıldıkları 
namazlar ve Kabe kıble yapılmadan önce ölmüş olan kardeşlerinin kıldığı na
mazlarla ilgili sorularına cevaben şöyle buyurdu: "Allah sizin imanınızı asla zayi '  
edecek değildir"751  Bu ayetin yorumunda iki görüş vardır: 

1 .  Allah Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazı boşa giderecek de
ğildir. Aksine ondan dolayı sizi mükafatlandıracaktır. Çünkü o namazlar O'nun 
buyruğu ve rızası doğrultusunda kılınmıştı. 

2. Allah, ilk kıbleye inanmanız ve Allah' ın onu yasalaştırdığına ve ondan 
hoşnut olduğuna inanmanızı zayi' etmez. 

748 Bakara 2/1 15 
749 Bk. Bakara 2/143 
750 Bk. Bakara 2/143 
751 Bakara 2/143 
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Önceki ve sonraki alimlerin bir çoğu birinci görüşü tercih etmiştir. Zaten o, 
ikinci görüşü de gerekli kılmaktadır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak peygamberine olan lütfunu ve Kabe'nin kıble yapıl
ması hakkında onun gösterdiği arzuyu bildiğini şöyle belirtti: "Biz senin yüzünün 
göğe doğru çevrilmekte olduğunu  görüyoruz. İşte şimdi, seni  memnun olacağın 
kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir (Ey Müslü
manlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin"752 

Ayetin devamında Allah Teala şöyle buyurdu: 
lo !. o �: _, .. o , ! :;;. $. 

�j � �\ t;\ 0� '-:'"'l::<JI lyJ I  ı:,r.:LJI 01.J "Şüphe yok ki, ehl- i  kitap, onun 
Rab/erinden gelen gerçek olduğunu Çok iyi bilirler"753 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, kitap ehlinin, bunun Allah'tan gelmiş hak 
. .  

bir emir olduğunu bildiklerini belirtti. Burada ...;İ "bu" zamiriyle ne kastedildiğini 
açıklayan, dolayısıyla Allah'tan gelenin ne olduğunu belirten bir karine yoktur. 
Ancak sözün akışı bunun Mescid-i Haram'a yönelme emri olduğunu göstermek
tedir. Kitap ehline göre bu peygamberin alametlerinden biri de namazında Hz. 
İbrahim' in inşa ettiği Allah'ın evine yönelmesiydi .  

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: � 9 � '-:"'\:.S:iı ı)) -:r-� I �1 .)..J 
" # ' c. r # - c. ; � a;; e:;� � J � L:; .:...;i J . •H:• \� "Yemin olsun ki sen ehl-i kitôba 
her tür{ü•mücizeyi getirsen yine de onlar sen in kıblene dönmezler. Sen de onla
rın kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. " 754 

Cenab-ı Hak, peygamber her mucizeyi getirse bile peygamberin kıblesine 
yönelmeyeceklerini belirtmek suretiyle ehl-i kitabın inkarda ne kadar ileri gittiğini 
bildirdi. Bunda Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- bir teselli olduğu gibi 
onların kıbleleriyle baş başa bırakılması emri de vardır. 

Ayetin devamında Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber' in de -sallallahu aleyhi vesel
lem- onların kıblelerinden uzak olduğunu belirtti: "Sen de onların kıblesine dö
necek değilsin"755 

Daha sonra Cenab-ı Hak kıble konusunda aralarındaki ihtilafı zikretti ve on
lardan her b ir gurubun diğerinin kıblesine uymadığını bildirdi. Çünkü kıble dinin 
özellik, alamet ve açık şiarlarındandır. Her hangi bir dine intisap etmiş olanlar, 
dinlerinden ayrılmadıkça kıblelerinden de ayrılmazlar. 

752 Bakara 2/144 
753 Bakara 2/144 Ayet metinde yer almıyor idiyse de okuyucunun hangi zamirden bahsedildiğini 

görmesi ve ayetin mealini de görmesi için tarafımızdan ilave olunmuştur (Mütercimin notu) 
754 Bakara 2/145 Metinde ayet metni yer almamaktadır. Ancak okuyucunun mevzCıCı kolay 

kavraması için mealiyle birlikte tarafımızdan ilave olunmuştur. (Mütercimin notu) 
755 Bakara 2/145 
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Allah Teala bu üç cümlede üç ayrı bilgi verdi. Bunlardan birincisi her grubun 
diğerinin kıblesinden uzak olduğudur. İkincisi peygamberin doğruluğunu göste
ren her mucizeyi görse bile ehl-i kitabın atalarına tabi oldukları için ve inatçılıkları 
sebebiyle yine de peygamberin kıblesine uymayacaklarıdır. Üçüncüsü ise hak 
kıbleye uymamakta birleşseler bile batıla uymakta ihtilaf içerisinde oldukları, zira 
hiçbir grubun diğerinin kıblesine uymadığıdır. Onlar hakka karşı durmakta bir
dirler, ancak her birisi diğerinden farklı bir batıl seçmekte ve böylece aralarında 
ihtilaf etmektedirler. 

Bu ayet-i kerimede Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ve müminler 
kıblelerinden ayrılmamaları, ehl-i kitabın "Bizim kıblemize dönün de biz de sizin 
dininize uyalım! "  şeklindeki sözlerine aldırmamaları hakkında bir ikaz ve teşvik 
vardır. Çünkü onların bu sözü hile ve tuzaktan ibarettir: Zira onlar senin doğ
ruluğunu gösteren her mucizeyi görseler de senin kıblene tabi olmazlar. Çünkü 
küfür onların kalplerine iyice yerleşmiştir. Artık onlara hakkın girmesi konusun
da hiçbir ümit yoktur. Kaldı ki sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. O 
halde senin onlara uyacağından ve kıblelerine döneceğinden ümitlerini kessin
ler. Onlar kendi aralarında da ayrılık içerisindedirler. Onlardan hiçbiri diğerinin 
kıblesine uymaz. Kıble konusunda ihtilaf içerisindedirler. Ey müminler! Siz de 
kıble konusunda onlardan herhangi birine uymuyorsunuz. Aksine Allah size o 
ayrılığa düşmüş olanların kıblesinden başka ve sadece size has kıldığı bir kıble 
ihsan etmek sôretiyle büyük bir lütufta bulunmuştur. Allah Teala şu sözüyle bu 
manayı güçlendirmiştir: "Faraza sana gelen bunca ilimden sonra onların keyifle
rine uyacak olursan, b ilmiş ol ki, o takdirde sen de zalimlerden olursun"756 Bütün 
bunlar, onların kıblesine uymaktan sakındırma, onlar senin kıblenden ve birbir
lerinin kıblesinden nasıl uzaklaştıysa senin de onların kıblesinden uzaklaşman 
hakkındadır. O halde sen - ey mümin - onların kıblesinden uzak durmaya daha 
layıksın! Çünkü Allah seni o kıbleden çevirip lütfuyla yüzünü başka bir kıbleye 
yöneltmeni emretmiştir. Cenab-ı Hak bunu şu sözüyle pekiştirmiştir: "Hak ve 
gerçek olan Rabbinden gelendir. Bunda hiç tereddüdün olmasın"757 

Daha sonra Allah Teala her topluluğun özel bir kıblesi olduğunu bildirerek 
şöyle buyurdu: 4-Jy y;, �P.-� jS:lj "Herkesin yöneldiği bir cihet vardır. "758 Doğru 
olan görüşe göre bu ayetin anlamı "Herkes yüzünü yöneldiği kıbleye çevirir" 
demektir. Buna göre }> "o" zamiri J5 "herkes" kelimesini göstermektedir. Ancak 
}> zamirinin Allah' ı  gösterdiği de ileri sürülmüştür. O takdirde ayet "Allah her
kesi yöneldiği kıbleye döndürür" manasına gelir. Ancak kanaatimizce bu görüş 
isabetli değildir. Zira Allah asla kimseyi batıl bir kıbleye yöneltmez. O Hıristiyan
lara da doğuya yönelmelerini kat'iyyen emretmiş deŞildir. Aksine onlar kendileri 
bu yöne yönelmekte ve yüzlerini çevirmektedirler. Ayetin devamında "Haydin 

756 Bakara 2/145 
757 Bakara 2/147 
758 Bakara 2/148 



öyleyse hep hayırlara koşun!"759 buyurulması bu kanaatimizi doğrulamaktadır. 
Buna göre mana şudur: Her din mensubu bir kıbleye yönelmişse o halde siz 
de hayırlarda yarışın ve Allah ' ın  sizin için beğendiği, hoşnut olduğu ve yönelt
tiği şeyleri yapmaya koşun ve bu konuda hiç duraksamayın. "Nerede olursan ız 
olun Allah sizi bir araya getirir" Çeşitli yönlerden yöneldiğiniz kıble sayesinde 
birleştiğiniz gibi kıyamet günü Allah sizi değişik yönlerden ve farklı köşelerden 
bir araya toplar. Böylece mahlukatın yönelip beklediği yere dünyanın çeşitli yer
lerinden toplanmış olursunuz. Nitekim başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır: 
"Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tôyin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir 
tek ümmet yapardı. Fakat O size verdiği m uhtelif şeriatlar dôiresinde sizi imtihan 
etmek istediği için ayırdı. Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirin izle yarışın"760 
Kıble ve yönelişlerinin farklılığını zikrederken olduğu gibi şeriat ve metotlarının 
farklılığını zikrederken de insanların dönüşlerinin kendisine olduğunu vurgula
maktadır: "Herkesin yöneldiği bir cihet vardır. Haydin öyleyse hep hayırlara ko
şun, yarışın .  Nerede olursan ız olunuz Allah hepinizi bir araya getirir. "761 

Bu ayet-i kerimede öyle harikulade b ir incelik var ki onu ancak anlayanlar 
anlar! O incelik şudur: Değişik yol, görüş, şeriat ve kıbleler içerisinde hakka en ya
kın olanı Allah'ı  en iyi gösteren ve O 'na en iyi ulaştıranıdır. Çünkü kıyamet günü 
hepsinin varacağı sadece O' dur. İnsanların içinde bulunduğu durum, zaman ve 
mekan ne kadar farklı olursa olsun dönecekleri sadece tek olan Allah ve biricik 
ma'budlarıdır. Hal böyle olunca hepsinin dünyada yönelecekleri ve dönecekleri 
de sadece O olmalı ,  O' nun dışında hiçbir şeye tapınma.malan, O'nun dini dışın
da bir din edinmemeleri gerekir. Çünkü dünya ve ahirette yegane gerçek ilah 
O' dur. Ne var ki insanların çoğu inkar etmek, batıl yola gitmek ve O' nun dışında 
sahte ilahlara tapınmakta direnmekte ve O'nun dini dışında dinler edinmekte
dirler. O halde siz -ey müminler - hayırlarda yarışın ve onlara koşun ,  batıl ve 
küfürde yarışanlarla beraber olmayın!  iki farklı surede zikredilen her iki ayetteki 
bu harikulade incelik son derece dikkate değer! 

Ancak Maide suresindeki ayetin devamında bulunan "O da hakkında ihtilôf 
ettiğiniz şey/eri size tek tek bildirecektir"762 ifadesinde zikrettiğimizin dışında baş
ka bir incelik daha vardır. O da, burada söz konu edilen ihtilafın hüküm gü
nünün varlığına bir delil oluşturmasıdır. Hüküm günü, Allah ' ın  tüm yaratıkları 
arasında hüküm vereceği, ayrılığa düştükleri şeylerin iç yüzünü beyan edeceği 
kıyamet günüdür. Böylece ihtilafın kendisi hüküm ve diril iş gününün bir delilini 
oluşturmaktadır. Allah Teala bunu Nah! süresinde şöyle açıklamaktadır: "Onlar 
var güçleriyle yemin ederek 'Alah, ölen kimseyi diriltmezl '  dediler. Hayır, dirilte
cek! Bu O'nun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. 

759 Bakara 2/148 
760 Maide 5/48 
761 Bakara 2/148 
762 Maide 5/48 
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Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o ba 's, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın 
ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı oldukların ı  bilsinler"763 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede ölüleri diriltmesinin iki mükemmel hikmetini 
zikretti : 

1 .  İnsanlara ihtilaf ettikleri şeyi açıklamak. Bu, tüm insanların göreceği açık
seçik bir açıklama olacaktır. Bunun dünyada gerçekleşmesi ise imanla olmakta
dır ve sadece imanlı kimselere mahsustur. 

2. Batıla uyan kimsenin yalancı olduğunu bilmesi. O her ne kadar batıla 
uymuş, hakka uyanları batıla uymakla suçlayarak iftira, yalan ve bühtanda bu
lunmuşsa da kendi durumunu bilmesi onu rezil eder. 

Allah Teala'nın sözünün incelikleri, Kur'an-ı azimü'ş-şan' ın ayetlerinin ihtiva 
ettiği mükemmel hikmet çok dikkat çekicidir. Bu hikmet, Kur'an' ın ,  alemlerin 
Rabbi' nin sözü olduğuna, peygamberin dürüstlüğüne şahitlik edip durmaktadır. 
Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin ve övgüye layık oluşunun gerekle
rindendir. Allah' ın yer ve göklerle ikisi arasında bulunanları boşu boşuna değil 
de hakla yaratmasının manası da budur. Yani Allah onları hakka dayalı, hakka 
yönelik ve daima hakkı barındırır bir şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla yaratılan
dan önce hak vardır, yaratık var olduğu müddetçe hak ona eşlik etmektedir ve 
yaratığın hedefi de yine haktır. Bu sebeple yer ve göklerin hakla yaratıldığına 
dfür ayetlerde sadece amaç manasını içeren J yerine, bu üç manayı da ihtiva 
eden '-:-' harfi tercih edilmiştir. 764 Çünkü '-:-' harfi, yaratılmadan önce ve sonra 
yaratıklara hakkın eşlik ettiğini ve hedef olarak da hakka yönelik oldukları an
lamını içermektedir. Yaratıkların yaratılmasından önceki hak, yaratığın Allah'ın 
i l im ve hikmetiyle meydana gelmesidir. Cenab-ı Hakk' ın yaratmasının kaynağı 
ve yaratma emrini vermesi O'nun mükemmel ilim ve hikmetine bağlıdır. Bu iki 
sıfata sahip olan Allah ' ın yarattığı yaratık tamamıyla hikmet, maslahat ve haktan 
ibaret olmaktadır. Bu sebeple Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz ki 
bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. "765 
Görüldüğü üzere Kur'an' ın kaynağının Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem
hitap etmekte olan Allah ' ın ilim ve hikmeti olduğu bildirilmektedir. Şüphesiz 
böyle bir söz doğru, doğruyu gösterici, hayra yöneltici ve adil olur. Nitekim "Ben 
ihtiyar bir koca karı iken çocuk mu doğuracağım "766 diyen Hz. İbrahim'in kansı-

763 Nah! 16/38-39 
764 Mesela bk. En'am 6/73 
765 Nemi 27/6 
766 Hud 12/72 Bu ayet, derleyenin de işaret ettiği üzere, metinde Zariyat 51/29'un sonu ile 

karıştırılmıştır. Ancak cümle yapısı olarak Hud suresinin bu ayetine daha çok benzediği 
için Hud'un numarasını verdik. Zaten Zariyat süresindeki ayetten önceki ayetlerde de Hz. 
İbrahim'e bilgili bir çocuğun müjdelendiği, bunun üzerine karısının yüzünü kapatıp çığlık 
atarak "ben kısır bir koca karıyım" diyerek bu müjdeden dolayı şaşırdığı belirtildiğinden 
hadise iki surede de birbirine yakın işlenmiştir. Bk. Zariyat 51/28-29 (Mütercimin notu) 
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na melekler de aynı şekilde cevap vermiştir: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, 
hikmet sahibidir, bilendir. "767 Burada Cenab-ı Hakk' ın ilim ve hikmetle nitelen
mesi, Allah' ın yaratma ile ilgili buyruğu ve Hz. İbrahim'in karısı ihtiyar iken ona 
çocuk doğurma kabiliyeti vermesi ile ilgilidir. 

Yaratıklar var olduğu müddetçe onlara eşlik eden hak ise, yaratıkların ihtiva 
ettiği hikmet, maslahat ve faydalar ile kullara Allah' ın birliğini , sıfatlarını, peygam
berlerinin dürüstlüğünü, ahiretin şeksiz şüphesiz gerçekleşeceğini gösteren delil
lerdir. Varlıklara basiretle bakan kimse, onları bu hakikatleri dile getiren şahitler 
gibi görür. Hatta onların şehadetleri sadece sözlü haberden oluşan şehadetten 
daha iyidir. Çünkü onlar yalan kabul etmeyen hal diliyle şahitlik etmektedir
ler. Akıl ve basiret sahibi bir kimse üzerinde durarak düşündüğü her yaratıkta 
Allah'a ve onun birliğine bir delil bulacaktır. Keza böyle düşünmesi durumunda 
onda Allah ' ın isim ve sıfatlarını, peygamberlerinin dürüstlüğünü, Allah'a şeksiz
şüphesiz kavuşulacağını gösteren deliller de bulacaktır. Nitekim Kur'an, insanları 
Allah ' ın varlığına, birliğine, ahiretin ve peygamberliğin gerçekliğine yöneltirken 
çeşitli yaratıkları ve onların durumlarını delil olarak sunmakta ve bunu bir metot 
olarak kullanmaktadır. Bazen yaratıkların boşuna ve hikmetsiz yaratılmadığını ve 
onların hakka dayalı olarak yaratıldığını belirtmektedir. Bazen de yaratıkları pey
gamberlerin bildirdiği şeylerin doğruluğuna delil getirmekte ve insanlara ikazda 
bulunmaktadır. Böylece peygamberlerin, apaçık delillerini gördükleri prensiple
ri getirdiklerini açıklamakta, düşünmeleri durumunda bu hakikati kendi akıl ve 
vicdanlarında bulabileceklerini, gördükleri yaratıkların peygamberlerin bildirdiği 
Allah'ın isim ve sıfatlarını, birliğini, ahiret ve meleklerin varlığını gösterdiğini on
lara açıklamaktadır. Bu deliller, imanın elde edilmesinde önemli bir vesiledir. Al
lah bunu ancak ezelde mutlu olacağını yazmış olduğu kimselere nasip eder. Bu, 
bir kulun dünyada ulaşabileceği en şerefli bilgidir. Başka bir yerde, müşahede 
edilen değişik hareket çeşitlerinin hepsinin tevhid, peygamberlik ve ahireti ko
lay, açık ve kat' i bir şekilde gösterdiğini açıklamıştık. Keza dostlarımdan birine 
yazmış olduğumuz bir risalede ruhun yaratılış ve fıtratında Allah'tan başka ilahın 
olmadığı ve Muhammed' in onun kulu ve elçisi olduğu şahitliklerinin yer aldığı
nı, insanın araştırması durumunda bunu ruhunun derinliklerinde bulabileceğini 
açık ve delilli bir şekilde belirtmiştik. Akıl sahibi bir kimse sadece ruhu ve onun 
hareketini düşünse Allah'a ve O'nun sıfatlarına inanmanın gereğini, Allah'tan 
başka ilah olmadığı hakikatini, O'nun peygamberlerine, meleklerine, ahirete 
inanmanın lüzumunu çıkarabilir. Bunları ise sadece gönül dünyası hidayet gü
neşi ile aydınlanmış, "Babarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine 
uyarız"768 ayetinde dile getirilen taklit perdesinden kurtulmuş kimseler kabul ve 
tasdik eder. İşte o zaman ona uzun süre gizleyeceği bir sır görünür ve gecesi
gündüzü sabah olur. 

767 Zariyat 51/30 
768 Zuhruf 43/23 
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Şimdi şu ayetin her kelimesi üzerinde durmalıdır: "Şüphesiz göklerde ve yer
de inananlar için bir çok ayetler vardır. Sizin yaratılışın ızda ve yeryüzünde yaydığı 
canlılarda, kesin olarak inanan topluluk/ar için ibret verici işaretler vardır. Gecenin 
ve gündüzün değişmesinde, Allah 'ın gökten indirm iş olduğu bir rızıkta ve ölü
münden sonra yeri diriltmesinde, rüzgarları değişik yön lerden estirmesinde aklını 
kullanan topluluklar için dersler vardır. "769 Burada zikredilenler tek bir hususun, 
mesela Allah ' ın varlığının delili olarak mı zikredilmekte yoksa birden çok hususun 
delili olarak mı? Al-i İmran' ın son ayetleri770, Rum suresinde "Onun delillerin
dendir" diye başlayan ayetler771 , Nemi sCıresindeki "De ki: Hamd olsun Allah ' a, 
selam olsun seçkin kı ldığı kullarına"772 ayeti ve sonrası ile bunlar gibi bir çok ayet 
hakkında da aynı soru sorulabilir. Keza Zariyat suresindeki "Kesin olarak inanan
lar için yeryüzünde ayetler vardır"773, Yusuf sCıresindeki "Göklerde ve yerde nice 
deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirip geçerler"774 ayetler de böyledir. 

İşte bütün bu zikredilenler, yer ve göklerle bunlar arasındaki varlıklarda bu
lunan haktır, gerçekliktir. Bu hak, yaratıklar mevcut olduğu müddetçe onlarla 
beraber bulunur. Sanki onların varlık sayfalarına yazılmış satırlardır ve okuma 
bilsin bilmesin,  Allah' ın muvaffak kıldığı herkes onu okur. Şair şu sözüyle bu 
hususa ne güzel işaret etmiştir: 

J�L:.J �) j;.�ı )\,ojl � �� ._:;..ı8l5Ji � ... L J;t; 
<J#I) ' j.� .uıı ":il>- l4 � j5 \ı'ı .. I �t..,;. -::.J;t ) � b l; J 

"Kainat kitabının sayfalarını karıştırıp satırlarına bir bak! 

Sanki onların her biri 

Yüce Topluluktan sana gönderilmiş birer mesaj gibidir. 

Eğer dikkat edersen hepsinde 'Bilin ki Allah'ın dışında her şey batıldır, yok 
olup gidicidir'775 ifadesi yazılıdır"776 

769 Casiye 45/3-5 
770 Al-i İmran 3/1 90-191  
771 Rum 30/2 1 vd 
772 Nemi 27/59 vd 

773 Zfüiyat 51/20 vd. 
774 Yusuf 12/105 
775 Son mısra, Islami devre kadar yaşayıp İslam'la şereflenmiş olan meşhlır Cahiliyye şairi Le

bid b .  Rebia el-Amiri'ye aittir. Bu sebeple bu kısmı tırnak içine aldık. el-Muallakat adı verilen 
7 uzun kasideden birinin �füri olan Lebid, tırnak içine aldığımız bu mısraından dolayı Hz. 
Peygamber in -sallallahu aleyhi vesellem- "Şairlerin sözlerinin en güzeli Lebid'in bu sözü
dür" şeklindeki iltifatlarıncı mazhar olmuştur. (Mütercimin notu) 

776 Burada büyük Türk şairi Fuzuli'nin aynı hususu terennüm eden şu beytini hatırlamamak 
kabil değildir: "Olsa isti'dad-ı arif kabil-i idrak-i vahy ! Emr-i hak irsaline her zerredir bir Ceb
reil'" Yani Arif kimsenin vahiy alma kabiliyet ve isti' dadı olsa kainattaki her zerre, Hakk'ın 
emrini getiren bir Cebrail gibidir. hakkı dile getirip durmaktadır. (Mütercimin notu) 
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a. Kullar tarafından yapılması istenen ve bu şekilde gerçekleşen hak: Bu,  
Allah Teala'yı, O'nun üstün vasıflarını bilmeleri, O' na hiçbir şeyi ortak koşmadan 
ibadet etmeleri, Allah' ı  yegane İlah , Ma'bud, amir ve sevgili görmeleridir. Nite
kim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ''Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o ka
darın ı  yaratan A/lah 'tı r. Allah 'ın fermanı bunlar arasında iner ki, böylece Allah 'ın 
her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığın ı  bilesiniz"777 Görüldüğü 
gibi bu ayette Allah Teala, kullarını,  kudretinin kemalini ve ilminin kuşatıcılığını 
bilsinler diye yarattığını buyurmaktadır. Bu ise, O'nu,  isimlerin i ,  sıfatlarını ve bir
liğini bilmeyi gerektirir. Bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak "Ben cinleri ve 
insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım "778 Kulların yaratılmasındaki 
maksat, Allah' ı bilip sadece O'na tapınmalarıdır. 

b .  Bizzat kulların varlıklarıyla kastedilen haktır: Bu ise kulların davranışlarına 
adalet ve lütufla karşılık vermek, onları mükafatlandırıp cezalandırmaktır. Allah 
Teala şöyle buyurmaktadır: "Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah 'ındır. Bu, 
Allah 'ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davranan/arı da 
daha güzeliyle mükafatlandırması içindir"779 "Kıyamet günü  mutlaka gelecektir. 
Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığın ı  bulsun diye neredeyse onu (kendimden) 
gizleyeceğim "780 "Hakikatte ihtilaf ettikleri şeyi on lara açıklaması ve kafir olanla
rın da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için (Allah onları diriltecek) "781 
"Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli ye
rince idare ederek arşa istiva eden Allah 'tır. Onun izni  olmadan hiç kimse şefaatçi 
olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah 'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor 
musunuz?Al/ah ' ın gerçek bir va'di olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çün
kü O, halkı önce yaratır, sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat 
vermek için (onları huzuruna) geri çevirir. Kafir olanlara gelince, inkar etmekte 
oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap 
vardır. "782 

Yer ve göklerle o ikisi arasında bulunan her şeyin ,  yaratılmadan önce, yara
tılmış olarak bulunduğu müddette ve sonrasında bu şekilde hakkı ihtiva etmesi 
son derece dikkate değer bir husustur. Demek ki her şey hakla (hikmetle) ,  hakka 
dayalı bir maksat gözetilerek ve hakkı barındırır bir şekilde yaratılmıştır. Cenab-ı 
Hak bunun aksini iddia eden kimseleri yadırgayarak şöyle buyurmuştur: "Sizi 
sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyece-

777 Talak 65/12 
778 Zariyat 52/56 
779 Ne cm 53/31 
780 Taha 20;15 
781 Nah! 16/39 
782 Yunus 10/3-4 



ğinizi mi sandın ız?"783 Daha sonra hikmet, ilim ve hamdine aykırı olan bu zannı 
tenzih ederek şöyle buyurdu: "Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. 
O'ndan başka ilah yoktur. O, bereketli Arş'ın sôh ibidir. "784 Ayette zikredilen ve 
bu zannı geçersiz kılan Melik ve Hak isimlerinin manası üzerinde durmak gere
kir. Allah Teala emir veren ve yasak koymakta ve yaratıkları üzerinde emir ve 
fermanıyla tasarruf etmektedir. Melik ve Malik arasındaki fark da buna dayan
maktadır. Çünkü Malik sadece fiili olarak tasarrufta bulunana denilir. Melik ise 
hem fiili olarak hem de emir ve fermanıyla tasarrufta bulunandır. Allah Teala 
hem Melik ve hem de Malik' tir. Hem fiili olarak hem emir ve fermanıyla kulla
rı üzerinde tasarrufta bulunur. Şu halde O'nun yaratıklarını boş yere yarattığı
nı ,  onlara hiçbir emir vermediğini ve hiçbir yasak koymadığını söyleyen kimse 
O' nun Melik olmasına aykırı bir iddiada bulunmuş ve O'nu layıkıyla kavraya
mamış olur. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurmuştur: "Allah 'ı gereği 
gib i tanımadılar. Çünkü 'Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir' dedi/er"785 
Allah' ın ,  kullarına emir ve yasaklardan oluşan prensipler indirmesini inkar eden 
kimse, onun yaratıklarını hayvanların konumuna indirgemiş ve Allah'ın Melik 
oluşunu kabul etmemiş olur, dolayısıyla O' nu layıkıyla tanımış olmaz. 

Allah Teala'nın, yaratıkların ilahı olması O' nun zat, sıfat ve isimlerinin mü
kemmel olmasını, fiillerinin en güzel şekilde meydana gelmesini gerektirir. O'nun 
zatı nasıl hak ve gerçek ise sözü, va' di, buyrukları ve fiilleri de hak ve gerçektir. 
Keza din, şeriat ve ahiretin olmasını gerektiren ceza ve mükafatı da aynı şekilde 
hak ve gerçektir. Bunlardan herhangi birini inkar eden biri Allah' ı  her bakımdan 
ve her yönden mutlak Hak ve Gerçek olarak tanımamış olur. Çünkü O' nun Hak 
olması kullarını bir takım prensipler göndermesini, din ve şeriatının olmasını , 
ceza ve mükafat vermesini gerektirir. Hak ve Melik olan Allah ' ın insanları boşu 
boşuna yarattığı , onlara h içbir ferman buyurmadığı, hiçbir yasak koymadığı, ceza 
ve mükafat vermediği düşünülemez. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 
ı.s.:L. i.l_A �i 0�)'1 �t "İnsan başıboş bırakılacağın ı  mı sanır? "786 İmam Şafii 
bu ayetteki ..s:i..;. "başıboş" kelimesinin, " emir ve yasak verilmemek" anlamında 
olduğunu söylemiştir. Başka bir alim ise bu kelimeye " iyilik ve kötülüğün karşılı
ğını görmemek, ceza ve mükafat almamak" anlamını vermişlerdir. Bu iki anlam 
birbirini gerektirmektedir. Şafii ceza ve mükafatın sebebi olan emir ve yasağı, 
diğeri ise emir ve yasağın amacı olan ceza ve mükafatı zikretmiştir. 

Allah Teala' nın insanın başıboş oimadığını belirttikten sonra şöyle buyur
ması son derece dikkat çekicidir: "Onun aslı atılan bir meni damlası değil miy
di? Sonra ana rahmine tutunan yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp 

783 Mü'minun 23/115 
784 Mü'minun 23/ 1 16  
785 En'am 6,191 
786 Kıyame 75/36 
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düzenledi"787 İnsan bir meni damlası iken onu başı boş bırakmayıp ondan daha 
iyi bir merhale olan yapışkan bir hücre yapan, orada da bırakmayıp ondan daha 
iyi merhalelere geçiren ve nihayetinde yaratılışını kemale erdirip mükemmel bir 
insan haline getiren Allah, onu yaratılış amacına yöneltmeksizin başı boş bırakır 
mı? Akıl ve basiret sahibi kimse meni damlasının baştan sona kadar geçirdiği 
merhaleleri düşünse, Allah'ın varlık, birlik ve sıfatlarının mükemmelliğini idrak 
ettiği gibi ahiretin varlığını ve peygamberlik müessesesinin gerçekliğini de idrak 
eder. Meni damlasının geçirdiği bu merhaleler insanı yaratan Allah ' ın muazzam 
kudretini gösterdiği gibi O'nun hikmet, ilim ve hakimiyetini, O'nun Melik ve Hak 
olduğunu, mükemmel bir şekilde yarattığı yaratıklarını başıboş bırakmaktan yüce 
olduğunu da gösterir. Allah düşmanı olan kafirlerin, peygamberler vasıtasıyla 
kendilerine hiçbir buyruk ve yasak gönderilmediğini ,  ceza ve mükafat görmek 
üzere diriltilmeyeceklerini iddia etmeleri yer ve göklerin boşu boşuna yaratıl 
dığı iddiasıyla aynı değerlendirilmiştir. Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurur: 
"Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu, 
sadece kafirlerin bir zannı  ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kafirlerin"788 
Allah düşmanları Allah'ın kendilerine hiçbir peygamber göndermediğini, O'na 
kavuşmak için bir müddet tayin etmediğini zannediyorlar. Bu zan, Allah Teala'nın 
kainatı amaçsız yarattığını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu sebeple Allah Teala, yaratıkları hakkında düşünerek onların boşu boşuna 
yaratılmadığı sonucuna ulaşan kullarını övmektedir. Çünkü onlar, kainatın boşu 
boşuna yaratılmadığını bilip buna şahitlik edince onların yaratılmasının Allah' ın 
buyruk ve yasaklarını, ceza ve mükafatını da gerektirdiğini biliyorlar ve Allah'a 
yakarışlarında bunları da dile getiriyorlar: "Ey büyük Rabbimiz: Sen bunları 
gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksan lardan tenzih ederiz. Sen bizi 
o ateş azabından koru! Ey Ulu Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak 
onu rüsvay edersin. Zalimlerin h içbir yardımcısı yoktur"789 Görüldüğü gibi yer 
ve göklerin yaratılmasının ceza ve mükafatı gerektirdiğini idrak ediyor ve azaba 
uğramaktan Allah' a sığınıyorlar. Sonra da yer ve göklerin yaratılması hakkında 
düşünmeleri sayesinde elde ettikleri imanı anarak şöyle diyorlar: "Ya Rabbena! 
Biz, imana çağıran ve 'Rabbinize inanın' diye tevhide davet eden bir zatı duyduk 
ve icabet ettik. Artık Sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim 
canımızı al"790 İşte böylece yer ve göklerin yaratılması hakkında tefekkür etmeleri 
neticesinde Allah' ı ,  O'nun birliğini,  dinini, peygamberlerini ,  ceza ve mükafatını 
kabul ediyor, Allah' ın en büyük lütfu olan imanlarını aracı kılarak O'ndan gü
nahlarını bağışlamasını,  yaptıkları hataların silinmesini ve iyilerle beraber vaat 
edilen Cennetlere alınmalarını istiyorlar. Bu onlar üzerindeki nimetin tamam-

787 Kıyame 75/36-37 
788 Sad 38/27 
789 Al-i İmran 3/191-192 
790 Al-i İmran 3/193 
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!anmasıdır. Allah' ın dünyada onlara lütfettiği iman n imetini ,  ahirette lütfedece
ği Cennet nimetine erişmek için aracı kılıyorlar. Yani O' na yaptıkları kulluğu, 
O'nun lütuf ve ikramına erişmek için vesile ediniyorlar. Bu, Allah'a yapılan ve
sile türlerinden biridir ki şu ayette emredilen vesileden maksat budur "Ey iman 
edenler! Allah 'ın h ukukunu gözetin, onun hukukunu ihlal etmekten sakının! Ona 
yaklaşmaya vesile arayın! "791 Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala' nın has kul
larının Allah'a yaklaşmak için vesile aradıkları şöyle belirtilmektedir: "Onların 
ilah/aştırıp yalvardıkları kimseler, 'ne yaparsam Ona daha yakın olabilirim ' diye 
Rab/erine vesile ararlar"792 

Vesilenin zikredildiği bu iki ayette harikulade incelikler vardır. Bunları et
Tuhfetü ' l-mekkiyye adındaki eserimizin Ibrahim dinini açıkladığımız bölümünde 
zikrettik. 

Demek ki müminlerin yer ve göklerin boşuna yaratılmadığı şeklindeki doğru 
düşünceleri, onların Allah'a,  peygamberine,  dinine, şeriatına, ceza ve mükafata 
inanmalarının yolunu açmış, Allah'a  iman ve itaatle vesile aramaların ı  sağlamış
tır. Bu konuyu çok uzattığımızı düşünme! Bu zikrettiklerimiz denizden bir damla 
mesabesindedir. Çünkü bu ilim hazinelerinden bir hazinedir ki herkese göre de
ğildir. Herkes onun değerini bilmez. Allah rahmetini dilediğine verir. 

Artık asıl konumuza, batıla uyanların kıble hakkında Müslümanlarla tartış
malarına ve Allah' ın bu tartışmada Müslümanları galip getirmesine dönelim.  
Ebü' l-Kasım es-Süheyli ' nin bu ayetler hakkında bir bölüm ayırdığını gördüm.793 
Onu olduğu gibi burada aktaracağım . O zat, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- Bera b .  Ma'n1r' a söylediği "Zaten bir kıbleye yöneliyordum, isteseydim 
ona yönelmeyi sürdürebilirdim" sözü hakkında şöyle demiştir: Yani Ka'be'ye 
yönelme emri gelmeden önce Ka'be'ye yönelmemiştir. Yorum ve ictihada açık 
bir konu olduğu için Ka'be'ye doğru kılınmamış namazların yeniden kılınmasını  
da emretmemiştir. 

Ebu' l-Kasım' ın  zikretmiş olduğu bu hakikate benzeyen bir çok örnek vardır. 
Onlardan bir kısmını zikredelim : 

1 .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, ramazan gününde ayaklarına biri 
siyah diğeri beyaz iki ip bağlayıp onları birbirinden ayırıncaya kadar sahur ye
meği yemeye devam eden sahabinin orucunu yeniden tutmasını emretmemiştir. 
Çünkü bu da ictihad ve yoruma dayalı bir husustur. 

791 Maide 5/35 
792 İsra 17/57 
793 Süheyli, er-Ravdu'l-Ünf, JV/1 13-1 14. Bu hadisi İbn İshak es-Sire'sinde zikretmiştir. Bk. İbn 

Hişam, İbn Hişam, (ll/86-88) ;  İbn Hacer, el-İsabe (1/238); Kenzü' l-Ummal yazarı bunu EbCı 
Nuaym'a nispet etmiştir. Bk. (Vlll/28) 
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2 .  Cünüp olup da su bulamayan Ebu Zer' in  terk ettiği namazları yeniden 
kılmasını emretmemiştir. Çünkü o, böyle durumlarda cünüp olunduğunda te
yemmüm edilebileceğini bilmiyordu. Bu sebeple Hz . Peygamber' e -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle demişti : "Ey Allah ' ın rasCılü! Benim ihtilam olup da çölde su bu
lamadığım için bir veya iki ay ondan kurtulamadığım zamanlar oluyor. " Bunun 
üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Niçin teyemmüm yapmıyorsun?" 
buyurmuşlardı . 794 

3. İstihaza gören kadına795 namazlarını yeniden kılmasını emretmemiştir. 
O kadın şöyle demişti: Ben o şiddette istihaza oluyorum ki benim orucumu 
ve namazımı engelliyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
ona hayız günlerinde namaz kılıp oruç tutmamasını ,  bunun dışında ise normal 
ibadetini yapmasını emretmiş, ama terk etmiş o'.duğu namazları yeniden kılma
sını istememiştir. 

4. Namazını gereği gibi kılmamış olan kimseye sahih olmayan geçmiş na
mazlarını yeniden kılmasını emretmemiştir.796 O vaktin namazını  yeniden kılma
sını emretmesi, vakit henüz çıkmadığı halde farzı yerine getirmemiş olmasından
dır. Önceki namazlar ise böyle değildir. 

5. Teyemmüm yapmak için devenin yaptığı gibi tüm vücudunu toprağa 
sürten kimsenin teyemmüm ünü yenilemesini emretmemiştir. 797 Halbuki bu kişi 
böylelikle teyemmüm farzını isabetli bir şekilde yapmış değildir. 

6. Namazda namazla ilgili olmayan sözler söyleyen ve konuşan Muaviye b .  
Hakem es-Sülemi'ye namazını yenilemesini emretmemiştir.798 

7. Bir savaşta tam öldüreceği esnada Müslüman olan kişiyi öldürmüş olan 
Üsame'ye ne kısas uygulamış, ne diyet vermesini emretmiş, ne de kefaretle so
rumlu tutmuştur. 

Bunların hepsini böyle bir arada bulmak mümkün değildir. Bunların yorum 
ve ictihada açık olması, bu örneklerde ibadetlerin yenilenmesini ve verilen zarar
ların telafi edilmesini  gerektirmemiştir. 

Kaide :  Hükümler, ancak kulun yetişkin olmasından ve bu hükümlerin ken
disine ulaşmasından sonra sabit olur. Yani o yetişkin biri olmadan ve hükümler 

794 Bu hadisin bu ifadelerle Ebu zer' den rivayet edildiğini tespit edemedim. Ancak bir toplulu
ğun Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- gelerek bu konuyu sordukları kaynaklar
da yer almaktadır. Bk. Nasbu'r-Raye ( 1/156); Ebu Ya'la {X/269) 

795 Bu hadisi bu ifadeyle Ebu Davud Hımne bt. Cahş'tan rivayet etmiştir. Bk. Ebu Davud 
(I/475), Kitabu't-Tahare, Babu iza akbeleti'l-haydatu tedeu's-salah. 

796 Buhari { I l/323) ;  Azan, Babu emri'n-nebi ellezi la yetimmü rukuahu bi'l-iade 
797 Buhari bu hadisi birkaç yerde rivayet etmiştir: Bk. Buhari ( 11528), Teyemmüm, babu'l

müteyemmim hel yenfehu fiha; Ahmed b .  Hanbel, ( IV/263) 
798 Müslim (11/ 170) el-Mesacid, Babu tahrimi'l-kelam fi's-salah 
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ona ulaşmadan önce onun sorumluluğu yoktur. Bu, ceza hukuku ile ilgili hü
kümlerde icma ile kabul edilen bir prensiptir. Bu sebeple ancak cezayı gerektiren 
fiillerden haberdar olan kimselere ceza uygulanır. Bizim verdiğimiz örnekler, aynı 
prensibin ibadetler ve ceza hukukunda da799 geçerli olduğunu göstermektedir. Şu 
ayet-i kerime, aynı prensibin muamelatta da geçerli olduğunu göstermektedir: 
"Ey iman edenler! Allah 'tan korkun . Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz 
alacaklarınızı terkedin. "800 Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak, onlara alacaklı kimseler
den henüz almamış oldukları faizleri almamalarını emrediyor. Ama alınmış olan 
faizleri geri vermelerini emretmiyor. Çünkü onları faiz haram kılınmadan önce 
almışlar. Kıblenin değiştirilmesinde de aynı durum geçerlidir. Hatta kıble değiş
tirildikten sonra da kıblenin değiştirildiğinden haberdar olmadığı için Kudüs' e 
namaz kılan ve kıldıkları bu namazı iade etmeyen kimseler vardır. Hatta ve hatta 
namazları esnasında yeni kıbleye dönüp namazlarını tamamlayan kimseler de 
mevcuttur. Çünkü hüküm ancak mükelleflere ulaştıktan sonra sabit olur. Ancak 
hükmün ne zaman sorumluluk alanına girdiği hakkındaki üç farklı görüş vardır: 

1 .  Bunların en doğru olanı ,  yukarıda zikrettiğimiz gibi hükmün ancak mükel
lefe ulaştıktan sonra sabit olmasıdır. Bu, Ahmed b. Hanbel'in ve arkadaşlarının 
görüşüdür. Hocamızın tercih ettiği görüş de budur. 

2 .  Bir grup mükellefe ulaşan hükümden diğer mükellefler de sorumlu olur. 
Bu, Şafii'nin bir çok arkadaşının ve başkalarının tercih ettiği görüştür. 

3 .  İlk defa konulan hükümle neshedilen hüküm arasında farklılık vardır. İlk 
defa konulan hüküm hem onu duyan mükellefleri hem de diğerlerini bağlar. 
Önceki bir hükmü geçersiz kılan hüküm ise ancak haberdar olan mükellefleri 
bağlar. Çünkü bu durumda önceden beri yapılmakta olan bir hüküm vardır. İlk 
defa konulan hükümde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Bu görüşü Kadi 
Ebu Ya' la801 kitaplarından birinde zikretmiştir. 

Kur' an ve sünnet birinci görüşü desteklemektedir. Bu konuyu derinlemesine 
ele almanın yeri burası değildir. Bu kadarlık işareti yeterli buluyoruz. 

799 Burada "ceza hukuku" diye terceme ettiğimiz "hudud" kelimesi müellifin bir zühülü neti
cesinde fazladan yazılmış olmalı. Zira hemen öncesinde o zaten zikredilmiş ve bu cümle de 
ibadetlerin ona benzediği belirtilmiştir. (Mütercimin notu) 

800 Bakara 2/278 
801 Hanbelilerin hocası olan Kadi Ebu Ya'la Muhammed b. el-Hasen b. Muhammed b. Halef 

b. Ahmed el-Bağdadi el-Hanbeli, 308 yılında doğmuş, 458 yılında vefat etmiştir. Ahkamü'l
Kur'an, Mesailü' l-İman, usul-i fıkha dair olan el-Udde adındaki kitapları önemli eserlerin
dendir. Bk. Siyeru A' lami'n-Nübela (XVlll/89); Tabakatu'l-Hanabile (1[1193-230) (Derleye
nin notu) 
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Ebü' l-Kasım802 şöyle demiştir: Hadisteki "Bir kıble üzerindeydim "803 ifadesinde 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Mekke' deyken Beyt-i Makdis' e doğru 
namaz kıldığına delil vardır. İbn Abbas bu görüştedir. Başka bir grup ise Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Beyt-i Makdis' e doğru sadece Medine'ye 
geldikten sonra ve yalnızca on yedi veya on altı ay namaz kıldığı görüşündedir. 
Bu görüşe göre kıblede iki nesh gerçekleşmiştir. Sünnetin sünnetle neshi ve sün
netin Kur'an' la neshi .  İbn Abbas'tan rivayet edilen şu hadis bu konudaki ihtilafın 
kaynağını açıklamaktadır. Ondan çeşitli yollarla yapılan nakle göre Hz . Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- Mekke'de Beyt-i Makdis'e yönelerek ama Kabe'yi de 
kendisiyle Beyt-i Makdis arasına alarak namaz kılmıştır. Bu şekilde Kabe'yi de 
hizasına alarak namaza durmasından dolayı Mekke'den ayrılıncaya kadar insan
lar onun Beyt-i Makdis' e yöneldiğini anlamamıştır. Allah daha iyi bilir ya kıblenin 
değişikliği ile ilgili ayette Allah' ın "Nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Harôm 'a 
doğru çevir"804 buyurması bu sebepten kaynaklanmaktadır. Yani namaza ne
reden gelirsen gel, nereden çıkarsan çık mutlaka Kabe'ye yönel! Çünkü Kabe 
önünde olduğu için Beyt-i Makdis ardında kaldı .  Cenab-ı Hak, Hz . Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Harôm'a doğru 
çevir"805 buyurmuş, ümmetine ise "Siz de nereden çıkarsanız yüzünüzü o tarafa 
çevirin! "  dememiş, aksine "Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi 
o tarafa çevirin"806 emrini vermiştir. Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
Müslümanların imamıydı ve her namazda onlara namaz kıldırmaya çıkıyordu. 
Bu, onun bir vazifesi idi .  Çünkü kendisine imam olarak uyuluyordu.  Bu sebeple 
"çıkma" kelimesinin hususiyle onun hakkında kullanılması bu manaya işaret et
miştir. Başkalarının, hususiyle kadınlar gibi cemaatle namaz kılmaları gerekme
yenlerin durumu ise bu şekilde çıkmayı gerektirmiyordu. 

Biz de Ebü' l-Kasım es-Süheyli ' nin sözlerine şunları ekleyebiliriz: Bu ayette 
başka bir mana daha ortaya çıkmaktadır. O da "Siz de nerede olursanız olun, 
(namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin"807 ayetinin muhatabanın Hz . Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ve tüm ümmeti olması ve her nerede olurlarsa olsunlar 
Mescid-i Haram'a  yönelmeleri emrini içermesidir. "Nereden çıkarsan yüzünü 
Mescid-i Haram 'a doğru çevir"808 ayetinin muhatabı ise "Ey Peygamber Allah 'tan 
kork! "809 ayeti ve benzerleri gibi tekil kipiyle yine ümmettir. Hangi yönde olur-

802 Birkaç sayfa önce kendisinden alıntı yapılmış olan Ebü' l-Kasım es-Süheyli olmalı. (Müterci
min notu) 

803 Bk. İbn Hişam, İbn Hişam, ( I l/86-88) ;  İbn Hacer, el-İsabe ( l/238) ; Kenzü'l-Ummal yazarı 
bunu Ebu Nuayın'a nispet etmiştir. Bk. (VIIl/28) 

804 Bakara 2/150 
805 Bakara 2/150 
806 Bakara 2/150 
807 Bakara 2/150 
808 Bakara 2/1 50 
809 Ahzab 3311 
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!arsa olsunlar Kabe'ye yönelmeleri emrini ihtiva eder. "Siz de nerede olursanız 
olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin"810 ayeti ise her nerede bulunursa 
bulunsun ümmete Kabe'ye yönelmesini emreder. Cenab- Hak "çıkma" fiilini ne
reden başlayacağını belirtmediği gibi nerede sona erdiğini de belirtmedi, aksine 
onu mutlak bıraktı. Buna göre ayetin anlamı şudur: Hz. Peygamber -sallallahu aley
hi vesellem- ve ümmeti, namaz, cihat, hac ve bunun dışında herhangi bir amaca 
ulaşmak için herhangi bir yerden çıkarsa Kabe'ye yönelmelidir. Yeryüzünün her 
neresinde bulunurlarsa bulunsunlar yine oraya yönelmekle vazifelidirler. Böyle
ce bu ayette bu iki emir, ümmetin fertlerinin çıktıkları, varacakları ve bulunduk
ları tüm yerleri kapsamaktadır. Çünkü Kabe'ye yönelme emri, kişinin mutlaka 
birisinde bulunmak durumunda olduğu bu üç halden hepsini ihtiva etmektedir. 
Bu, dikkate değer bir inceliktir. Bununla Ebü' l -Kasım es-Süheyli' nin açıkladığını 
karşılaştırılırsa hangisinin daha üstün olduğu anlaşılır. Sözüyle neyi kastettiğini 
Allah daha iyi bilir. Bizim zikrettiklerimiz, ancak bizim gibi aciz kimselerin anla
yışlarının ortaya koyduğu bir gayretten ibarettir. 

"Nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Harôm 'a doğru çevir"81 1 ayeti, "çıkma" 
fiilinin başlangıç ve sonunu Hz_ Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve ümmeti
ne açıklamaktadır. Ancak sanki sadece Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
muhatap imiş gibi tekil kip kullanılmıştır. Çünkü Kabe'ye yönelme ilk defa onun
la başlamamıştır. Ayrıca O, Kabe'nin kıble olmasını çok istemiştir. "Siz de nerede 
olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin"812 ayeti ise hem Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve hem de ümmeti için söz konusu olan tüm 
mekanları içine alacak şekilde verilmiş bir emirdir. Ümmetin mensupları çok, bu
lundukları yerler ve memleketleri farklı olduğundan ve doğu, batı, kuzey ve gü
ney gibi tüm yönlerden Kabe'yi çevrelemiş vaziyette bulunduğundan çoğul kiple 
hitab edilmesi ne kadar güzel ve yerindedir. Buna göre "Siz de nerede olursanız 
olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin"813 "Yeryüzünün doğu, batı ve diğer 
yönlerinden hangisinde ve hangi köşesinde olursanız olun" demektir. Şüphesiz 
bu ayetin muhatabının Hz . Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- çok ümmetin 
olması daha uygundur. Bu harikulade incelikler hakikaten üzerinde durulmaya 
değer. Çünkü başka bir yerde açıklaması bulunmaz_ Allah daha iyi bilir! 

Ebü' l-Kasım es-Süheyli şöyle dedi :  Allah Teala Kabe'ye yönelme emrini üç 
ayette tekrarladı .  Çünkü kıblenin değiştirilmesini inkar edenler üç gruptu: 

a. Yahudiler: Çünkü onlar bir hükmün değişmesi anlamına gelen neshi kabul 
etmiyorlardı .  

810 Bakara 2/150 
81 1 Bakara 2/150 
812 Bakara 2/150 
813 Bakara 2/150 
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b. Şüphe ve nifak içinde olanlar: Bunların inkarı daha da ilerledi . Çünkü ilk 
nesih kıblenin değişmesiyle gerçekleşti. 

c.  Kureyş kafirleri: Bunlar kıblenin değişmrsinden sonra "Muhammed di
nimizden ayrılmaya dayanamadı .  Kıblemize döndüğü gibi yakında dinimize de 
dönecek" dediler. Bunlar daha önce de şöyle diyerek kendilerince delil getiriyor
lardı: "Muhammed bizi İbrahim ve İsmfül' in dinine çağırdığını iddia ediyor ama 
İbrahim ve İsmail ' in yöneldiği kıbleden ayrıldı ve Yahudilerin kıblesini ona tercih 
etti . "  Bu sebeple Cenab-ı Hak, Kabe'ye yönelerek namaz kılmayı emrettiğinde 
şöyle buyurmuştur: � ı,ill; J.lJI · ! � � .rQJ 0fa ')8 Her nerede olur
sanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın. 
Ancak içlerinden haksızlık edenler başka . "814 Bu ayetteki ':ll edatı, munkatı 'dır, 
yani "lakin" anlamında sonrasının öncesinden ayrı bir hükme tabi olduğunu 
ifade eder. Buna göre ayetin manası şudur: Ancak onlardan zulmedenler hakka 
dönmez ve doğruyu bulmazlar. 

Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Gerçek olan, Rabbinden gelendir. O halde 
kuşkulanan/ardan o/maf "815 "Rabbinden gelen hak" ifadesinin anlamı şudur: 
Sana emretmiş olduğum Kabe'ye yönelme emri, senden önceki peygamberlerin 
de bağlı olduğu bir gerçektir.O halde bu konuda kuşkulanma! Cenab-ı Hak şöyle 
buyuruyor: "Şüphe yok ki, ehl-i kitap, onun Allah 'tan gelen gerçek olduğunu 
çok iyi bilirler. "816 Ve yine şöyle buyurur: "Onlardan bir gurup, b ile bile gerçeği 
gizler"817 Yani Kabe'nin peygamberlerin kıblesi olduğu bilgisini gizlerler. 

Daha sonra Ebü' l-Kasım es-Süheyli, Ebu Davud kanalıyla Kitabü' n-Nasih 
ve' l-Mensuh'ta şöyle bir rivayet nakletmiştir: Bize Ahmed b. Salih ' in ,  ona 
Anbese'nin,  ona da Yunus'un bildirdiğine göre İbn Şihab şöyle demiştir: Süley
man b .  Abdilmelik Kudüs'e  ailesinin saygı gösterdiği gibi saygı göstermezdi. Bir 
defasında o veliaht iken onunla birlikte bir yere gittik. Yanında Halit b. Yezid b .  
Muaviye de  vardı. Süleyman şöyle dedi: "Allah' a  yemin olsun k i  Müslümanların 
ve Hıristiyanların yöneldiği bu kıblede benim gördüğüm bir acfüplik vardır. " Sü
leyman burada yanlışlıkla "Hıristiyanlar" demiştir. Doğrusu Yahudiler olacaktır. 
Halid b .  Yezid ona şöyle karşılık verdi: "Allah ' a  yemin olsun ki, Allah' ın Hz. 
Muhammed' e indirdiği Kitab ' ı  okudum. Tevrat' ı da okudum. Allah ' ın Yahudilere 
indirdiği Kitap'ta Beyt-i Makdis kıble olarak geçmemektedir. Ancak onlara 
sükunet ve ferahlık veren tabut Sahre'nin üzerindeydi . 818 Allah İsra.il oğullarına 

814 Bakara 2/150 
815 Bakara 2/147 
816 Bakara 2/144 
817 Bakara 2/146 
818 Sahre, taş manasına gelir. Sahre ile, Kudüs'te, bugünkü Kubbetü's-Sahra'nın kubbesinin 

altında bulunan taş kastedilmektedir. Tabut ve verdiği sükunet ve ferahlık hakkında bk. 
Bakara 2/248 (Mütercimin notu) 
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gazap edince onu kaldırdı. Bunun üzerine aralarında yaptıkları bir istişare netice
sinde namazda Sahre'ye yönelmeye başladılar. 

Yine Ebu Davud'un rivayet ettiğine göre kıble hakkında Ebü'l-Aliye ile bir 
Yahudi arasında şöyle bir tartışma geçmiştir: 

Ebü'l-Aıiye: 

-Hz. Musa Sahre'nin yanında Kabe'ye yönelerek namaz kılardı .  Gerçekte 
onun kıblesi Kabe idi, ama Sahre yi de önüne alırdı. 

Bunun üzerine Yahudi şu karşılığı verdi: 

- Salih peygamberin (as) mescidinin durumu hangimizin haklı olduğunu 
gösteren bir şahittir. 

Ebü' l-Aliye : 

- Ben Salih peygamberin (as} mescidinde namaz kıldım . Onun kıblesi Kabe 
idi. 

Ebü' l-Kasım es-Süheyli 'den naklettiklerimize biz de şunları ilave edebiliriz: 
Bu bölüm, önemli bir bilgi ihtiva etmektedir. O da, Yahudilerin mevcut kıblelerini 
vahiy ve Allah'ın kat' i emriyle değil de, aralarında yaptıkları istişare ve ictihat 
sonucu tespit etmiş olmalarıdır.819 Hıristiyanlara gelince Allah ne İncil'de ne de 
başka bir kitapta doğuya yönelmelerini asla onlara emretmemiştir. Zaten onlar 
da bunu ikrar etmekte ve Hz. Mesih'in kıblesinin İsrail oğullarının kıblesi olan 
Sahre olduğunu kabul etmektedirler. Bu kıbleyi onlara daha önceki büyükleri 
tayin etmiştir. Onlar bu konuda Mesih' in kendilerine helal-haram kılma ve hü
küm koyma salahiyeti verdiğini, helal ve haram kıldıkları şeylerin gökte bulunan 
Mesih tarafından helal ve haram kılınmış gibi geçerli olduğunu ileri sürerler. On
lar, Allah' ın ,  peygamberi aracılığı ile doğuya yönelmeleri hakkında hiçbir emir 
vermediği konusunda Yahudilerle müttefiktirler. Müslümanlar da onların bu du
rumuna şahittirler. 

819 Burada haddimiz olmayarak belirtmeliyiz ki müellifin bu hükmü aşırı bir gayretkeşlik gibi 
görünmekte, hatta birtakım mahzurlar ihtiva etmektedir. Çünkü - aynı paragrafta kendi
sinin de belirttiği üzere - bir peygamber olan Hz. İsa ve her şeyden önemlisi hicretin ilk 
yıllarında Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de Sahre'ye yönelmişlerdir. Allah'ın 
peygamberlerinin doğru olmayan bir kıbleye yönelmeleri asla düşünülemez. Şu halde ic
tihat ve istişare ile belirlenmiş olsa bile bu kıble Allah tarafından tasvip edilmiş olmalıdır. 
Kaldı ki Kur'an' ın da belirttiği üzere, önemli olan kişinin yöneldiği yön değil, ibadetidir. (Bk. 
Bakara 2/177)  Bu sebeple kıblenin değişikliği ile ilgili ayetler de doğunun ve batının Allah'a 
füt olduğunu belirterek başlar. (Bk. Bakara 2/142, 1 15) "Şüphe yok ki, ehl-i kitap, onun 
Al/ah 'tan gelen gerçek olduğunu  çok iyi bilirler" (Bakara 2/144) ayetini Nesefi şöyle tefsir 
eder: "Burada hak ile kastedilen Kabe'ye yönelmedir. O haktır. Çünkü onların peygamber
lerinin Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ile ilgili verdikleri müjdeler içinde Onun 
iki kıbleye namaz kılacağı da vardı ." Beydavi de buna yakın ifadeler kullanır. (Mütercimin 
notu) 
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Yahudilere ise Tevrat'ta Sahre'ye yönelmeleri asla emredilmemiştir. Onlar 
tabutu önlerine koyuyor ve her yerde ona doğru namaz kılıyorlardı. Kudüs' e 
geldiklerinde tabutu Sahre'nin üzerine koydular ve ona doğru namaz kıldılar. 
Tabut kaldırılınca bu defa tabutun bulunduğu yer olan Sahre'ye yönelmeye baş
ladılar. 

Samiriler ise Şam bölgesinde bulunan bir dağa doğru namaz kılıyor ve o 
dağa saygı göstererek onu ziyaret ediyorlardı .  O dağ Nablüs şehrindedir ve ben 
bu durumu bizzat müşahede ettim . O dağa yönelme hakkında onların ileri ge
lenleriyle aramızda şöyle bir münakaşa geçti: 

Ben: 
- Bu batıl, uydurma bir kıbledir. 
Onların dinde ileri geleni: 
- Doğru olan kıble budur. Yahudiler yanılmışlardır. Çünkü Allah Teala 

Tevrat'ta bu dağa yönelinmesini emretmiştir. 
Daha sonra Tevrat'tan olduğunu ileri sürdüğü konuyla ilgili bir metin okuya

rak görüşünü güçlendirmeye çalıştı. 
Ben: 
- Bu kat'iyyen Tevrat'a karşı işlenmiş bir cürümdür. Çünkü Tevrat İsrail oğul

larına inmiştir ve ona onlar muhatap olmuştur. Siz ise onlardan ayrılmış küçük 
bir topluluksunuz ve Tevrat'ı onlardan aldınız. Bu okuduğun metin, onların elle
rindeki Tevrat'ta yoktur. Ben Tevrat'ı gördüm. Bu onda mevcut değildir. 

O: 
- Doğru söylüyorsun. Bu metin sadece bizim elimizdeki Tevrat'ta mevcut-

tur. 
O zaman ona şu cevabı verdim: 
- Tevrat' ı Hz .  Musa'dan alıp ona muhatap olan ve sonra dünyanın değişik 

yerlerine dağılanların bu pasaj ı  gizlemeleri, kaybetmeleri ve dönmekle emrolun
dukları kıbleyi değiştirmeleri sizin ise onu muhafaza edip bu metni koruyabilme
niz imkansızdır. 

Bunun üzerine hiçbir cevap vermeye kadir olamadı .  

Bütün bunlar 4)_; }> � _, jS:lj "Herkesin yöneldiği b ir kıblesi vardır. "820 
ayetindeki Y' "o" zamirinin J5 "herkes" kelimesinin yerini tuttuğunu göstermek
tedir. Dolayısıyla zamir Allah'ın yerini tutmamakta ve ayet "Allah herkesi bir 
yere yöneltir" anlamına gelmemektedir. Bunun böyle olmadığının delilleri vardır. 
Bazılarını zikredelim: 

820 Bakara 2/148 
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a. Buraya kadar zikrettiklerimiz. 

b .  Her ne kadar daha önce zikredilmişse de ayette Allah Tefüa' nın ismi hiç 
geçmemiştir. Dolayısıyla ayetteki zamir Onu göstermez. Bu itibarla zamiri daha 
yakında ve hemen yanında bulunan isimlere göndermeyip de Allah Teala'ya 
göndermekte gramer açısından mahzur vardır. 

c. Zamir Allah Teala'ya dönse idi "kıble" kelimesini gösteren LA>�l ve doğ
rudan fiile bitişen ve kıbleye yönelen kimseyi gösteren o zamirleriyle birlikte j;, 
\.A,'ı�j �y "Allah o kişiyi kıbleye döndürür" denilmesi gerekirdi .  Nitekim Cenab-ı 
Hak J _;.; LA J) "Onu o yöne çeviririz"821 ayetinde bu fiili bu şekilde kullanmıştır. 
Yani iki nesne alan bu fiilin nesnelerinden ilki Ü:.�J I ' ; .J "Onu kıbleye yöneltti" 

�eklinde şahıs, ikincisi ise yön olmalıdır. Eğer ayetteki Y' zamiri Allah'ı  gösterirse 
oQ! Ü;�J I J3 örneğindeki gibi fiilin nesnelerinin sırası değiştirilmiş olur. Bu ise 

Arapça'ya uygun değildir. Bu, düşünülmesi gereken önemli bir husustur. 

Kıble konusunda farklı tutum sergileyen üç gruba karşılık olarak kıbleye yö
nelme emrinin üç kez tekrarlandığına dair Ebü' l-Kasım es-Süheyli'nin ik�ri sürdü
ğü görüş çok açık değildir. Lafızda da bunu gösteren bir şey yoktur. Gorünen o 
ki,  sözün akışına uygun olarak mana gerektirdikçe bu emir yenilenmiştir. İlkinde 
hükmü koymak ve önceki kıbleyi nesh etmek için zikretmiş ve şöyle buyurmuş
tur: "Biz sen i  yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. Işte şimdi, 
sen i  memnün olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram 
tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzlerin izi o tarafa çevirin. "822 Daha 
sonra ehl-i kitabın bunun Allah katından gelen bir hak olduğunu bildiklerini ,  
çünkü kitaplarında bunu okuduklarını zikretti. Daha sonra onların ibadetlerini ve 
inkarlarını ,  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- onlara bütün mucizeleri gös
terse bile Onun kıblesine uymayacaklarını,  Onun da onların kıblesine uymaya
cağını, zaten onların birbirlerinin kıblelerine de uymadıklarını bildirdi .  Akabinde 
onların heveslerine uymaktan sakındırdı ve ehl-i kitabın onu oğullarını bildikleri 
kadar kesin bildiklerini ,  fakat bile bile hakkı gizlediklerini ,  bunun Allah'tan gelen 
hak olduğunu ve bunda hiçbir şüpheye mahal bulunmadığını belirtti . 

Peşi sıra her topluluğun yüzünü döndürdüğü bir kıblesi olduğunu bildirerek 
"Ey müminler! Hayırlarda yarışın ! "  buyurdu ve bu bağlamda Hz. Peygamber e 
-sallallahu aleyh vesellem- nerede olursa olsun kıbleye dönmesini buyurarak emri 
tekrarladı .  Bu emir nesih sebebiyle zikredilmediğinden ve zikrettiğimiz şekilde 
farklı bir bağlamda yer aldığından öncekinden farklıdır. 

Emrin üçüncü defa tekrarlanması da kuru bir tekrar değildir. Çünkü onun 
kapsamında, konuyla ilgili ilk emirde de olduğu gibi ümmetin fertlerinin bulun
dukları her yerde Kabe'ye yönelmeleri gerektiği yer almaktadır. 

821 Nisa 4/1 15 
822 Bakara 2/144 
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Böylece, hem kıble değişikliği yapıldığında, hem de tartışma ve 
münakaşalardan müminlerin lehine hükmedilip, kafirlerin inatçılıkları ve bile bile 
muhalefetleri belirtildikten sonra, müminlere bulundukları her yerde Kabe'ye yö
nelmeleri emri verilmiştir. Şu halde emir, sözün akışı gerektirdiğinden dolayı tek
rarlanmıştır. Bu, üzerinde kafa yormaya değer bir husustur. Allah daha iyi bilir. 

Ebü' l-Kasım es-Süheyli 'nin � .ı_rj.1; ��\ �f'Ancak içlerinden haksız
lık edenler başka"823 ayetindeki istisnanın munkatı' olduğuna dair ileri sürdü
ğü görüş pek çok alim tarafından zikredilmektedir. Buna göre ayette , haksızlık 
edenlerin delili olmayan kimseler olduğu belirtilmiş, böylece onlar, daha önce 
zikredilen kimselerden ayrılmış olur. Ancak Şeyhu'l-Islam İbn  Teymiye ' nin (ö .  
728) şöyle dediğini işittim: "Bu istisna munkatı değildir. Aksine buradaki istisna 
muttasıl, yani bir hükmü bir cinsin bazı fertlerinin taşımadığını ifade eden normal 
bir istisnadır. Alimler ayette zikredilen delil kelimesini sahih bir delil sandıkları 
için istisnanın munkatı' olduğunu söylemek zorunda kalmışlardır. " 

Ayette zikredilen "delil" anlamındaki "hüccet" kelimesi ile Kur' an'da iki şek 
kastedilir: 

a. Sahih ve hak hüccet: Şu ayet-i kerimelerde hüccet bu anlamda kullanıl
mıştır: "İşte bu, kavmine karşı İbrahim 'e verdiğimiz de/illerimizdir. "824 "De ki: 
Kesin hüccet, ancak Allah 'ındır"825 

b .  Mutlak olarak ve batılla delil getirmek anlamında kullanılması. Şu 
ayetlerde bu anlamda kullanılmıştır: "Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: 
Ben kendimi AJ/ah 'a teslim ettim "826 "Onlara açık ayetlerim iz okunduğu zaman 
doğru sözlü isen iz babalarımızı getirin demelerinden başka hüccetleri yoktur. "827 
''Allah kendisine mülk verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrôhim'le tartış
maya gireni görmedin mi?"828 "insanlarca kabul edildikten sonra, Allah ' ın dini 
hakkında tartışmaya girenlerin delilleri, Allah katında boştur. "829 Hüccet, bu 
ayetlerde gördüğümüz gibi, hak olsun batıl olsun zikredilen her türlü delile de
nilince "Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çevirin ki insanların aleyhi
n izde bir delili olmasın"830 ayetinden ''Ancak içlerinden haksızlık edenler başka"831 
kısmının istisna edilmesi caiz olmuştur. Bu gerçekten güzel bir tahlildir. Buna 
göre ayetin manası şudur: Zalimler batıl ve geçersiz deliller ileri sürerek seninle 

823 Bakara 2/150 
824 En' am 6/83 
825 En' am 6/149 
826 Al-i İmran 3/20 
827 Casiye 45/25 
828 Bakara 2/258 
829 şara 42/16 
830 Bakara 2/150 
831 Bakara 2/150 
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tartışıyorlar. Onlardan korkmayın! Benden korkun!  Şu ayet-i kerime de bu kabil
dendir: "Onlara, Allah 'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar 'Hayır. Biz ata
larımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız' dediler. Ya ataları bir şey anlamamış 
idiyseler?"832 Bu, Müslümanlarla kafirler arasında geçmiş olan bir tartışmanın 
Allah Teala tarafından aktarılmasıdır. Kafirler atalarını taklit ederler ve onlar hak
kındaki hüsn-i zanlarının kendilerini kurtaracağını zannederler. Bundan dolayı 
Allah Teala onların aralarında hüküm verirken şöyle buyurdu: " Ya ataları bir 
şey anlamamış idiyseler?"833 Başka yerlerde de şöyle buyurmuştur: "Peki şeytan 
atalarını o harlı ateş azabına çağırmış olsa da mı onların peşinden gidecekler?"834 
"Peygamber onlara: peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusun u  
getirm işsem yine de sürüp gidecek misiniz?"835 Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak, bu 
hüccetin batıl olduğunu ve Allah'ın azabından kurtaramayacağını bildirmektedir. 
Çünkü İ lahi bir ilim ve hidayeti olmayan kimseyi taklit etmek sapıklık ve beyin
sizliktir. Buna göre ayetin anlamı şudur: Eğer şeytan onları ateş azabına çağırsa, 
hiçbir ilim ve hidayete sahip olmasalar bile atalarını taklit edecekler. Hidayet ve 
hakka uyma hakkında hiçbir amaç gütmeyenlerin durumu işte budur! Taklitle 
maksadı sadece hakkı ve kabul etmesi gereken delili reddetmektir. Maksadı hak 
olsa, hakkı görür görmez ona uyardı .  Peygamber şöyle demiş olmaktadır: Ben 
size atalarınızın takip ettiği yoldan daha iyisini getirdim. Hakka tabi kimselerden 
olsanız benim getirdiğime uyarsınız. Demek ki atalarınızın yollarını hak olduğu 
için takip etmiyorsunuz. Çünkü ben size atalarınızın yolundan daha iyisini getir
dim. Siz, taklidi benim getirmiş olduğum hakkı reddetmek için bir kalkan olarak 
kullanıyorsunuz. 836 

Kıblenin Değiştirilmesi 

Namazda Beyt-i Makdis'e yönelme emrindeki parlak hikmet çok dikkate 
şayandır. Çünkü Beyt-i Makdis peygamberlerin kıblesi idi .  Allah, Hz . Peygamber' i 
-sallallahu aleyhi vesellem- önceki peygamberleri gönderdiği ve ehl-i kitabın bildiği 
hükümlerle gönderdi .  Dolayısıyla Beyt-i Makdis' e yönelmesi Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- nübüvvetini ve daha önce de peygamberler gönderildiğini 
destekliyor. Bu, onun mesajının onlarınki ile aynı olduğunu, uydurma ve onlara 
muhalif bir şey getirmediğini,  aksine onları tasdik ve kabul ettiğini gösterir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğinin tüm alametleri kalplerde 
yer bulunca ve - kıskançlık ve inatla inkar edenler olsa da - onun doğruluğu
nun göstergeleri her bakımdan ortaya çıkıp kalpler onun Allah'ın elçisi olduğuna 
şahitlik edince Allah Teala onun ve ümmetinin yeryüzünün en üstün, en kadim, 

832 Bakara 2/1 70 
833 Bakara 2/1 70 
834 Lokman 3 1/21 
835 Zuhruf 43/24 
836 Bedaiu ' l-feviıid (IV/157-1 74) 
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en şerefli ve Alllah' a  en sevgili yeri olan Kabe'ye yönelmelerini uygun buldu ve 
bununla ilgili buyruğu vermeden önce konunun ehemmiyetine binaen mukad
dime kabilinden bir takım hususlar zikretti: 

Allah Teala'nın zikrettiği hususların ilki nesihtir. Cenab-ı Hak bir ayeti veya 
bir hükmü kaldırdığında onun yerine daha iyisini veya benzerini getirir. Çünkü 
O her şeye kadirdir ve göklerin ve yerin hakimiyeti O' na füttir.837 

Daha sonra Allah Teala, daha önce ehl-i kitabın peygamberlerine yaptığı 
gibi Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- sıkıntı çıkarılmasını ve O' ndan yüz 
çevirilmesini yasakladı .838 Keza müminleri ehl-i kitaptan ve onların düşmanlıkla
rından sakındırdı .  Çünkü onlar müminleri küfre döndürmek istemektedirler.839 O 
halde müminler onları dinlememeli ve sözlerini kabul etmemelidirler. 

Peşi sıra Allah Teala İslam dininin azametini ve Yahudi ve Hıristiyanlıktan 
daha üstünlüğünü zikretti ve bir takım boş kuruntular besleyen kimselerin değil , 
asıl ona mensup olanların kurtuluşa ereceklerini ve mutlu olacaklarını belirtti .840 

Bunu müteakiben Yahudi ve Hıristiyanların aralarındaki ihtilafı ve birbir
lerini temelsizlikle suçlamalarını zikrederek Müslümanların onlara uymalarının 
doğru olmayacağını, aksine onların batıl gidişatlarına muhalefet etmelerinin ge
rektiğini belirtti.841 

Daha sonra, mescitlerde kullarının kendisine tapmasına ve ismini yüceltme
sine mani olan kimselerin cürüm ve zulmünü zikretti ve onların böylelikle mes
citleri tahrip etmeye çalıştıklarını, zira mescitlerin ancak oralarda Allah'a  tapılıp 
O'nun isminin anılmasıyla imar edilebileceğini zikretti .842 

Peşi sıra doğunun da batının da kendine füt olduğunu, azamet ve kuşa
tıcılığından dolayı namaz kılan kimse nereye yönelirse yönelsin zatının orada 
bulunacağını açıkladı .  O halde hiç kimse Mescid-i Haram'a  doğru yöneldiğinde 
Rabbine yönelmekten çıkmış olacağını sanmamalıdır. Çünkü Allah'ın rahmeti ve 
ilmi geniştir. 843 

Müteakiben Allah Teala, yer ve göklerde olan her şeyin kendisine kulluk 
ettiğini ve boyun eğdiğini zikretti ve ehl-i kitaba uymakta hiçbir fayda olmadığını 
belirtti.844 Çünkü bu, onların ıslahını ve iman etmesini sağlamaz. Onlar, dinlerine 

837 Bk. Bakara 2/106-107 
838 Bk. Bakara 2/108 
839 Bk. Bakara 2/109 
840 Bk. Bakara 2/1 1 1- 1 12 
841 Bk. Bakara 2/1 13 
842 Bk. Bakara 2/1 14 
843 Bk. Bakara 2/1 15 
844 Bk. Bakara 2/1 1 6  
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uymadığı müddetçe Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- hoşnut olmazlar.845 
Kıble konusunda onlara ehl-i kitaba uymanın faydasızlığı da bunun kapsamında 
yer almaktadır. Çünkü onlara bu konuda uysan da uymasan da dinlerine tabi 
olmadığın müddetçe onlar senden hoşnut olmayacaklardır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, hak yolun kendi gösterdiği yol olduğunu bildire
rek onların heveslerine uymaktan sakındırdı . 846 

Peşi sıra Kabe'yi inşa eden Hz. İbrahim' i  andı ve onun insanlara lider oldu
ğunu, izlenmeye layık bir kimse olduğunu zikretti . 847 

Akabinde Kabe'nin önemini, üstünlüğünü, insanlar için bir emniyet ve top
lanma yeri olmasını dile getirdi.848 Böylece Kabe' nin kıble olmaya daha layık 
olduğuna işaret etti. 

Daha sonra müminlere Kabe'de bulunan İbrahim'in makamından namaz 
kılınacak yerler edinmelerini emretti. 849 

Peşi sıra Hz. İbrahim ve Hz. İsmail' in Allah'ın izni ve emriyle Kabe'yi inşa 
edip temizlemesini, temellerini yükseltmesini ve bu esnada Allah'a dua etmeleri
ni zikretti .850 O ikisi, bu çabalarının kabulü, kendilerini itaatkar kimseler kılması, 
hac ibadetini kendilerine göstermesi, nesilleri içinde Allah ' ın ayetlerini okuyan, 
diğerlerine kitap ve hikmeti öğreten böylelikle onları temizleyen bir peygamber 
göndermesi için dua etmişlerdi . 851 

Bunu müteakiben Hz. İbrahim' in dininden yüz çeviren kimsenin cehalet, 
beyinsizliğine ve aklının noksanlığı belirtti . 852 

Daha sonra ehl-i kitabın İbrahim'in dinini takip etmeleri gerektiğini yeniden 
vurguladı ve eğer ondan çıkıp Yahudi, Hıristiyan veya başka bir dine girerlerse 
hidayetten çıkıp sapmış olacaklarını belirtti .853 

İşte bütün bunlar, Kabe'ye yönelme emri öncesinde sıralanmış mukaddime
lerdir. Akledip düşünen ve bunların kıble konusuyla irtibatını bilen kimse bunu 
idrak eder ve böylelikle Kur'an' ın azametini ve önemini, dininin yücelik ve gü
zelliğini kavrar. İslam dini sadece kulların faydalarını gözetmekte ve böylelikle 
vicdanları güzelliğine, kemal ve hikmetine şahit olmaya teşvik etmektedir. 

845 Bk. Bakara 2/120 
846 Bk. Bakara 2/120 
847 Bk. Bakara 2/1 24-125 
848 Bk. Bakara 2/125 
849 Bk. Bakara 2/125 
850 Bk. Bakara 2/125, 127 
851 Bk. Bakara 2/127-129 
852 Bk. Bakara 2/130 
853 Bk. Bakara 2/135 
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Cenab-ı  Hak bütün bunları ortaya koyduktan sonra bazı beyinsizlerin kıble
nin değiştirildiği esnada söyleyecekleri sözleri inananlara bildirdi .  Ta ki inananlar 
onların söyledikleriyle ansızın karşılaşıp da şaşırmasınlar, zorluk ve sıkıntı çekme
sinler. Doğu da batı da O' nundur, dilediğini doğru yola iletir.854 

Daha sonra müminleri mutedil bir ümmet kıldığı gibi, en mutedil ve en iyi kıb
leyi de onlar için seçtiğini,  en iyi peygamberi onlara gönderdiğini, en iyi dini onlar 
için vaz' ettiğini, en iyi kitabı onlara indirdiğini ve onları ilim ve adaletlerinden, 
faziletlerinden dolayı tüm insanlara şahitler kıldığını bildirdi.855 Onlar için en üs
tün kıbleyi seçmesindeki hikmet; kıble ,  peygamber, kitap ve şeriat hakkındaki 
üstünlüklerinin birbirini tamamlayan unsurlar olmasından kaynaklanmaktadır. 

Akabinde Cenab-ı Hak, önce Beyt-i Makdis' i  kıble yapmasındaki üstün hik
mete işaret etti. Bu, daha olmadan kendisine malum olan şeyleri meydana gelir
ken de bilmek istemesidir. Bu şeyler, peygambere her hal ü karda uyan, Allah ve 
peygamberinin emirlerine itaat eden, nasıl ve nerede olursa olsun onlara bağla
nan kimselerin güzel davranışlarıdır. Bu kimseler kulluğun hakkını veren gerçek 
müminlerdir. Öte yandan iman iyice kalbine yerleşmeyen ve bu konuda ayağını 
sağlam basmayan kimselerden ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönen kimselerin 
sergiledikleri davranışlar vardır. Bunlar çelişkiye düşmüş, yüz çevirmiş ve peygam
berlik hakkında kuşkulanmışlar ve "Eğer ilk kıble hak idiyse doğrudan ayrıldınız, 
yok batıl ise önceden batıla uymuştunuz" diyen kafirlerin sözleri sebebiyle şüphe
ye düşmüşler ve hakkın bu iki şıkkın dışında da olabileceğini akıllan almamıştır. 
Halbuki hak şudur: Önceki kıble ilk safhada hak idi ve maslahatın gereği idi. 
Sonraki safhada ise ona yönelmek geçersiz ve fasit oldu. Bundan dolayı Cenab-ı 
Hak kıble değişikliğinin ve bu konudaki neshin önemini bildirerek şöyle buyurdu: 
"Bu, Allah 'ın h idôyet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir"856 

Daha sonra Cenab-ı Hak, Müslümanların daha önceki kıbleye yönelerek 
kıldıkları namazları boşa gidermeyeceğini ,  rahmet ve lutfunun böyle bir şeye 
müsaade etmeyeceğini bildirmiştir. Çünkü o namazlar ona itaat olmak üzere 
kılınmıştır. 

Allah Teala , bunları belirttikten ,  Kabe' nin azameti ve şanının yüceliğinden 
dolayı yeni kıblenin uygunluğunu açıkladıktan sonra şöyle buyurdu: "Biz seni 
yüzünü nü göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. Işte şimdi, seni memnun 
olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescidi- i  Haram tarafına çevir. 
Siz de nerede olursanız olun, yüzleriniz i  o tarafa çevirinf "857 Böylece öneminden 
dolayı konuyu özenle tekrar tekrar vurgulamış ve pekiştirmiştir. Çünkü hakikaten 

854 Bk. Bakara 21142 
855 Bk. Bakara 2/143 
856 Bakara 2/143 
857 Bakara 2/144 
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bu konu özen gösterilmeye layıktır. Gösterilen bu özen ve bu ifade, bundan orta
ya çıkan faydaların ve buna aykırı davranmaktan kaynaklanan mahzurların açık
lanması üzerinde düşünülmeye değer! Demek ki yönelmiş olan her yön belli bir 
vakitte bir maslahat ve fayda içermektedir. Allah Tea!a'nın önce Beyt-i Makdis'e ,  
sonra ise Mescid-i Haram'a  yönelmeyi emretmesinde yüksek bir hikmet vardır.858 

Kıblenin Değiştirilmesi ve Buna Hazırlık 

Bu, Allah 'ın hidôyet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir"859 

Kıble değişikliği, peygambere uyanla uymayanı ayırmak için Allah ' ın kulları-
nı çetin bir şekilde imtihan etmesiydi . Bu, çok önemli bir konu olduğu için bunun 
öncesinde Alah Teala neshi ,  yani bir hükmün yerine daha iyisini veya onun mis
lini getirmeye kadir olduğunu bir mukaddime kabilinden zikretti . 860 

Daha sonra Cenab-ı Hak Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- zorluk 
çıkaran ve O'na boyun eğmeyen kimseleri kınadı .861 

Peşi sıra Yahudi ve Hıristiyanlar arasındaki ihtilafı, her birinin diğerinin dini
ni temelsiz olmakla suçlamasını zikretti ve mümin kullarını onlara uymaktan ve 
onların heveslerine kapılmaktan sakındırdı.862 

Bunun akabinde ehl-i kitabın küfür ve şirklerini ,  "Allah ' ın oğlu vardır" de
melerini zikretti . Allah onların söylediklerinden beri ve çok yücedir. 863 

Daha sonra doğunun da batının da kendisine ait olduğunu, kulları nereye 
yönelirse yönelsin zatının orada olduğunu bildirdi .O'nun rahmeti ve ilmi son
suzdur. Binaen aleyh kul nereye yönelirse yönelsin azamet sahibi Allah' ın zatı 
oradadır.864 

Peşi sıra peygamberine , kendisini izlemeyen ve tasdik etmeyen Cehennemi 
hak etmiş kimseler hakkında soru sormamasını buyurdu ve Yahudilerle Hıristi
yanlardan oluşan ehl-i kitabın ancak dinlerine tabi olunması durumunda hoşnut 
olacaklarını ve eğer maazallah böyle bir şey yapması durumunda ise Allah' ın 
asla kendisine veli ve yardımcı olmayacağını bildirdi .865 

Akabinde ehl-i kitaba bahşettiği nimetleri hatırlattı ve kıyamet gününün zor
luğu ile onları ikaz etti. 866 

858 Miftahu Dari's-Seade (358-361) ;  İ'lamü'l-Muvakkıin ( IV/208-209) 
859 Bakara 2/143 
860 Bk. Bakara 2/106 
861 Bk. Bakara 2/108 
862 Bk. Bakara 2/1 13 
863 Bk. Bakara 2/1 16  
864 Bk. Bakara 2/1 15  
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Daha sonra Kabe'yi inşf: eden Hz. İbrahim'den övgüyle bahsetti ve onu 
insanlara lider kıldığını belirtti . 867 

Peşi sıra Kabe'yi ve Hz. İbrahim'in onu inşa edişini zikretti . 868 Bunun kap
samında Kabe'nin banisi gibi Kabe' nin de insanların lideri olduğu hakikati yer 
almaktadır. 

Allah Teala lider kıldığı Hz. İbrahim' in dinini ancak beyinsiz insanların terk 
edeceğini bildirdi869 ve sonra kullarına son peygambere uymalarını, ona ve Hz. 
İbrahim ile diğer peygamberlere indirdiği prensiplere inanmalarını emretti. 870 

Daha sonra İbrahim ve ailesinin Yahüdi ve hırisitiyan olduğunu söyleyenlerin 
iddialarını reddetti. 871 

Bütün bunları kıblenin değiştirilmesine bir hazırlık ve giriş olarak zikretti . 
Bununla birlikte, Allah' ın hidayet ettiği kimseler dışındaki insanlara kıble değişik
!iği çok ağır geldi.872 Bu sebeple Allah Teala bu emri üç defa tekrarlayarak pey
gamberine nerede olursa olsun ve nereden çıkarsa çıksın Kabe'ye yönelmesini 
emretti873 ve dilediğini doğru yola ileten Allah' ın bu ümmeti bu kıbleye yönelt
tiğini, zira en faziletli ümmet olan bu ümmete uygun mCıtedil bir kıble olduğunu 
bildirdi .874 Çünkü Allah Teala en üstün peygamberi onlara göndermiş, en faziletli 
kitabı onlara indirmiş, onları en hayırlı nesil yapmış, en faziletli şeriatı, en hayırlı 
ahlakı onlara nasip etmiş, yeryüzünün en iyi yerine onları yerleştirmiş, Cennette
ki menzillerini en hayırlı menzil , kıyametteki makamlarını en iyi makam kılmıştır. 
Onlar diğer insanlardan daha yüksek bir derecededirler. Rahmetini dilediğine 
tahsis eden Allah noksan sıfatlardan uzaktır! 

Allah Teala, kıble değişikliğini , başka insanların onların aleyhine ileri sü
rebilecekleri bir delil kalmasın diye yaptığını bildirmektedir. Ancak aşırı giden 
zalimler belirtilen delilleri onlar aleyhine ileri süreceklerdir. Zaten sapmış olan 
kimseler ancak böyle ipe sapa gelmez geçersiz deliller ileri sürerek peygamber
lerle çatışırlar.875 Peygamberin buyrukların ı  dikkate almaksızın öne atılıp karar 
veren kimselerin ileri sürdükleri deliller de aynı kabildendir. 

867 Bk. Bakara 2/124 
868 Bk. Bakara 2/127 
869 Bk. Bakara 2/130 
870 Bk. Bakara 2/136 
871 Bk. Bakara 2/140 
872 Bk. Bakara 2/144 
873 Bk. Bakara 2/144, 1 49-150 
874 Bk. Bakara 2/144 
875 Bk. Bakara 2/150 
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Daha sonra Cenab-ı Hak, kıble değişikliğini ümmet üzerindeki nimetini ta
mamlamak ve onları doğru yola iletmek için yaptığını bildirdi. Kalplerini temizle
mek, kitabı, hikmeti ve bilmedikleri şeyleri öğretmek için peygamber göndermek 
ve kitap indirmek slıretiyle onlara verdiği nimetleri hatırlattı .876 

Akabinden onlara kendisini anmalarını ve O'na şükretmelerini emretti. Çün
kü zikir ve şükürle nimete layık olur ve onun artmasını hak edebilirler. Yine bu 
sayede Allah' ın  kendilerini anmasını ve sevmesini sağlarlar. 877 

Peşi sıra Cenab-ı Hak, zikir ve şükretmek için mutlaka gerekli olan Allah'tan 
yardım istemeyi ümmete emretti ve yardım istemenin yolunun da sabretmek 
ve namaz kılmak olduğunu, kendisinin de sabredenlerle beraber olduğunu 
bildirdi. 878 

Kıblenin değiştirilmesi son derece dikkate değer bir husustur. Bu, insanlara 
son derece zor gelen bir hadise olduğu için Allah Teala bu değişikliği gerçekleştir
meden önce hazırlık kabilinden bir çok husus zikretmiştir. Bunlardan bir kısmını 
zikredelim : 

1 .  Bir hükmü kaldırıp yerine bir başkasını getirebileceğini belirtmesi879 

2. Kaldırdığı hükmün yerine daha iyisini veya onun benzerini getirebilece
ğini belirtmesi880 

3.  Her şeye gücü yettiğini ve her şeyi bildiğini bildirmesi. Kudretini ve ilmi
nin kuşatıcılığı yukarıda zikredilen birinci ve ikinci hususları da bildiğini ve güç 
yetirdiğini ifade eder. 881 

4. Önceki ümmetlerin Hz. MCısa'ya itiraz ettiği gibi bu ümmetin de Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- itiraz etmemelerini, aksine ona tam bir tesli
miyet ve itaatle bağlanmalarını emretti. 882 

5 .  Ümmeti Yahudilere kulak vermekten ve onların dile getirdiği yabana atıla
mayacak şüphelerden sakındırdı.  Çünkü onlar hak apaçık ortaya çıktıktan sonra 
Müslümanların kafir olmalarını istemektedirler. 883 

6. Cennete girmenin Yahudi veya Hıristiyan olmakla ilgisi bulunmadığını, 
niyet, kast ve uygulama)ıla halis-muhlis bir şekilde Allah'a yönelmekle ve O'nun 
emrine tam bir teslimiyetie olacağını belirtti. 884 

876 Bk. Bakara 2/151  
877 Bk. Bakara 2/152 
878 Bk. Bakara 2/153.  Zadü'l-Mead ( Ill/67-69) 
879 Bk. Bakara 2/106 
880 Bk. Bakara 2/106 
881 Bk. Bakara 2/107 
882 Bk. Bakara 2/108 
883 Bk. Bakara 2/109 
884 Bk. Bakara 2/1 1 1 - 1 12 
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7 .  Herşeyi kuşattığını, namaz kılan kişi yüzünü nereye çevırırse çevırsın 
zatının orada bulunduğunu bildirmesi. Çünkü O Vasi' ve Alim'dir.885 Burada Al
lah Teala zat ve ilminin genişliğini zikretti. Böylece Müslümanların, ne ilk kıbleye 
yönelirken ne de sonraki kıbleye yönelirken O'nun zatına yönelmedikleri gibi 
bir fikre kapılmalarına meydan vermedi. Çünkü onlar her nereye yönelirlerse 
yönelsinler Allah' ın zatı oradadır. 

8. Allah Teala, Hz. Peygamber'i -sallallahu aleyhi vesellem- ve ashabını ehl-i 
kitabın veya onların dışındaki kafirlerin arzu ve heveslerine uymaktan sakındırdı .  
Aksine O'nun ve ümmetinin, O'na vahyedilen prensiplere uymalarını ve sadece 
O'na yönelmelerini emretti. 886 

9. Kabe'nin, onu inşa eden Hz. Ibrahim'in ve onun dinin azametine vurgu 
yaptı, o dinden yüz çevirenin beyinsiz olduğunu belirtti ve o dine uymayı emret
ti. Ayrıca Kabe'yi, onu inşa edeni ve onun dinini yüceltti. 887 

Bütün bunlar kıble değişikliğinden önce yer alan mukaddimelerdir. Ayrıca 
bunların kapsamında daha başka değerli amaçlar ve yüce hedefler de vardır. 

Daha sonra Allah Teala bu ümmetin üstünlüğünü, hayırlı ve mutedil bir üm
met olduğunu, bu sebeple peygamberlerinin en hayırlı peygamber olan Hz. Mu
hammed -sallallahu aleyhi vesellem- olduğunu, kitaplarının, dinlerinin ve yöneldikleri 
kıblelerinin de öyle olduğunu belirtti.888 Böylece, Allah Teala' nın hükümlerinin 
hem emir hem de yaratma açısından uygunluğu ortaya konulmuş, İlahi nur ile 
aydınlanmış temiz akıl sahibi kimselerin gözlerinin önüne serilmiş oldu.889 

"Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu, hakkın ı  gözeterek okurlar. 
Çünkü onlar, ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince, işte gerçek
ten zarara uğrayan/ar onlardır. "890 

Bu ayette �j� J> �A "onu hakkını gözeterek okurlar" kelimelerinde bulu
nan ve daha önce geçmiş olan ___,L:SJ\ "kitap" kelimesini gösteren zamir hakkında 
ihtilaf edilmiştir: 

a .  Bu zamirin, ehl-i kitaba verilmiş olan kitabı gösterdiği söylenmiştir. 

885 Bk. Bakara 2/1 15 
886 Bk. Bakara 2/120 
887 Bk. Bakara 2/125, 130 
888 Bk. Bakara 2/143 
889 İ ' lamü' l-Muvakklin ( IV/208) 
890 Bakara 2/121 
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İbn Mes'ud (ö .  32) şöyle demiştir: Onlar kitabın helal ve haram prensiplerini 
olduğu gibi kabul ederler, onu indirildiği gibi okurlar ve onda hiçbir değişiklik 
yapmazlar. 

Dolayısıyla bu görüşe göre bu ayet ehl-i kitabın müminleri hakkında indiril
miştir. 

b. Bu Müslümanların sıfatıdır. Kitapla maksat ise Kur'an' dır. 

Ancak bu kabule şayan bir görüş değildir. Çünkü burada Kur' an kelimesinin 
anlaşılması uzaktır. Gerçi Kur' an' da şöyle buyurulmuştur: "Kendilerine kitap ver
diklerimiz onu, öz oğullarını tanıdık/an gibi tan ırlar. Buna rağmen onlardan bir 
grup, bile bile gerçeği gizlerler. "891 Ancak bu bizim görüşümüzle çelişmez, aksine 
onu destekler. Çünkü ayetin başında, ehl-i kitabın,  Hz. Peygamber' i -sallallahu 
aleyhi vesellem-, onun dinini v� kıblesini oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıklarını bil
dirmiştir. Böylece gerçeği bu derecede kesin bilen kimseleri övmüş ve içlerindeki 
inkarcılar aleyhine bir delil olarak kullanmıştır. Bundan dolayı müfessirler bu 
ayette övülmüş olan kimselerin Abdullah b. Selam ve arkadaşları olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. 

Ayetin sonunda ise ehl-i kitaptan bir grubu kınamıştır. Bu, ayetin başında ger
çeği oğullarını tanıdıkları gibi tanıdığı belirtilen kimselerin yerilmediğini gösterir. 

Ayetin sonunda yerilen kimseler, ayetin başında övülen kimseleri gösteren 
+.- "onlardan" zamiri sebebiyle öncekilerin içine girmektedirler. Ancak bundan 
dolayı, tüm ehl-i kitabın "Kendilerine kitap verdiklerimiz" övgüsününe layık ol
dukları anlaşılmaz. Çünkü onlar övgü bildiren bu sözün kapsamına dolaylı ola
rak girmektedirler. Dolayısıyla bu övgü onlar hakkında geçerli olmaz.892 

"Bir zamanlar rabbi Ibrahim 'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam 
olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacağım, demişti. "893 

Hz. İbrahim, Allah ' ın emrettiği kelimelerle ilgili imtihanı kazanınca Allah onu 
tüm insanların uyacağı bir lider yaptı. 894 

Allah Teala, Hz. İbrah im'e,  insanların lideri ve bir çok milletin atası olacağı
nı, neslinden peygamberler ve hükümdarlar geleceğini ve neslinin çoğalacağını 
vaat etti . Ayrıca, çocuklarını sünnet etmelerini nesliyle onun arasında bir alamet 
kıldığını, sünnetin Allah'ın ahdini gösteren bir damga mesabesinde olduğunu 
ona bildirdi. Böylece sünnet İbrahim'in dinine girmenin bir alameti oldu. Bu zik-

891 Bakara 2/146 
892 Miftahu dari's-seade ( 1 12)  
893 Bakara 2/124 
894 Celaü' l-efham ( 159) 
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rettiklerimiz, ''Allah 'ın (verdiği) renk ile boyandık. Allah 'tan daha güzel rengi kim 
verebilir? "895 ayetini sünnet olmakla yorumlayanın yorumuyla paraleldir.896 

"Bir zamanlar Rabbi İbrôhim'i bir takım kelimelerle sınamış, onla-
rı tam olarak yerine getirince: Ben sen i  insanlara önder yapacağım, 
demişti. 'Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!) dedi. Allah: Ahdim 
zalimlere ermez, buyurdu. "897 

Yani: Liderlik konusundaki ahdim hiçbir zalim hakkında geçerli değildir. 
Arzu ve heveslerine uyan herkes zalimdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuş
tur: "Gel gör ki haksızlık edenler, bilgisizce kötü arzularına uydular. "898 

Daha sonra Cenab-ı Hak <:öyle buyurdu: ı Llı - Wİ ' IJJ �8 ..:..:.::i ı \.i;._;. �ı -':5 J - J ../ u'! - . -· . .J µ �IJ.! i-Li; � "B!z, Beyt'i (Kabe'yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli 
b ir yer kıldık. Siz de Ibrôhim 'in makamından bir namaz yeri edinin!"899 Görül
düğü gibi Allah Teala, Hz. İbrahim' e uyulmasını ve onun eserlerinin diriltilmesini 
gerçekleştirmek için Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- ve onun ümmetine 
Hz. İbrahim' in makamında namaz kılınacak yer edinmelerini emrediyor.900 

"Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar" 

Bu ayetteki "-' r-' L. UL:.. "sizin inandığınızın misli" ifadesi, müminlerin inan
dığının bir misli olduğunu çağrıştırır. Halbuki onun bir misli yoktur. Bu ifadenin 
çağrıştırdığı misi anlamı şu yollarla giderilebilir: 

a. Bu ifade ile onların hidayete erişebilecekleri başka bir yol bulmalarının 
imkansızlığı belirtilmek istenmiştir. Anlam şudur: Haydi h idayete erişebileceğiniz 
başka bir din meydana getirin bakalım . Bu imkansızdır. 

b. Ayetteki j:- "benzer" kelimesi sıladır.901 Buna göre ayetin anlamı şudur: 
Eğer onlar da sizin inandığınıza inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. 

c. Siz tahrif ve tebdil edilmemiş olan Kur'an'a inandınız. Eğer onlar da tahrif 
ve tebdil edilmemiş olan Tevrat' a inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. 

895 Bakara 2/138 
896 Tuhfetü' l-VürO.d ( 162) 
897 Bakara 2/124 
898 Rum 30/29 
899 Bakara 2/125 
900 Celaü' l-Efham ( 160) 
901 Sıla, sözün güzelleştirilmesi için getirilen zfüt kelime. "Fazla" anlamındaki "zfüt" kelimesi, 

Kur'an' da gereksiz kelime kullanıldığı anlamını çağrıştırabileceğinden Kur'an'daki zfüt keli
melere teeddüben "sıla" ismi verilir. (Mütercimin notu) 
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d .  Ayette kastedilen anlam şudur: Onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa 
doğru yolu bulmuş olurlar. 

İbn Cerir (ö. 310) ,  İbn Abbas ' ın (ö. 68) şöyle dediğin rivayet etmiştir: " J!..o 
kelimesini söylemeden IJ..bl J..ii� � �T LŞjJ� l_,;...T .:.ıı,; Sizin inandığınıza inanırlarsa 
doğru yolu bulmuş olurlar" deyin !902 

Ancak Abdülcebbar buna itirazla şöyle demiştir: Tevatür rivayetlerle sabit 
olan J!..o kelimesinin atlanarak okunması caiz değildir.903 

Sahabe'ye Uymanın Gerekliliği 

"İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resul'ün de size şahit ol
ması için sizi mutedil b ir millet kıldık"904 

Bu ayet, sahabeye uymanın gerekliliği hakkında şu açıdan delil olmakta
dır: Allah Teala, onları hayırlı ve adaletli bir topluluk kıldığını bildirmiştir. Ayette 
geçen .k ...... 3 "orta / mCıtedil" kelimesinin anlamı budur. Sahabe, toplumların en 
hayırlısı, söz, davranış, kasıt ve niyette en adil olanıdırlar. Bu sebeple kıyamet 
gününde toplumlara karşı peygamberlerin şahitleri olmaya liyakat kazanacak, 
Allah onları bu konuda şahit kabul edecektir. Yani onlar Allah' ın şahitleridirler. 

902 İbn Cerir' in tefsirinde bu rivayet yoktur. Orada bulunan şudur: Bu ayet hakkında İbn 
Abbas'tan Müslümanların Mushaflarına ve kıraat imamlarının ittifaklarına aykırı bir kıraat 
rivayet edilmiştir. Bu rivayet şudur: Muhamed b. el-Müsenna, Muhammed b. Ca'fer ve 
şu'be kanalıyla Ebu Hamzanın şöyle dediğini rivayet etmiştir: İbn Abbas şöyle dedi: y_, 
kelimesini söyleyerek ı,,.ı:...ı ..w "' r-i \.. y.... ı_,:..f .:ıµ "Sizin inandığınızın benzerine inanırlarsa 
doğru yolu bulmuş olurlar" demeyin. Aksine y... kelimesini zikretmeden '! ,..::..i ._s..il4 ı_,:..·ı .:ıµ 
l_,.J.::..-1 .J..i.i "Sizin inandığınıza inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar" deyin. 
Ravi tereddütle şunu ilave eder: İbn Abbas' ın kullandığı lafızlar ıJ.ı.:,,ı ...w ..., r=--i � ı_,:..f c:ı�; 
şeklinde de olabilir. 
Eğer İbn Abbas' tan yapılan bu rivayet doğruysa O, ayette inanılması söz konusu olanın Al
lah olduğunu anlamakta, dolayısıyla "'L:.. kelimesi ile birlikte ayetin anlamı şöyle olmaktadır: 
"Allah' ın misline, benzerine inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. " Eğer onun yorumladığı 
gibi bu şekilde anlaşılırsa şüphesiz bu şirk olur. Çünkü Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ancak 
bu ayetin anlamı, İbn Abbas'ın yorumladığı gibi değildir. Aksine burada inanma keyfiyetin
den bahsedilmektedir. Buna göre ayetin anlamı şudur: Eğer size zikrettiğimiz Allah' ın tüm 
kitaplarına ve peygamberlerine sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. 
Yani buradaki benzetme Müslümanlarla ehl-i kitabın inanmaları ve ikrarları arasında yapıl
mış, iki inanma keyfiyeti ve özelliği karşılaştırılmıştır. (Taberi, 1/569) 
Ayrıca İbn Abbas' tan yapılan bu rivayet sahih değildir. Çünkü bu rivayetin senedinde Ebu 
Hamze Meymun el-A'ver el-Kassab vardır. bu kişi ise çok zayıftır. (Tehzibü't-Tehzib, X/395) 
(Derleyenin notu) 

903 Bedaiu'l-fev.3.id ( lV/208) Bu ayet hakkındaki bu görüşler daha önce de geçmişti. (Müterci
min notu) 

904 Bakara 211 43 
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Bu sebeple Allah onları takdir edip övmüş ve şanlarını yüceltmiştir. Çünkü Allah 
Teala onları şahit edinince meleklere ve yarattığı diğer kullarına bu şahitlerin hal
lerini bildirmiş, meleklere onlar için istiğfar ve dua etmelerini emretmiştir. 

Allah indinde makbul şahit, ilim ve doğrulukla şahitlik eden, bilgisine da
yanarak hakkı haber veren kimsedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
''Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler bunun dışındadır. "905 

İnsan hiçbir bilgiye dayanmaksızın tesadüfen hakkı dile getirebilir. Yahut 
hakkı bildiği halde onu gizleyip söylemeyebilir. Bunların her ikisi de makbul 
şahidin özelliği değildir. Allah indinde makbul şahit, bilgiye dayalı olarak şahitlik 
eden kimsedir. Eğer ümmetin bilgisi, Allah ve Resulünün hükmüne aykırı ve 
hatalı bir fetva vermekle veya önceki fetvaların meşhlir olmasından yahut başka 
sebeplerden ötürü Allah ve Resulünün hükmüne aykırı bir fetva vermekle sonuç
lanırsa hayır ve itidal sıfatlarıyla anılan bu ümmet hakkın dışına çıkmış olur. Bu 
durumda onlardan bir kısmı batılla fetva veriyor, diğer bir kısmı ise hakkı gizliyor 
demektir ki her ikisi de imkansızdır. Çünkü asla onlar haktan ayrılmış da başkala
rı hakkı izliyor olamazlar. Biz onların görüşlerine muhalefet eden kimselere şöyle 
deriz: Eğer bu hayır olsa idi onlar bizi geçemezdi.906 

Allah Teala için herhangi bir konuda hiçbir engel söz konusu olamaz. Aksine 
O, dilediği şeyi yapar, istediği hükmü verir, kullarını dilediği şekilde dener, her 
şeye hükmeder O'na hiçbir şey hükmedemez. Bu sebeple bir topluluğa herhangi 
bir emir vermesini,  sonra başka bir topluluğa aynı emri yasaklamasını, bir şeyi bir 
topluma serbest kılıp bir başkasına yasaklamasını engelleyen hiçbir şey yoktur. 

Hatta Allah Tea!a' nın, hikmeti gereği aynı şeriatte bile değişik zamanlarda 
hüküm değişiklikleri yapma�ını engelleyen bir şey de yoktur. Nitekim Cenab-ı 
Hak bunu şu ayetle açıklamıştır: "Biz, bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır 
veya onu unuttursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki 
Allah her şeye kadirdir. Bilmez misin göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı 
yalnızca Allah 'ındır?"907 

Allah Teala, kudret ve hakimiyetinin, hükümranlık ve yaratıklarındaki tasar
rufunun her şeyi kapsadığını, bu sebeple dilediği hükmü kaldırıp dilediğini bıra
kabileceğini bildiriyor. Nitekim O, yaratma ile ilgili olarak dilediği hükmü kaldırıp 
dilediğini b ırakmaktadır. Dini hükümler konusunda da aynı şey geçerlidir. Dile
diği hükmü kaldırır, dilediğini bırakır. En büyük küfür ve zulüm, apaçık deliller ve 

905 Zuhruf 43/86 
906 İ ' Iamü'I-muvakkıin ( IV/166-167) Son terceme ettiğimiz cümle bir ayet 
907 Bakara 2/106-107 
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hidayetle gelmi§ olan peygambere kar§ı gelmek ve O' nun peygamberlik ve me
saj ını "daha öncekilere hakanı olan bazı hükümleri helal, helal bazı hükümleri de 
haram kıldığı" gerekçesiyle inkar ve ret etmektir. Ba§arı ancak Allah' m  inayetiyle 
olur! O dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirir.908 

1 5 1 .  Nitekim aranızda içinizden size ayetlerim izi okuyan, sizi (şirkten 
ve günahlardan) arındıran, size Kitabı ve hikmeti (helal ve haramı) öğ
reten, bilmediğiniz şeyleri (Şeriatı ve ahkamını) size bildiren sizden bir 
Peygamber gönderdik. 

1 52. Öyle ise Beni anın ki Ben de sizi anayım. Ve Bana şükredin, 
nankörlük etmeyin. 

1 53. Ey iman edenler, sabırla ve namazla (Allah 'tan), yardım dileyin. 
Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. 

1 54. Allah yolunda öldürülen/er için "ölüler" demeyiniz. Aksine on
lar diridirler. Fakat siz (bunu) anlayamazsınız . 

1 55. Anda/sun ki, sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan 
ve ürünlerden yana eksiltmekle imtihan edeceğiz, sabredenleri m üjdele. 

1 56. Onlar kendilerine bir musibet gelip çattığında: "Muhakkak biz 
Allah 'ınız ve muhakkak biz O'na dönücü/eriz" derler. 

1 5 7. İşte Rabblerinden bir mağfiret ve bir rahmet hep onların üzerin
dedir ve onlar doğru yola erdirilen/erin ta kendileridir. 

-- ---- -----

908 İğasetü' l-Lehfan ( 1 1/326-327) 
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Tefsiri : 

Allah Teala, sabredenlere üç şey vaat etmiştir. Bunlardan her biri dünyadan 
ve onun üzerinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Bunlar; Allah' ın onlara 
salavatı (bağışlamaları ) ,  rahmeti ve doğruya ulaşanların sadece onlar olduğunu 
bildirmesidir: �_,.ı.:ıdı � �_,İj L;.)j ff:; � .;ıjlo � �) "İşte Rab/erinden 
bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. "909 

Bu ayet-i kerime, doğru yolu bulanların sadece sabredenler olduğunu ifade 
etmektedir. 910 

Hz. Ömer bu ayetle ilgili olarak "Ne güzel iki mükafat ve ne güzel bir ilave!"  
buyurmuştur. Çünkü doğru yolu bulmak sayesinde sapıklıktan, rahmete ermek 
sayesinde sıkıntı ve azaptan kurtulmuşlar, bağışlama sayesinde ise Allah'a ya
kınlık derecesine ulaşmışlardır. Sapıklar ise bu üç sıfata zıt sıfatlara sahiptirler: 
Saadet yolunu kaybedip sapmak, rahmetin zıddı olan elem ve azaba düşmek, 
bağışlamanın zıddı olan kınama ve lanete maruz kalmak. 91 1  

0t � c� ')IJ pı �i , -.;:iı ff- � c �ı _;L;.j � �J;Jıj �ı 0� 
LA �� �.Jı �� � \ O t\, � .JŞG kı 0� ı� � .:roj � .J� 

- > � ,,.. 

iiıı r4!•4 �J! y�I ıj -.r.'� �� Lo � � <.S�lj �Y.ı � Ü) 
� ' � \ o cı,� ���I r-f!d0 

1 58. Şüphe yok ki, Safô ile Merve Allah 'ın alômetlerindendir. Her 
kim Beyt'i hacc eder veya umre yaparsa onları güzelce tavaf etmesinde 
onun için bir sakınca yoktur. Kim de gönül isteği ile (nafile) bir hayır 
işlese, gerçekten Allah şükredenlerin ecrini verendir, her şeyi hakkıyla 
bilendir. 

1 59. Muhakkak indirdiğimiz apaçık ôyetlerimizi ve hidayeti, insan
lara Kitapta apaçık bir şekilde bildirdikten sonra gizleyenler var ya; işte 
onlara hem Allah lanet eder, hem de lônet edenler lônet eder. 

909 Bakara 2/15 7 
910 Uddetü's-Sabirin ( 1 13 )  
911  İğasetü'l-Lehfan (ll/172- 1 73 )  
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Tefsiri : 

Allah' ın laneti , lanet ettiği kimseyi rahmetinden uzaklaştırmasını ve ona 
buğz etmesini kapsar. Kulun laneti ise , laneti hak eden kimselere Allah'ın lanet 
etmesini ihtiva eder. 912 

1 60. Ancak tevbe edenler, (amellerin i) ıslah edenler ve (gizledikleri 
gerçeği) açıklayanlar müstesnô. Artık onların tevbelerini kabul ederim. 
Ben, tevbeleri çokça kabul edenim, çok rahmet edenim. 

1 61 .  Muhakkak inkôr edip de kôfir olarak ölenler var ya, işte Allah 'ın, 
meleklerin ve bütün insanların lôneti onların üzerinedir. 

1 62. İçinde sonsuza dek kalıcıdırlar. Ne üzer/erinden azab hafifletilir, 
ne de süre verilir onlara. 

1 63. İlôhın ız tek bir ilôhtır. O 'ndan başka h iç bir ilôh yoktur. O 
Rahmôndır, Rahimdir. 

1 64. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
değişmesinde, insanlar için faydalı şeylerle denizlerde akıp giden ge
milerde, A llah 'ın gökten indirip ölümünden sonra onunla yeryüzünü 
dirilttiği suda ve arda her çeşit canlıyı üretip yaymasında, rüzgarları es
tirişinde ve gökle yer arasında boyun eğdirilmiş olan bulutlarda aklını 
kullanan bir topluluk için nice ôyetler vardır. 

912 Celaü'l-Efham (86) 
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1 65.  İnsanlar içinde Allah 'tan başkasını (Allah 'a) eş edinen kimseler 
de vardır. Onları Allah 'ı sever gibi severler. iman edenlerin Allah'a sev
gisi ise çok daha sağlamdır. Zulmedenler, azabı görecekleri vakit kuvve
tin bütünüyle Allah 'ın olduğunu  ve Allah 'ın vereceği azabın gerçekten 
çok şiddetli olduğunu bir bilselerdi. 

Tefsiri: 

Allah Teala, Allah' tan başka bir şeyi Allah'ı  sever gibi seven kimseyi Allah' tan 
başka ilah edinenlerden itibar etmiştir. Bu, yaratma ve kainattaki işleri yürütme 
hakkında değil, muhabbet hakkında birini Allah'a denk tutmaktır. Zaten yeryü
zünde hiç kimse yaratma ve rubO.biyet hakkında Allah' a birini denk görmemiştir. 
Ancak muhabbet hakkında Allah' a başkalarını denk görme söz konusu olmuş
tur. Yeryüzü halkının çoğu muhabbet ve saygı konusunda Allah'tan başkalarını 
Allah'a denk görmüşlerdir . 

..ıı L:;. . .Ll\ ıJ-4T .:r.+Jıj "İmCın edenlerin ise Allôh 'a olan sevgileri çok daha 
fazladır"913 

Ayetin bu kısmının manası hakkında iki görüş vardır: 

a. İnananların Allah 'a  duydukları sevgi, müşriklerin Allah' ın dışında sevip 
saydıkları putlarına gösterdikleri sevgiden daha güçlüdür. 

b .  İnananların Allah'a duydukları sevgi müşriklerin Allah'a duydukları sevgi
den daha güçlüdür. Çünkü müminlerin muhabbeti halistir. Müşrikler ise muhab
betlerinin bir kısmını putlarına ayırmaktadır. Halis mubabbet halis olmayandan 
daha güçlü olur. 

Bu iki görüş ayetteki "Onları Al/Cıh 'ı sever gibi severler"914 kısmına dayan
maktadır. Ayetin bu kısmında da iki görüş vardır: 

a. Bu ifade ,  "o putları Allah' ı  sevdikleri gibi severler" anlamındadır. Bu anla
ma göre onları Allah'ı sevdikleri belirtilmiş olmakta, ancak Allah'la birlikte ilahlar 
edindikleri ifade edilmektedir. 

b. Bu ifade, "Putlarını müminlerin Allah' ı  sevmesi gibi severler" anlamında
dır. Bu sebeple hemen sonrasında Cenab-ı Hak, müminlerin Allah' a duydukları 
muhabbetin müşriklerin putlarına duydukları muhabbetten daha güçlü olduğu
nu belirtmiştir. 

Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (ö .  728) birinci görüşü tercih eder şöyle derdi :  
Müşrikler muhabbet konusunda Allah'la putlarını denk gördükleri ve müminler 
gibi muhahbetlerini sadece Allah'a tahsis etmedikleri için kınanmaktadırlar. Onla
rın muhabbet konusunda Allah'la başkalarını denk görmesi, Kur'an' da aktarılan 

913 Bakara 2/165 
914 Bakara 2/165 
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Cehennem'deki tartışmalarından da anlaşılmaktadır. Onlar, kendileriyle birlikte 
Cehennem'de yakılan sahte ilahlarına şöyle derler: "Vallahi, b iz gerçekten apa
çık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutU!JOrduk. "915 
Bilindiği üzere onlar, edindikleri ilahları alemlerin Rabbi olan Allah 'la yaratma ve 
kainat işlerini düzenleme konusunda eşit görmediler, ancak onlara Allah 'a sevgi 
ve saygı duyar gibi sevgi ve saygı gösterdiler.916 

"insanlardan bazıları Alah 'tan başkasın ı  Allah 'a denk ilahlar edin ir de 
onları Allah 'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah 'a olan sevgi
leri çok daha fazladır"91 7 

Bu ayetin doğru manası şudur: Onlar putlarını Allah' ı sevdikleri gibi severler. 

Demek ki müşrikler muhabbet konusunda putlarını Allah' la denk görmek
tedirler. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, "iman edenlerin ise Allah 'a olan sevgileri çok 
daha fazladır"918 buyurarak müminlerin böyle olmadığını belirtti. Çünkü mümin
ler muhabbetlerini sadece Allah'a hasretmiş, O'nun dışında hiçbir şeyi sevgilerine 
layık görmemişlerdir. Müşrikler ise muhabbetlerini Allah 'a  hasretmemişlerdir.919 

Bu ayetin doğru anlamı şudur: İnananların Allah ' a  olan sevgisi, müşriklerin 
putlarına olan sevgisinden daha güçlüdür. Nasıl ki Cenab-ı Hak mahlukattan 
hiçbir şeye benzemezse, müminlerin Rablerine gösterdikleri sevginin de hiçbir 
yaratılmışa gösterdikleri sevgiyle benzeşmediği daha önce açıklanmıştı. Başka
sını sevmekte karşılaşılan her türlü eziyet O' nu severken bir nimettir. Başkasını 
severken yaşanan istenmeyen şeyler, O'nu severken bir göz aydınlığıdır.920 

Allah Teala, insanlar içinde sahte ilahlar edinip onları Allah'ı sever gibi seven
ler olduğunu bildirmektedir. İnananların Allah' a  gösterdikleri sevginin ise müşrik
lerin ilahlarına gösterdikleri sevgiden daha güçlü olduğunu belirtmektedir. 

915 Şuara 26/97-98 
916 Medaricü's-Salikin ( ll l/20-21 )  
9 1 7  Bakara 2/165 
918 Bakara 2/165 
919 Tariku'l-Hicreteyn (276-277) 
920 Ravzatu'l-Muhibbin ( 198) 
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Ayete şu anlam da verilmiştir: İnananların Allah'a olan sevgileri daha faz
ladır. Müşrikler her ne kadar Allah' ı  sevseler de O'nunla putlarını muhabbet 
konusunda eşit görmektedirler ve bu sebeple Allah' a olan sevgileri zaafa uğra
maktadır. Halbuki sevgilerini sadece Allah'a tahsis eden tevhid ehlinin sevgisi 
onlarınkinden daha güçlüdür. Alemlerin Rabb' i  olan Allah' ı putlarla denk gör
mek bu muhabbet konusundadır. 921 

"Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kavvetin Allah 'a Cıit olduğunu 
ve Allah 'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. "922 

Ayetin açık olan anlamı şudur: "Zalimler ahirette uğrayacakları azabı 
dünyada iken bilselerdi . . .  " Şartın cevabı gizlenmiş, yani görmeleri halinde ne ola
cağı belirtilmemiş, sonra Cenab-ı Hak ''Allah 'ın azabının çok şiddetli olduğu"nu 
belirtmiştir. Bu ayet, şu ayetlere benzemektedir: "Telaşa düştükleri zaman, bir 
görsen! Artık kurtuluş yoktur"923 "Melekler yüzlerine ue arkalarına vurarak ue 
'tadın yakıcı Cehennem azabını (diyerek) o kafirlerin canlarını alırken onları b ir 
görseydin"924 Yani "O vakti ve onda olanları bir görseydin" demektir. 925 

Bu ayetteki � � �_)iıı �i "Bütün kuvvetin Allah ' a  ait olduğu" ifadesinin 
nereye bağlı olduğu tartışmalıdır: 

a . Başta geçen fiil in nesnesidir. Buna göre anlam şudur: Bütün kuvvetin 
Allah'a ait olduğunu bilselerdi O 'na isyan etmezler, O'nun peygamberlerini ya
lanlamazlar, vahyi dikkate almaksızın akıllarına uymazlardı .  

b .  Bu ifade, "Çünkü bütün kuvvet Allah ' a  aittir" anlamında sebep bildir
mektedir. 

Her iki duruma göre de şart edatı olan } in cevabı gizli olup ayetin anlamı şu
dur: Bu kimseler durumlarını bilseler ve azapla karşılaştıkları zaman Allah' ın ken
dilerine hazırladığı işkenceleri görselerdi çok büyük bir felaket görmüş olurlardı . 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Çünkü bütün kuvvet Allah 'a 
Cıitti r. "926 

Bu ifade, şiddetli bir tehdit ihtiva etmektedir. 

921 el-Cevabu' l-Kafi (ed-Da' ve'd-Deva' ) ,  (383-384) 
922 Bakara 2/165 
923 Sebe 34/51 
924 Enfal 8/50 
925 Aksamu'l-Kur'an (3) 
926 Bakara 2/165 
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1 66. O zaman kendilerine uyulan/ar, uyanlardan hızla uzaklaşırlar. O 
azabı görmüş, aralarındaki bütün bağlar da kopup gitmiş olacaktır. 

Tefsiri : 

Ayette parçalandığı bildirilen bağlar, Allah dışında ve Allah rızası gözetilmek
sizin kurulmuş bağlantılardır. Bunlar, insanların onlara en çok ihtiyaç duydukları 
bir zamanda parçalanır. Çünkü bu bağlantıların amaçları artık geçersiz hale gel
miş ve yok olmuştur. Buna bağlı olarak bağlantılar da geçersiz hale gelir ve yok 
olur. Çünkü sebepler hedeflerin ortadan kalkmasıyla ortadan kalkar. Allah'ın zatı 
dışında her şey yok olur gider. O' nun rızası aranmaksızın yapılan her davranış ve 
gösterilen her gayret de geçersizdir. 

Bu, insanların dünya hayatında da müşahede edip durdukları bir manzara
dır. Bir insan, bir yönetici, bir patron veya bir mevki ve makam sahibine hizmet 
etmekte, büyük bir emek ve gayret sarfederek bir iş ortaya koymaktadır. Ancak 
hizmet ettiği kişinin ortadan kalkmasıyla büyük fedakarlıklarla ortaya koyduğu iş 
de kaybolup gitmekte , eli bomboş kalmaktadır. Bu sebeple Allah Teala kıyamet 
gününde şöyle buyuracaktır: Benim adaletime yakışan her ferdi dünyada iken 
bağlanmış olduğu şeye tabi kılmak değil midir? Bunun üzerine put ve fetişlere 
tapanlar putlarını ve f etişlerini izlerler. O put ve fetişler de onları ateşe düşürür. 
Güneş, ay ve yıldızları ilah edinenler de edinmiş oldukları bu ilahları izlerler. 
Güneş dürülüp yıldızlar dökülünce bu ibadet de sona erip geçersiz hale gelir ve 
onlar için büyük bir pişmanlık oluşturur. 

Buradaki bağlarla, dünyada iken aralarında kurdukları bağlantılar kastedil
mektedir. 

İbn Abbas (ö .  68) ve arkadaşları şöyle demiştir: Buradaki bağlarla, dünyada 
iken aralarındaki sevgiyi oluşturan sebepler ve bağlantılar kastedilmektedir. 

İbn Zeyd şöyle demiştir: Bununla, Allah' ın mükafatına ulaşmayı umdukları 
davranışlar kastedilmiştir. 

Şöyle bir görüş de ileri sürülmüştür: Buradaki bağlantılar, birbirlerine sevgi 
duymalarını sağlayan akrabalıklar kastedilmiştir. 

Hülasa Allah Teala, bütün bunları sebep, bağ diye isimlendirmiştir. Çünkü 
bunlar sayesinde sonuçlara ulaşılmaktadır. 

Sebepleri inkar edenlere göre bütün bunlar mecazdır, hakikat değildir. Ba
şarı sadece Allah' tandır.927 

927 Şifau' l-Alil ( 190) 
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1 6 7. Uyanlar: "Bizim için bir dönüş olsaydı da bizden uzaklaşıp git
tikleri gibi biz de onlardan uzak/aşırdık" derler. Böylece Allah amellerini 
aleyhlerindeki hasretler halinde kendilerine gösterecektir. Ve onlar ateş
ten çıkacak da değillerdir. 

Tefsiri: 

Bu sebeple müşrik kıyamet gününde kazanç bakımından en büyük hüsrana 
uğrayan ve en çok zarar eden kişidir. O, tümüyle iflas etmiş , hatta mevcut olma
yan kimselere havale edilmiş bir alacaklı mesabesindedir. Tevhid ehli olan kimse 
ise varlıklı ve cömert bir kimseye havale edilmiş bir alacaklıya benzer. Bu iki 
havale arasında ne büyük fark vardır.928 

Birbirine sevgi ve muhabbet besleyen ve birbirleriyle bağlantısı olan kişiler 
arasında kopan bağlar, Allah dışında ve O'nun rızasını gözetmeksizin kurulan 
bağlardır. Allah Teala onları yok edip toz zerrelerine çevirir. O'nun dışındakine 
duyulan her muhabbet, o muhabbeti besleyen kimse için bir azap ve nedamet 
olur. Ancak O'nu sevmeye vesile olan, O'na itaat etmeyi ve rızasını kazanmayı 
sağlayan muhabbet ise tüm sırların ortaya döküldüğü kıyamet gününde kalpler
de baki kalacaktır. Nitekim şair şöyle demiştir: 

, , > .... � � , .. • > " ( t. Ll\) ' '\ - ' I \ \.': · • ı.:.;_ ö / �\ - ..._l.ill · •  · �<(\ · ·-U'-� .r. r-- ı...S"-:' i Y- • .r..r .) . _r-AA '-!' r- � 
O gün ki gizli olan her ne varsa faş olacak 

Fakat muhabbetiniz gönlümüzde hep kalacak 

Bir başka şair de şöyle demiştir: 

, i , "' , o ..... o ..... ı:ı } , ,; ,.. �v"� JıŞ � � / Jff.:! �d'JJI � uv"..:.ı 1 )1 
J • • • .... • J � 

(.b�I) �� JJ � � / ·}<siJ� �d'JJ\ J7>- t_.b� ��J 
Dağılır gayrilerin bezmi ,  biter devranı 
İki alemde yaşarlar ebedi hicranı 

Lakin aşk ehli olanlarda tükenmez ülfet 

Onların kopmayacak bir bağı vardır elbet929 

928 Tariku'l-Hicreteyn ( 1 26) 
929 Ravzatu' l-Muhibbin (263) 
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Bu ayette, gerçekte hiçbir bağlılıkları olmadığı halde bağlılıklarını dile geti
ren,  gerçekte ise liderlerine muhalefet eden kimseler ele alınmıştır. 

Onların liderleri doğru yolda idi . Onlara bağlılıklarını iddia eden kimseler 
ise onların yollarını ve metotlarını izlediklerini söyleseler de gerçekte onları iz
lememektedirler. Onları sevdiklerini ve bu sevginin kendilerine fayda vereceği
ni sanırlar. Halbuki onlara muhalefet etmektedirler. Liderleri kıyamet gününde 
onlardan uzaklaşacaklardır. Çünkü onlar Allah'tan başka dostlar edinmişler ve 
bunun kendilerine fayda sağlayacağını sanmışlardır. 

Allah ve peygamberinden başka dost ve sırdaş edinen herkesin sonu işte 
budur! O kişi onlara dost olur, onlar için düşmanlık eder, onlar için hoşnut olur, 
onlar için kızar. Onun tüm davranışları geçersizdir. Davranışlarının çokluğu
na, onları yapmak için çok emek sarfedip yorulmasına rağmen tüm yaptıkla
rı kıyamet gününde kendisi için bir pişmanlık sebebi olur. Çünkü dostluğunu, 
düşmanlığını ,  muhabbetini, buğzunu, desteğini ve tercihini Allah ve resulüne 
hasretmemiştir. Bunun üzerine Allah da onun tüm yaptıklarını boşa çıkarmış, 
böylece tüm bağları koparıp atmıştır. Zira kıyamet gününde Allah ' ın dışındaki 
kimselere duyulan tüm dostluk ve sevgi, onlarla kurulan tüm bağlantı ve irtibat
lar kopar. Sadece Allah ile kul arasındaki bağ sağlam kalır. O bağ, kulun Allah 
ve peygamberine yönelmek ve sadece O'na ibadet etmekteki nasibidir. Keza bu
nunla bağlantılı olan sevgi, buğz, ihsan etmek, esirgemek, dostluk ve düşmanlık 
göstermek, yakınlaşmak ve uzaklaşmak gibi şeyleri sadece Allah'a hasretmesidir. 
Aynı şekilde sadece peygamberi izlemek, onun dışındaki kimselerin görüşlerini 
ve onun getirdiği prensiplere aykırı olan hususları terk edip önemsememek ve 
onlara iltifat etmemektir. Başkalarının sözlerini onunkine tercih etmek ve hatta 
onunkiyle eş-değer görmek şöyle dursun, başka hiçbir şeye iltifat etmeksizin ona 
tam bir şekilde tabi olmaktır. 

İşte kıyamet gününde kopmayacak bağlantı budur. Allah' la kul arasındaki 
irtibat, yegane kulluk bağı da budur. Kulun izin verilen dairede hareket edip onu 
aşmasına izin vermeyen ölçüde budur. 

��''J ı  � ;! �\ LA / L>�jı � 0�� �� �)ıjJ � 
(J41�JI) �}.).-4 ��� l�i (:�� / lS,: �il �� ��'J I � yj:_;, � 

Eğlense de gönlün severek bir güzeli 

Ömrün boyu özler durur aşk-ı ezel ' i  

Her yerde ikamet eder insan amma 

Öz yurduna dönmektir onun hep emeli 
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İşte kula fayda veren bağ budur. Bunun dışındaki hiçbir bağ ne dünyada, 
ne berzahta ne de ahirette fayda sağlamaz . İstikamet, yaşayış, nimet ve kurtuluş 
ancak bu bağ sayesinde olur. Kulla Allah arasınca irtibatı sağlayan bu bağdır. 
Şair ne güzel söylemiş: 

ç:�� �J � � / J,�r:: ���jı � e�-=-ı 1�! 
} ,,. . . . - . ) � . ..-( .k�I) t_.kSJ JJ � � / � J� J�""'J 1 J:>- t._1� ,)�J 

Dağılır gayrilerin bezmi,  biter devranı 
İki alemde yaşarlar ebedi hicranı 

Lakin aşk ehli olanlarda tükenmez ülfet 

Onların kopmayacak bir bağı vardır elbet 

Bu şiirde işlenen tema, kullar arasında kurulmuş olan tüm irtibat, bağlan
tı ve ilgilerin kıyamet gününde Allah tarafından kesileceği ve sadece Allah'la 
kul arasındaki bağlantının kalacağıdır. Bu halis kulluk bağıdır ki , peygamberleri 
izlemeksizin var olması ve gerçekleşmesi imkansızdır. Çünkü bu kulluk sadece 
onların dilleriyle gelir, sadece onlar sayesinde bilinir ve sadece onlar izlenmek 
suretiyle elde edilir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Onların yaptıkları 
her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz. "930 

İşte kişinin dünyada iken peygamberlerin sünneti ve yolunu dikkate almak
sızın, Allah' ın rızasını gözetmeksizin yapmış olduğu davranışların akıbeti! Allah 
onları toz zerreleri haline getiriyor ve onları yapmış olan kimse onlardan asla 
faydalanamıyor. Kulun kıyamet gününde uğrayacağı en büyük acı, tüm gayreti
nin boşa gitmesi ve h içbir fayda sağlamamasıdır. Halbuki o, yaptığı davranışların 
mükafatını görmeye en çok ihtiyaç duyduğu bir zamandadır ve emeklerinin kar
şılığını gören kimselerin saadetini görüp durmaktadır. 

930 Furkan 25/23 
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1 68. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olanların ı  
yeyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Zira o, size apaçık bir düşmandır. 

1 69. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve A/lah 'a karşı bilmediğin iz 
şeyleri söylemenizi emreder. 

1 70. Onlara: ''Allah 'ın indirdiğine uyun" denildiği zaman, onlar: "Ha
yır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız" derler. Ya ataları 
bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış idiyseler? 

1 71 .  O inkar edenlerin durumu (ile peygamberin durumu) bağırıp 
çağırıştan başka bir şey duymayan (hayvan) lara haykıran kimsenin hali
ne benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için akıl erdirmez/er. 

Tefsiri : 

Bu misalde, koyun ve diğer hayvanlara seslenen çoban ile onun bağırdığı 
hayvanlar yer almaktadır. Çoban ve onun bağırıp çağırdığı hayvanlarla kimin 
veya neyin kastedildiği hakkında değişik görüşler vardır: 

1 .  Çobanla putlara tapınıp yalvaran kimse kastedilmektedir. Hayvanlarla ise 
putlar kastedilmektedir. Buna göre bu misalde, putlara yalvarıp yakaran kafirin 
durumu hiçbir şey işitmeyen hayvanlara bağıran çobanın durumuna benzetil
mektedir. Bu Abdurrahman b. Zeyd ve başkalarının da içinde bulunduğu bir 
grubun görüşüdür. 

Ancak el-Keşşaf tefsirinin müellifi Zemahşeri (ö.  538) ve onunla birlikte olan 
bir grup bu görüşü problemli bulmuşlar ve şöyle demişlerdir: Ayetteki '::il � '::/ 
.ı ..G_, .l.Y.:ı "Sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanlar" ifadesi bu görüşü 
çürütür. Çünkü putlar bağırıp çağırmayı işitmezler. 

Bu grubun ileri sürdüğü bu probleme üç ayrı cevap verilmiştir: 

a. Ayette yer alan '::l j edatı zaittir. Buna göre anlam şöyledir: "Kafirlerin du
rumu bağırıp çağırmayı işitmeyen hayvanların durumuna benzer." 

Asmai, '::l j edatının zfüt olması hakkında şfürin şu sözünü delil olarak ileri 
sürmüştür: 

"Arık develer ya ayakları üstüne çökerler veya onlarla uzak beldelere yolcu
luk ederiz"931 

Bu çürük bir cevaptır. Çünkü müspet cümlede '::/ j edatı zfüt olmaz. 

- -------- ··------

93 1 Derleyenin İslami devir şairlerinden Zü'r-Rumme'ye ait olduğunu belirttiği bu şiirin ikinci 
mısraı dipnotta idi. Biz bütünlüğü sağlamak için yukarıya yazdık (Mütercimin notu) 
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b .  Burada asıl kasıt, yalvarıp-yakarmanın bağırıp-çağırmaya benzetilmesin
dedir. Dolayısıyla bağırıp çağırılan şeyin, işitme özelliği gibi özelliklere sahip olup 
olmaması göz önüne alınmamıştır. 

c. Ayetin anlamı şudur: Dualarını anlamayan ilahlara dua eden kafirlerin 
durumları çobanla güttüğü koyunların durumu gibidir. Çoban bağırıp çağırdığı 
halde koyunlara bunun bir faydası yoktur. Müşriğin durumu da aynıdır. Ölü 
olan mabutlarına tapınıp dua etmesinden hiçbir fayda görmez. Yalnızca sıkıntı 
çekmiş olur. 

2. Ayeün anlamı şudur: Kafirlerin durumu, çobanın sözlerinden bağırtı dışın
da hiçbir şey anlamayan hayvanların durumu gibidir. Misaldeki çobanla kafirleri 
hakka çağıran kişi, kendilerine bağırılıp çağırılan hayvanlarla ise kafirler kaste
dilmektedir. 

Meşhur gramerci Sibeveyh (ö.  182) şöyle demiştir: Ayetin anlamı şudur: Ey 
Muhammed! Seninle kafirlerin durumu, çobanla onun bağırıp çağırdığı hayvan
ların durumuna benzer. 

Sibeveyh' in bu görüşüne göre ayetin anlamı şudur: Kafirlerle onları hakka 
çağıran peygamberin durumu, koyun sürüsüyle onlara bağıran çobanın durumu 
gibidir. 

Ayetteki benzetmeyi bir durumun bir duruma benzetildiği mürekkep (bile
şik) benzetme yapmak mümkün olduğu gibi münferit unsurların birbirine benze
tildiği bir teşbih olarak değerlendirmek de mümkündür. 

Mürekkep teşbih olarak değerlendirilmesi durumunda, kafirlerin hakkı anla
mama ve ondan faydalanmaması çobanın bağırtı ve çağırtısından başka bir şey 
duymayan koyun sürüsünün durumuna benzetilmiş olur. 

Tek tek unsurların birbirine benzetildiği bir teşbih olarak değerlendirilirse; 
kafirler koyun sürüsüne, onları doğru yola ve hidayete çağıran davetçi koyun 
sürüsüne seslenen çobana, onların hidayete çağırılması seslenmeye, mefhumu 
anlamaksızın sadece lafzı idrak etmeleri koyun sürüsünün sadece çobanın sesini 
işitmesine benzetilmiş olur. Allah daha iyi bilir! 932 

Ayet şu iki anlama da gelebilir: 

1 .  Kafirleri hakka çağıran kişinin durumu hayvanlara sesinden başka bir şey 
duyuramayan çobanın durumuna benzer. 

2 .  Kendilerine seslenilen kafirlerin durumu, çobanın bağırıp çağırdığı ,  ancak 
bu bağırtı ve çağırtıdan hiçbir şey anlamayan kafirlerin durumuna benzer. 

932 I' lamü' l-Muvakkıin ( l/237-238) 
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Bunlar birbirini gerektiren anlamlardır. Hatta, ikincisi lafza daha uygun 
manaca daha açık olmakla birlikte birbirlerinden farklı değildirler. Her ikisine 
göre de doğruya çağırılan kafirlerin bu çağrıdan hiçbir fayda elde etmedikleri, 
durumlarının çobanın bağırtı ve çağırtısından hiçbir şey anlamayan hayvanların 
durumuna benzediği anlaşılır. Buna göre onlar, kişinin hayvandan ayrıldığı in
sanlık hakikatin i  elde edememişler demektir.933 

1 72. "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından 
yeyin, eğer siz yalnız Allah 'a kulluk ediyorsanız O 'na şükredin!" 

933 Miftahu Dfıri's-Seade (86) 
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1 72. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin (helal ve) 
temiz olanlarından yeyin ve Allah 'a şükredin. Eğer O'na kulluk ediyor
sanız. 

1 73. O, size, ancak (boğazlamadan) ölmüşü, (akan) kanı, domuz eti
n i, bir de Allah 'tan başkası adına kesi/eni haram kıldı. Fakat, kim mecbur 
kalırsa saldırmamak ve haddi (doyacak kadarını) aşmaksızın (yerse) ona 
günah yoktur. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 

1 74. Allah 'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu az bir pahaya 
değiştirenler (var ya); işte onlar (ah irette) karınlarında ateşten başka bir 
şey yemezler, Kıyamet gün ünde Allah onlarla konuşmaz, onları temize 
çıkarmaz, onlar için acıklı bir azab da vardır. 

1 75.  Onlar h idayete karşılık sapıklığı, mağfirete karşılık azabı satın 
alanlardır. Onlara ateşe karşı dayanma gücü veren nedir? 

1 76. Bunun sebebi: Allah 'ın, Kitabı hak ile indirmesi (onların ise 
hükmünü gizlemeleri)dir. Muhakkak ki, Kitab hakkında anlaşmazlığa 
düşenler elbette (hakdan) uzak bir ayrılık içindedirler. 

1 77. (Namazda) yüzlerinizi doğu ve batıya döndürmeniz, iyilik de
mek değildir. Fakat asıl iyilik Allah 'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba, 
peygamberlere iman edenin, ona olan sevgisine rağmen malı akrabaya, 
yetimlere, yoksullara, yolculara, dilenenlere, (özgürlüğe kavuşmak için 
efendisiyle anlaşma yapmış) kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kı
lan, zekatı veren, ahit/eşince ahit/erini yerine getirenlerin, darlıkta, has
talıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin yaptığıdır. Sadakat 
gösterenler işte b unlardır. Takva sahibi olanlar da ancak bunlardır. 

1 78. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında üzerin ize kısas (misille
me) yazıldı (farz kılındı). Hür hür olana, köle köle olana, dişi dişiye, karşı
lık (kısas olunur) .  Fakat kime, kardeşi (veli veya mirasçıları) tarafından bir 
şey affolunursa (kısas kalkar); artık (diyet alan) örfe uyarak (diyetini) is
tesin ve (katil de) ona (maktU/ün velisine diyeti) güzellikle ödesin. Bu (di
yet), Rabbin izden bir hafifletme ve esirgemedir. Kim bundan sonra haddi 
aşar( ak intikam almaya kalkışır)sa onun için pek acıklı bir azab vardır. 

1 79. Ey olgun akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Olur ki 
sakın ırsınız. 

Tefsiri : 

Burada muhatabın ikna edilmek istenmesi .:.ıı şart edatının kullanılması ile 
uyumlu olmaktadır. 

Buna göre anlam şudur: Allah'a  ibadet etmeniz ona şükretmenizi gerektirir. 
Hatta şükretmenizin nasip edilmesi bile şükretmenizi gerektirir. Eğer siz Allah' a  
kulluk etmeyi taahhüt etmişseniz O' nun bahşettiği rızıktan yiyin v e  O'nun nimet
lerine şükredin ! 



Tartışmada .Jl şart edatı çok kullanılır. Mesela muhataba şöyle denilir: .uıl .:..ı ı .:..ı ı 
"-A..ü ;N ..$.)� J �J Eğer Allah senin Rabb' in ve yaratıcın ise O'na isyan etme! .:..ıı 4J '-:--,j"b l.b- .uıl .w .:..ı LS Eğer Allah'a kavuşmak gerçekse onun için hazırlık yap! .:..ıı 
4:-Jl ::.J.? �- �I ..::.....;LS Cennetin varlığı gerçekse ona girmek için hazırlık yap! 

Burada .:..ı ı şart edatının kullanılmasının sebebini yukarıdaki örneklerde ge
çen üslubun tercih edilmesinden kaynaklandığını söylemek, .:..ıı edatının I)! şart 
edatı manasında kullanıldığını söylemekten daha güzeldir. 934 

"Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar/ "935 

Kur'an-ı Kerim'de şaşkınlık bildiren ifadeler çok yer alır. Bunlardan birisi de 
bu ayet-i kerimedir. 

Ayetteki \... hayret ifadesidir. Ayetin manası şudur: Bunların ateşe karşı daya
nıklılığına şaşmak gerekir! 

Ancak bu \... nin soru edatı olduğu da ileri sürülmüştür. Buna göre anlam 
şöyle olur : Onları ateşin yakıcılığına dayanmalarını sağlayacak nedir? 

"(Namazda) yüzlerin izi doğu ve batıya döndürmeniz, iyilik demek de
ğildir. Fakat asıl iyilik A//ah 'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba, pey
gamberlere iman edenin, ona olan sevgisine rağmen malı akrabaya, 
yetimlere, yoksullara, yolculara, dilenenlere, (özgürlüğe kavuşmak için 
efendisiyle anlaşma yapmış) kölelere veren lerin, namazı dosdoğru kı
lan, zekatı veren, ahit/eşince ahit/erini yerine getirenlerin, darlıkta, has
talıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin yaptığıdır. Sadakat 
gösterenler işte bunlardır. Takva sahibi olanlar da ancak bunlardır. "936 

Allah Teala bu ayetlerde iyi özellikleri sıralamıştır. Buna göre iyilik; Allah'a, 
O' nun meleklerim;, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inar.maktır. 
Bunlar, imanın olmazsa olmaz beş esasıdır. Keza namazı dosdoğru kılmak, zekatı 
ve vacip olan harcamaları yapmak gibi açık-görünür davranışlar da iyi haslet
lerdendir. Sabırlı olmak, sözünde durmak gibi kalple ilgili davarnışlar da bu has
letlerden olup imanın özünü oluşturur. Böylece burada sayılan özellikler dinin 
bütün kısımlarını içine almaktadır: Bunlar; dinin hakikat ve hükümleri, kalp ve 
organlarla ilgili davranışlar ve imanın beş esasıdır. 

934 Bedfüu' l-Fevfıid (1/48) 
935 Bakara 2/1 75 
936 Bakara 2/177  
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Cenab-ı Hak bunları sıraladıktan sonra, bunların aynı zamanda takvanın da 
özellikleri olduğunu belirterek şöyle buyurmaktadır: İşte doğru olanlar, bu vasıf
ları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır"937 

� � �  

"Ey akıl sah ipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemek
ten sakınırsınız"938 

Bu hitap, açıkça dile getirilmemiş bir sorunun cevabı vasfını taşımaktadır. 
O soru şudur: Çok şerefli olan insan varlığının - maktulün mukabilinde olmaksı
zın - ortadan kaldırılması ve ona acı çektirilmesi ölümü artırmaktadır. Şu halde 
rahmeti her şeyi kuşatmakta ve hikmeti akılları hayran bırakmakta olan Allah ' ın 
kısas emrini vermesindeki hikmet nedir? 

İşte "Kısasta sizin için hayat vardır"939 denilerek zihinlere takılan bu soruya 
cevap verilmiştir. Çünkü katil öldürdüğü kişiye karşılık olarak öldürüleceğini bi
lince öldürmekten vaz geçer ve hem kendisinin hem de öldüreceği kişinin yaşa
masını tercih eder. Böylece kısasta hem kendisi hem de öldüreceği kişi için hayat 
olduğu gerçeği tecelli etmiş olur. 

Bu konuya başka bir açıdan da yaklaşmak mümkündür: Araplar, kabileleri
ne mensup biri öldürüldüğünde, katilin kabilesinden kimi bulurlarsa öldürürler
di.  Bu ise bozgun ve helaki artırır, durumu daha da güç ve zor bir hale sokardı .  
Bunun üzerine Allah Teala kısas hükmünü getirerek maktulün yerine katili dışın
da bir kimsenin öldürülmesini yasakladı .  Böylece kısas sayesinde katilin kabilesi 
ve akrabaları yaşamayı sürdürürler. 

Kısasta hayat olması katilin öldürülmesinden değil, kısas hükmünün tatbi
kinden kaynaklanmaktadır. Çünkü maktUle mukabil olarak sadece katil öldürül
mektedir. 

Böylece kısas, yukarıda zikredilen her iki açıdan da hayatı içermiş olur. 

Bu ayet-i kerimenin lafızlarında bulunan azamet, özlü ifade, açık-seçiklik, 
edebi incelik ve mananın ihtişamı çok dikkate şayandır. 

Ayet � "sizin içindir" ifadesiyle başlamaktadır. Bu, şu anlamı ifade eder: 
Kısasın faydası size mahsus ve size aittir. Allah onu sadece size merhamet etmek 
ve ihsanda bulunmak için emretmiştir. Onun faydası ve maslahatı size aittir . . . .  

Daha sonra '-""'L.::ı..aJ ı .._r "kısasta" kelimesini zikretmektedir. Böylece hayatın 
ancak adaletle gerçekleşeceği belirtilmektedir. Adalet, katilin, maktule reva gör
düğü fiille aynen ceza!andırılmasını gerektirmektedir. 

937 Bakara 2/177  
938 Bakara 2/1 79 
939 Bakara 2/1 79 
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Kısas, lügatte benzerlik manasına gelmektedir. Asıl manası "izlemek"tir. Ni
tekim şu ayetlerde bu manada kullanılmıştır: � �� ,.:Jt�j "Onun izini takip et, 
dedi"940 l.a...a; �J�T � ı.t)'ı..9 "Hemen izlerin in üzerine geri döndüler"941 Keza, 
sözü anlatmak, hikaye etmek anlamındaki ""°l.,a;j\J �..WI ._,aj sözünde de bu 
kelimeyle aynı kökten olan kelimeler kullanılır. Çünkü söz peşpeşe gelmekte, 
birbirini takip etmektedir. Cinayet işleyenin cezasına kısas denilmesinin sebebi 
de aynıdır. Çünkü bu ceza, onun yaptığı şeyi izlemekte, reva gördüğü davranış 
aynen ona da tatbik edilmektedir. Katilin, maktulü öldürdüğü şekilde öldürüle
ceğine dfür getirilen delillerden biri de budur. Çünkü "kısas" kelimesinin anlamı 
böyle gerçekleşmektedir. 

Allah Teala, hayatın önem ve değerini göstermek için ö� "hayat" kelime
sini nekre zikretti. Burada her hangi bir hayat kastedilmemiştir. Aksine şu anlam 
kastedilmiştir: Kısas ile herkesçe sevilen ve tercih edilen, her akıl sahibinin hoş 
gördüğü hayata saygı duyulan düzen gerçekleşir. 

Nekre olan kelimelerin azamet ve önem ifade etmesi çoktur. Şu ayetlerde 
bunu görmekteyiz: 0 j �) � �� J� \� JL;..j "Rabbinizin bağışına ve Cennet :e 
koşun"942 f.51 �\ ,y .:.ıı_rb JJ "Allah 'ın rızası ise hepsinden daha büyüktür"943 � L.ıl 
� .Y- .:,1 j \ı� "O, vahyedilenden başkası deği/dir"944 

-

Allah Teala, ayetin sonunda '7"U\ı ı '-)) "akıl sahipleri "ni özellikle zikretti . 
Onlar, Allah' ın emir, yasak ve hikmetlerin-i anlayan ve bu hitcptan ders çıkaran 
kimselerdir. 

Bu ayetin kelimeleriyle J:.W �1 �ı "Katilin öldürüleceğini bilmesi cinayet 
işlemesine engel olur" sözüyle mukayesi edildiğinde aralarındaki derin fark ve 
Kur'an' ın azamet ve ihtişamı ortaya çıkar.945 

Bu ayet, J:W ._;;i �\ "Katilin öldürüleceğini bilmesi cinayet işlemesine en
gel olur" sözünden daha güzeldir. Bunun izahı yedi şekilde yapılabilir: 

1 .  Çünkü bu söz, lafızları göz önüne alındığında çelişkilidir. Çünkü lafzi 
manası "Öldürme, öldürmeyi engeller" demektir. 

Bu söze "Öldürme nevilerinin her biri diğerini engeller" anlamı verilerek söz 
konusu çelişkinin giderileceği ileri sürülebilir. Ancak bu durumda da çelişki or
tadan kalkmaz. Çünkü bu durumda öldürmenin başka öldürmeleri engellemesi 
kısas ile olmamakta, adeta ölümü daha da teşvik etmektedir. 

940 Kasas 28/1 1 
941 Kehf 18/64 
942 Aı-i İmran 3/133 
943 Tevbe 9/72 
944 Necm 53/4 
945 Miftahu Dari's-Seade (43 1-432) 
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l:A.LI �i lol.a.! J:-4JI "Kısas yoluyla öldürmek öldürmeyi engeller" denil
se mana lafızla örtüşür. Ancak bu defada söz uzar. Halbuki bu kayıtlar anlam 
itibariyle son derece veciz olan ayette yer almaktadır. 

2 .  Kısas yoluyla öldürme, öldürme olması itibariyle haksızlıkla öldürmeye 
engel olmaz. Aksine kısas olması bakımından engel olur. Bu ise yukarıdaki sözde 
itibare alınmamıştır. Çünkü o sözde kısas yer almamaktadır. 

3. Asli amaç hayatın korunmasıdır. Öldürmenin engellenmesi ancak bunun 
için istenir. Dolayısıyla ayette olduğu gibi hayatın zikredilip ona vurgu yapılması, 
yukarıdaki sözde olduğu gibi ölümün zikredilip ona vurgu yapılmasından daha 
iyidir. 

4. Bir kelimenin tekrarlanması hoş değildir. Ayetin aksine yukarıdaki sözde 
tekrar vardır. 

5. Ayetteki ö�- v-"la.ill ._) "Kısasta hayat vardır" ifadesi on iki harftir. J::.�J ı 
ı}&J ._;,1 "Öldürme öldürmeyi engeller" sözü ise on dört harftir. 

6 .  J:.ill �i J:iiJ I "Öldürme öldürmeyi engeller" sözünde ikisi de harekeli ve 
bitişik harfin bir arada bulunduğu kelime sadece bir yerde vardır. Hatta orada 
bile birbirini takip eden hakiki sebepler mevcut değildir. Böylece ortaya çıkmak
tadır ki, ayete göre bu sözün akıcılık özelliği oldukça düşüktür. 

7 .  İnsanın cinayet işlemesini engelleyen asıl faktör cinayeti hoş görmemesi 
ve onu alıkoyan güçlü dürtülerdir. Bu sebeple bazen öldürüleceğini bilse bile öl
dürmekten çekinmez. İnsanı cinayetten alıkoyan güçlü dürtüler, ya sevap kazan
ma veya iyilikle anılma arzusudur. Demek ki öldürmeyi engelleyen sebeplerin en 
iyisi öldürülme korkusu değildir. Aksine zikrettiğimiz güçlü dürtülerdir. Ayetteki 
"Kısasta hayat vardır" ifadesi, kısası mutlak olarak hayatı gerektiren bir şey ola
rak zikretmemiştir. Aksine bu ifadede öl;>- "hayat" kelimesi nekredir (belirsiz ) .  
Çünkü kısas hükmünün, cinayet işlemeye kalkışmayı genellikle engellemesidir. 

Bu kelimenin nekre getirilmesinin başka bir inceİiği daha vardır: İnsan, birini 
öldürmesi durumunda öldürüleceğini bilirse öldürme fiilinden vaz geçer, böylece 
öld.üreceği kimse ölümden kurtulmuş olur. Dolayısıyla öldürülmesi muhtemel bu 
kişinin hayatı kısas sayesinde kurtulmuş ve geri kalan ömrünü tamamlamış olur. 
Bundan dolayı bu kelimenin nekre getirilmesi ve marife (belirl i ) olmaması gerek
liydi . Çünkü marife olsaydı, hayatın kısas sayesinde oluştuğu anlamını gerekli 
kılardı. Halbuki gerçek öyle değildir.946 

946 el-Fevfüdü' l-müşevvik (69-70) 
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1 80. Sizden birine ölüm gelip çattığı zaman, eğer hayır (mal) bıra
kacaksa, anneye, babaya ve yakın akrabaya maruf bir şekilde vasiyette 
bulunmak takvô. sahipleri üzerine bir hak olarak yazıldı. 

1 81 .  Artık kim, bunu (vasiyeti) işittikten sonra değiştirirse, günah an
cak, onu değiştirenlerin boynunadır. Muhakkak Allah herşeyi işitendir, 
bilendir. 

1 82. Kim vasiyet edenin haksızlığa meylinden yahut günaha düşe
ceğinden korkar da (vasi ve mirasçıların) aralarını bulursa ona hiçbir 
günah yoktur. Şüphesiz ki Allah mağfiret edendir, merhamet edendir. 

1 83. Ey iman edenler, oruç, sizden öncekilere yazıldı (farz kılındı)ğı 
gibi sizin üzerinize de yazıldı. Takva sah ibi olasınız diye; 

1 84. Sayılı günler olarak. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, o gün
ler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Ona güç yetiremeyenler de bir 
fakir doyumu fidye versinler. B ununla beraber kim fazladan hayır ya
parsa işte bu, onun için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız, sizin hakkın ızda 
daha hayırlıdır. Eğer b ilirseniz. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede, bir kimsenin vasiyetinde haksızlık ve günaha meyi gö
rüp de onu Allah ' ın emri gibi değişmez görmeyerek ortadan kaldıran kimsenin 
günahkar olmayacağı belirtilmektedir. Yararlı olmayan, aksine içinde haksızlığa 
meyi ve günah unsurları barındıran vakıf şartlarını değiştiren kimse de aynı şekil
de gühahkar olmaz. Allah' ın kitabına aykırı olan şartları Allah'ın emri gibi değer
lendirmek helal değildir. İslam alimlerinden kimse bunu uygun görmemiştir.947 

947 İ'lamu' l-muvakkıin (111/129) 
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Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı . )  Sizden her kim hasta 
ydhut yolcu olursa diğer gün lerde kaza eder. "948 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, ramazan orucu ile kaza edilecek orucun gün
lerini  birbirinden ayırmış ve ramazan orucunun günlerini kesin olarak sınırlan
dırmıştır. Dolayısıyla ramazan orucu öne alınarak veya sona bırakılarak ramazan 
ayı dışında tutulamaz. Oruç kazasının zamanı ise bu şekilde sınırlandırılmayıp 
mutlak bırakılmıştır. Bu , oruç kazasının istenildiği zaman yapılabileceğini göste
rir. Çünkü bunu sınırlandıran ne bir ayet, ne bir hadis, ne de bir icma vardır. 

Bu konuda sadece Hz. Aişe hadisi vardır. Rivayete göre o şöyle buyur
muştur: "Kazô etmem gereken ramazan orucu olurdu. Ancak Hz. Peygamber 
-sallallôhu aleyhi vesel/em- ile meşguliyetimden dolayı onu sôdece şôban ayında kazô 
edebilirdim. "949 

Bu hadisten ,  ramazan orucunun sadece ramazan ayında tutulması gibi ,  ra
mazan orucunun kazasının da iki ramazan arasında yapılacağı anlamı çıkarıla
maz. Ramazan orucunun sadece ramazan ayında tutulduğuna bakarak böyle bir 
netice çıkarmak mümkün değildir ve Allah ' ın farklı değerlendirdiği şeyleri aynı 
şekilde kategorize etmektir. Çünkü Cenab-ı Hak, ramazan orucunun tutulması 
için ramazan ayını  tahsis etmiştir. Onun vakti ne öne alınabilir, ne de geriye bıra
kılabilir. Buna mukabil oruç kazasının yapıl�cağı günleri ise hiç sınırlandırmadan 
mutlak olarak bırakmıştır. Hatta ayetteki ;:.ı "diğer" kelimesi bu mutlaklığı daha 
da pekiştirmiştir. Ancak sahabeden bazıları , oruç kazasını bir sonraki ramazana 
kadar geciktirenlerin yemek yedirmeleri hakkında fetva vermişlerdir. Bundaki 
amaç, aşırı geciktirmenin böylece telafi edilmesidir. Ancak kaza edilecek olan o 
oruçlar, bundan dolayı kaza olmaktan çıkmaz. Onlar yine kazadır. Hatta kişi, bir 
sonraki ramazandan sonraya bıraksa bile onlar yine kazadır, değişmez. Halbuki 
ramazan orucunun günleri böyle değildir. O nlarda asla değişiklik yapılmaz. 

Şu örnek bu konuya açıklık getirir: Bir kişi ramazan ayında bir gün bilerek ve 
özürsüz orucunu bozsa ramazan ayı içerisinde başka bir gün tutmuş olduğu oruç 
asla onun yerine geçmez. Halbuki ramazan dışında bir gün tutmakta olduğu oru
cu bozsa daha sonraki bir gün tuttuğu oruç bozmuş olduğu orucun yerine geçer. 

Bu ikisi arasındaki farkın sırrı şuradadır: Özürlü olan kimse ramazan dışında 
istediği gün orucunu kaza edebilir. Hangi gün tutarsa tutsun ,  tuttuğu oruç tut
mamış olduğu orucun yerine geçer. Özrü olmayan kimse ise ramazan orucunu 
tutmakla mükelleftir. Başka hiçbir oruç onun yerine geçmez.950 

948 Bakara 2/184 
949 Buhari (IV/223) Savm, babu hatta yakdıye kadai ramadan 
950 Mcdaıicü 's-S<'ılikin i l/383-384) 
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"Oruç tutmaya güçleri yetmeyen/er bir fakir doyumu kadar fidye 
gerekir"951 

Bu ayetin manası hakkında ümmetin ilk neslinin dört farklı görü;ü vardır: 952 

1 .  Bu ayet neshedilmemiştir. Bu İbn Abbas' ın (ö .  68) görüşüdür. 

2 .  Seleme ve çoğunluğa göre bu ayet neshedilmiştir. 

3. Bu ayet tahsis edilmiş, yani hükmü sınırlandırılmıştır. Buna göre özrü ol
mayan ve oruca gücü yeten kimseler hükmü kapsamından çıkarılmıştır. Ancak 
bunun dışında kalan çocuk emziren ve hamile kadınlar hakkında hükmü geçerli 
olmaya devam etmektedir. 

4. Bu ayetin bir kısmı neshedilmiş, bir kısmının hükmü ise bakidir.953 

1 85. O Ramazan ay 'ı ki Kur'an onda indirilmiştir. (O Kur'an) insanla
rı hidayete erdirmek, doğru yolu ve hakk ile batılı ayırd eden hükümleri 
açıklamak üzere indirilmiştir. Sizden her kim bu ay'a erişirse orucunu 
tutsun. Kim de hastalanır veya yolculukta olursa, o günler sayısınca di
ğer günlerde (wtsun) . Allah size kolaylık diler, sizin için güçlük istemez. 
Ta ki böylelikle o sayılı günleri tamamlayasınız, sizi hidayete erdirdiğine 
karşılık Allah 'ı yüceltesiniz ve ta ki şükredesiniz. 

1 86. Kullarım sana Beni sorarlarsa, işte muhakkak Ben pek yakınım. 
Bana dua ettiğinde dua edenlerin duasına karşılık verir, kabul ederim. O 
halde onlar da çağrımı kabul etsinler, Bana iman etsinler. Olur ki doğru 
yola ulaşırlar. 

951 Bakara 2/184 
952 Ayette yer alan J\1İ fiilinin asli manası "güç yetirmek"tir. Buradaki görüşleri okurken bu 

durum dikkate alınmalıdır. (Mütercimin notu) 
953 Tehzibü's-sünen (ll l/207-208) 
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Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimedeki "dua" kelimesi, "dua etmek" ve "bir şeyi istemek" an
lamlarının ikisini de kapsamaktadır ve her ikisiyle de tefsir edilmiştir. Buna göre 
anlam "Kulum benden istediğinde ona istediğini veririm" olabileceği gibi "Ku
lum bana ibadet ettiğinde onu mükafatlandırırım" da olabilir. Zaten bu iki anlam 
birbirini gerektirmektedir. Bu kelimenin her iki anlamı da ihtiva etmesi, birden 
fazla anlama gelen kelimeler kabilinden olmasından veya bir kelimenin hakiki 
ve mecazi manada kullanılması kabilinden olmasından kaynaklanmamaktadır. 
Aksine bu kelimenin,  her iki anlamı da kapsayan bir kullanımı vardır. Bu son 
derece dikkate değer bir husustur ve çok önemli ve faydalı bir bilgidir. Buna pek 
az kimse dikkat etmektedir. Üstelik iki veya daha fazlaya manayı gösteren Kur' an 
kelimelerinin çoğu da bu kabildendir. 954 

Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebinin şu olay olduğu rivayet edilir: Ashab-ı 
kiram Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediler: "Ey Allah' ın Resulü! 
Rabbimize yakınsı kısık sesle yakaralım. Uzaksa sesimizi yükseltelim. Bunun üze
rine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirerek şöyle buyurdu: "Kullarım sana, beni 
sorduğunda (söyle onlara) ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin 
dileğine karşılık veririm. "955 

Ayet-i kerime, müminleri yüksek sesle değil , alçak sesle dua etmeye yönlen
dirmektedir. Çünkü sahabe bu konuyu sormuşlar, bunun üzerine "Allah Teala' nın 
yakın olduğu, dolayısıyla dua ederken ve bir şey istenirken sesin yükseltilmesine 
ihtiyaç duymadığı" cevabını almışlardır. Allah'a uzakta olan ve bu sebeple sesini 
yükselten kimsenin istemesi gibi değil, yakında olan ve alçak sesle konuşan bir 
kimsenin istemesi gibi dua yakarılır. 

Allah'ın dua eden kimseye yakınlığı özel bir yakınlıktır, herkesi kapsayan 
bir yakınlık değildir. Allah Teala, kendisine dua ve ibadet eden kimseye yakın
dır. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde ettiği andır. O an, Allah 'a yöneliş 
yakınlığından ve kelam alimlerinin çoğunun kabul ettiği yegane yakınlık olan 
icabet yakınlığından daha özel b ir yakınlıktır. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- bir hadis-i kutside Cenab-ı Hakk' ın şöyle buyurduğunu belirtmiş
tir: "Bana bir karış yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. Bana bir kulaç yaklaşana 
ben iki kulaç yaklaşırım"956 Bu hadiste zikredilen Allah' ın  kuluna yaklaşmasıdır. 
Kendisine yakaran ve kendisinden bir şey isteyene yakınlığı ise bu ayet-i keri
mede dile getirilmiştir: "Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara) ben çok 
yakın ım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. ''957 

954 Bedfüu' l-feviı.id ( IIl/3) 
955 Bakara 2/186 
956 Buhari (XIII/395) Tevhid, Babu (ve yühazzirukümullahu nefseh) 
957 Bakara 2/186 Bedfüu' l-fevfüd ( l ll/7-8) 
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1 87. Oruç gecesinde, kadınların ıza yaklaşmak size helal kılındı. On
lar sizin elbiseniz siz de onlar için bir elbisesin iz. Allah nefislerinize karşı 
hainlik ettiğinizi bildiği için tevbenizi kabul etti, sizi affetti, artık onlara 
yaklaşın ve Allah 'ın size takdir ettiğini isteyin. Fecrin beyaz ipliği, siyah 
ipliğinden tarafın ızdan seçilinceye kadar yeyin, için, sonra orucu geceye 
kadar tamamlayın. Mescidlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınları
n ıza (geceleri de) yaklaşmayın. Bunlar Allah 'ın sın ırlarıdır. Sakın onlara 
yaklaşmayınız. Işte Allah insanlara -korunup sakınsınlar diye- ayetlerin i  
böylece açıklar. 

Tefsiri: 

"Artık (Ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah ' ın sizin çin takdir 
ettiklerin i isteyin"958 

Şu'be,  Hakem kanalıyla Mücahid' in şöyle dediğini nakletmiştir: Burada 
Allah ' ın takdiriyle kastedilen çocuktur. Hakem, İkrime ,  Hasen el-Basri, Süddi ve 
Dahhak da böyle demiştir. Bu konudaki en güçlü rivayet Muhammed b. Sa'd'ın 
babasından rivayet ettiği hadistir. Buna göre onun babası şöyle demiştir: Bana 
amcam babasından, o da babası kanalıyla İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: 
Bu ayette takdir etme ile söz konusu edilen oğuldur.959 

İbn-i Zeyd ise şöyle demiştir: Bununla maksat cimadır. 

Katade ise bu ifadeye "Allah'ın size vermiş olduğu ruhsatı kullanınız ! "  anla
mını vermiştir. 

İbn Abbas'tan yapılan başka bir rivayete göre o, burada kastedilenin kadir 
gecesi olduğunu söylemiştir. 

Bu görüşler araştırılırsa şöyle söylemek mümkündür: Allah Teala oruç gece
sinde fecre kadar cima etmeyi serbest etmek suretiyle ümmetin sorumlulukları
nı hafifletti . Ancak cima eden kimseye şehvet hakim olur ve ihtiyacını giderme 
dışında kalbine bir şey gelmez . Bu sebeple Cenab-ı Hak, cima ederken Allah' ın 

958 Bakara 2.11 87 
959 Bk. Taberi (IU169) 
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hoşnutluğunu gözetmeleri ve sadece şehvet duygusuyla hareket etmemeleri , 
aksine Allah' ın onlar için yazmış olduğu mükafatı ,  nesillerinden gelecek olan 
Allah'a şirksiz-şeksiz tapacak çocuklar istemeleri hakkında kullarını yönlendirdi.  

Kullar, Allah muhabbetini esas alarak O' nun verdiği ruhsatları kabul eder ve 
bunları kullanırlar. Çünkü Allah Teala , kendine isyan edilmesinden hoşlanmaz, 
ancak ruhsatlarının da kullanılmasını ister. 

Kullar için takdir edilen şeylerden biri de kadir gecesidir. Kullar onu aramak
la emrolunmuşlardır. 

Ancak bu durumda bununla oruç gecesinde cima etmenin serbest kılınması 
arasında bir irtibat kurmak gerekir. Bu irtibatı şöyle kurmak mümkündür: Kadir 
gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Buna göre sanki Cenab-ı Hak şöyle buyur
muştur: Oruç gecesinde cinsi arzularınızı giderin!  Ancak bu, size İlahi bir lütuf 
olarak takdir edilmiş olan kadir gecesini gözetmenize mani olmasın! Allah daha 
iyi bilir!960 

1 88. "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin! Kendiniz bilip 
dururken insanların mallarından bir kısmını, haram yollardan yemeniz 
için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) ver
meyin! 

Tefsiri : 

Ayetin anlamı şudur: Bu malları hakimlere verip, onların verdiği hükümler 
vasıtasıyla o malları yemeyin ! 

Şöyle bir itiraz ileri sürülebilir. Anlam yukarıda verildiği gibi olsaydı \)..1.j J 
L&Jl i�� "O malları yemek için hakimleri aracı kılmayın ! "  denilmesi gerekirdi .  
Mallar vasıtasıyla hakimlere ulaşmak ise onlara rüşvet verip o rüşvet sayesinde 
haram mal elde etmek suretiyle olur. 

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Ayet, her iki anlamı da kapsamaktadır. Her iki 
manada da mallar aracılığı ile hakimlere ulaşmak vardır ve bunların her ikisi de 
yasaklanmıştır. 96ı 

960 Tuhfetü' l-VedCıd ( 13)  
961 İ'lamu'l-muvakkıin (1/129) 



Bedai'ut-tefsir 

1 89. Sana hilalleri soruyorlar. De ki: "Onlar, insanlar için, bir de hac 
için vakit ölçüleridir. " İyilik ve taat evlere arkalarından girmeniz değildir. 
Fakat iyilik, kişinin (bundan) sakınmasıdır. O halde evlere kapılarından 
girin .  Allah 'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. 

Tefsiri : 

İnsanlar, Hz . Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- ayın hilal şeklinde belli
belirsiz görünüp sonra aydınlığının gittikçe artarak bedir haline gelmesini, sonra 
yeniden küçülmeye başlamasını sordular. Allah Teala ise onlara, bunun hikmeti
ni zikrederek cevap verdi .  Bu h ikmet, insanların günlük işlerinde ve hayatlarında 
büyük kolaylıklar sağlayan ve en büyük ibadet olan haccın tayini için bir zaruret 
olan vaktin belirlenmesidir. 

Eğer ayın çeşitli şekillere girmesinin sebebini sormuşlarsa sormuş oldukları 
sorunun cevabından daha faydalı bir cevap almışlardır. Yok eğer ayın çeşitli şe
killere girmesinin h ikmetini sormuşlarsa sormuş oldukları sorunun tam cevabını 
almışlardır. Çünkü onların sorularının lafzı her iki cevaba da muhtemeldir. Zira 
şöyle demişlerdir: Hilal neden böyle incecik görünüyor, sonra kalınlaşmaya baş
lıyor ve bedir halini alıyor. Sonra yeniden eksilmeye başlıyor.962 

(> � <-

962 İ ' lamu' l-muvakkıin (!V/2,11-202) 
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1 90. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın, aşırı gitmeyin. 

Şüphesiz ki Allah, aşırı gidenleri sevmez. 
1 91 .  Onları nerede bulursanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de 

onları çıkarın .  Fitne katilden beterdir. Onlar sizinle Mescid- i Haram 'da 
savaşmadıkça sakın siz de onlarla onun yanında savaşmayın ız. Eğer 
(önce) onlar sizinle savaşırlarsa siz de onları öldürün. Kafirlerin cezası 
işte böyledir. 

1 92. Bununla beraber eğer vazgeçerlerse, (siz de onları bırakın) , 
Şüphesiz Allah mağfiret edicidir, rahmet edicidir. 

1 93. Fitne kalkıncaya ve din (itaat ve egemenlik) yaln ız Allah 'ın 
oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zalim lerden 
başkasına düşmanlık yoktur. 

1 94. Haram ay haram ay'a karşılıktır. Hürmetler karşı lıklıdır. Onun 
için size kim saldırırsa, siz de tıpkı onların size saldırdıkları gibi karşılık 
verin .  Allah'tan korkun ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. 

1 95.  Allah yolunda infak edin, ellerinizle kendinizi tehlikeye atma
yın. Ve ihsan edin (cihad ve infak edin). Muhakkak Allah ihsan edenleri 
sever. 

1 96. Hacc 'ı da umre 'yi de Allah için tamamlayın. Eğer (herhangi bir 
sebeble) alıkonulursanız, o halde kolayınıza giden kurban lardan gönde
rin. Kurban yerine (Mincl 'ya) varıncaya kadar başların ızı traş etmeyin. 
Artık için izde her kim hasta olur veya başında bir eziyet bulun ursa; ona 
(üç gün) oruç, sadaka (altı fakiri doyurmak). yahutta kurbandan (biriy
le) fidye (vacip olur) .  Emin olduğunuz (engellerin iz sona erdiği) vakit 
ise, kim hacc zamanına kadar umre 'den faydalanmak isterse kurban
dan kolayına geleni kessin. Fakat kim bulamazsa hacc günlerinde üç, 
(memlekete) döndüğünüz vakit de yedi gün olmak üzere tam on gün 
oruç tutsun. Bu, aile ikanıetgahı  Mescid-i Haram 'da olmayanlar içindir. 
Allah 'tan korkun ve b ilin ki gerçekten Allah 'ın cezası pek çetindir. 
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1 97. Hace (ayları) b ilinen aylardır. Her kim o aylarda (kendine) haccı 
farzederse artık hacc'da kadına yaklaşmak, günah işlemek, kavga etmek 
yoktur. Ne hayır işlersen iz Allah onu bilir. Bir de azık edin in .  Şüphesiz ki 
azığın en hayırlısı, takvadır. Ve ey üstün akıl sahipleri, Benden korkun! 

Tefsiri : 

"Fitne kalkıncaya ve din (itaat ve egemenlik) yalnız A/lah ' ın oluncaya 
kadar onlarla savaşın . "  

Allah Teala, savaşma süresini fitne sebeplen,  yani şirk sona erene kadar 
uzattı ve zalimlerden başkasına düşmanlık edilmeyeceğini bildirdi .  İslam' a  açıkça 
söven ve düşmanlık eden kimse fitneden vaz geçmemiştir. Dolayısıyla onunla 
savaşmak vaciptir. Güç yetirilirse öldürülmesi gerekir. Çünkü zalimdir. Fitneden 
vaz geçmiş kimseden kaldırılmış olan düşmanlık öyle kimseler için beslenmeye 
devam edilir. Bu düşmanlık da onunla savaşmak ve onu öldürmekle olur. Bu son 
derece açık b ir husustur.963 

"Şüphesiz ki azığın en hayırlısı, takvadır. "  
Allah Teala, hacılara sefer için azık almalarını ,  azıksız yola çıkmamalarını 

emretti . Daha sonra da onları ahiret seferinin azığı konusunda ikaz etti . O da 
takvadır. 

Nasıl ki yolcu varacağı yere azıksız ulaşamazsa Allah' a ve ahiret diyarına 
yolculuk eden kişi de oraya ancak takva azığı ile ulaşabilir. Böylece Cenab-ı Hak 
her iki azığı da bir arada zikretti . 964 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, hem maddi azığı hem de manevi azığı zikret
miştir. Bu, lafızlarında ,  ifadelerinin açık-seçikliğinde ve güzelliğinde apaçık görü
nen harikuladeliğe ilave olarak Kur' an' da bulunan deruni güzelliklerdendir. 965 

963 Ahkamu ehli'z-zimme (11/829) 
964 İğasetü'l-Lehfan ( 1158) 
965 Ravzatu'l-muhibbin (226) 



Sure :  2 • Baka ra Suresi •!• 313 

1 98. (Hace aylarında ticaretle) Rabbin izden rızık istemenizde size 
bir günah yoktur. Arafat 'tan hep birlikte geri döndüğünüzde "Meş 'ar-ı 
Haram " ın yakınında Allah ' ı  anın. O, sizi hidayete ulaştırdığı gibi, siz de 
O'nu anın .  Daha evvel gerçekten sapıklardandın ız. 

1 99. Artık siz de insanların döndüğü yerden (Arafat'tan) dönün, 
Allah 'tan mağfiret dileyin. Muhakkak Allah çokça mağfiret edendir, 
merhamet edendir. 

200. Menasikinizi bitirince (cahiliye devrinde) babalarınızı andığı
n ız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah 'ı anın. İnsanlardan bazıları 
(haccda): "Rabbimiz, bize dünyada ver" der. Ahirette ise onun h içbir 
payı yoktur. 

Tefsiri: 

"Menôsikinizi b itirince (cahiliye devrinde) babalarınızı andığınız gibi, 
hatta daha kuvvetli bir an ışla Allah 'ı anın"966 

Bu ayet-i kerimede Allah' ı çokça zikretme emri, kulun buna çok muhtaç 
olduğu, göz açıp kapanacak süre içinde bile bundan müstağni kalamayacağı be
lirtilmektedir. Kul bir an bile Allah ' ı  zikretmekten uzak kalsa, bu onun lehine değil 
aleyhine olur. O lahzada uğradığı kayıp, Allah'tan gafilken kazandığı şeylerden 
çok daha büyüktür. Ariflerden biri şöyle demiştir: Kul, yıllarca Allah' a  yönelse 
de sonra bir an O'ndan yüz çevirse, o bir anlık yüz çevirmesindeki kaybı yıllarca 
Allah'a yöneldiği an kazandıklarından daha büyüktür. 

966 Bakara 2/200 
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201 . Bazıları da: "Rabbimiz, b ize dünyada bir güzellik ver, ôhirette 
de bir güzellik ver ve b izi o ateş azabından koru " der. 

202. İşte onların kazandıklarından bir payları vardır. Allah hesabı 
pek çabuk görendir. 

203. Bir de sayılı günlerde Allah 'ı (tekbirle) z ikredin. Kim iki günde 
acele ederse ona günah yoktur. Kim de geriye kalırsa ona da günah 
yoktur. Bu, takvôlı hareket edenler içindir. Allah 'tan korkun ve bilin ki 
muhakkak O 'nun huzurunda toplanacaksınız. 

204. insan lardan öylesi vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözü hoşu
na gider ve o, kalbinde olana Allah 'ı da şahid tutar. Hôlbuki o, düşmanın 
en azılı olan ıdır. 

205. (Yanından) ayrı lıp gitti mi yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve 
nesli yok etmeye çalışır. Allah ise fesadı sevmez. 

206. Ona "Allah 'tan kork! " denildiği zaman izzet (cahiliye kib iri) ken
disin i  günah işlemeye sürükler. Işte böylesine Cehennem yeter. Gerçek
ten o, ne fena yataktır! 

207. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah 'ın rızasını arayarak nefsini 
(O'na) satar. Allah kullarına çok merhametlidir. 

208. Ey iman edenler! Hep birden Silm 'e girin .  Şeytanın adımlarına 
uymayın. Gerçekten o sizin apaçık bir dUşman ınızdır. 

209. Size apaçık bunca deliller geldikten sonra (Islôm yolundan) !ca
yarsan ız, biliniz ki Allah mutlaka galibdir; herşeyi yerli yerince yapandır. 
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210.  Onlar buluttan gölgeler içinde Allah 'ın ve meleklerin kendile
rine gelivermesinden ve işlerin bitiriliverilmesinden başkasın ı  mı bekli
yorlar? Halbuki bütün işler Allah 'a döndürülür. 

21 1 .  Sor İsrailoğullarına: Biz onlara ne kadar çok açık ayetler ver
dik (diye)? Kim Allah' ın n imetini (h idayetini) kendisine geldikten sonra, 
(küfür ile) değiştirirse, şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. 

212. Dünya hayatı kafirlere pek süslü gösterilmiştir. Onlarsa (buna 
aldanarak) m u 'minlerle eğleniyorlar. Halbuki o takva sahipleri Kıyamet 
gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. 

213. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah da peygamberleri müjdeleyici 
ve korkutucular olmak üzere gönderdi. Beraberlerinde insanların anlaş
mazlığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hükmetmek için de hak 
ile Kitabı indirdi. Halbuki kendilerine o Kitabın verildiği kimseler, ancak 
apaçık deliller onlara geldikten sonra (ve yaln ızca) aralarındaki kıskanç
lıktan dolayı ona (o hakka) dair anlaşmazlığa düştüler. Işte Allah böylece 
izniyle iman edenleri, hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. 
Allah, dilediğin i  dosdoğru yola iletir. 

Tefsiri : 

Said, Katade' n in  şöyle dediğini söylemiştir: bize şöyle zikredilmiştir: Adem 
ve NO.h (as) arasında on nesil vardır. Bunların hepsi de hidayet ve hak şeriat 
üzere idiler. Daha sonra insanlar ihtilafa düştü. Bunun üzerine Allah da NO.h'u 
gönderdi. O, Allah' ın yeryüzü halkına gönderdiği i lk peygamberdi ve insanların 
ihtilafa düşüp hakkı bırakmaları esnasında gönderilmişti . 

İbn-i Abbas da şöyle demiştir: insanlar tek bir ümmetti . Hepsi İslam üzere 
idiler. 

Ayet hakkındaki sahih görüş budur. Ancak Atıyye, İbn-i Abbas' ın şöyle dedi
ğini rivayet etmiştir: İnsanlar tek bir ümmet idiler. Hepsi kafirdi . 967 

Bu, Hasan ve Ata da bu görüşü benimsemiştir. Onlar şöyle demişlerdir: İn
sanlar adem' in  vefa.tından NCıh'un gönderilişine ka ı.ar tek bir ümmet halinde ve 
küfür üzere idiler. Hepsi kafir olup hayvan mesabesinde idiler. Daha sonra Allah 
Nuh'u, İbrahim' i  ve diğer peygamberleri göndermiştir. 

Bu görüş son derece zayıftır. Zaten,  ibn-i Abbas'tan kopuk b ir rivayet zinci
riyle rivayet edilmiştir. Doğru olan bunun zıddı olan görüştür. 

967 Bu görüşlerle ilgili olarak bk. Taberi ( I l/334) ; Kurtubi ( l/838) ;  Fethu' l-Kadir li'ş-Şevkani 
(1/2 14) ,  ed-Dürrü' l-MensCır (l/582) 
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İbn-i Ebi Hatim §Öyle demi§tir: Bize EbCı Zür'a,  Şeyban b .  Ferruh ,  Hümam , 
Katade ve İkrime kanalıyla rivayet ettiğine göre İbn-i Abbas §öyle demi§tir: İn
sanların hepsi İslam üzere idiler.968 

Kat'iyetle doğru olan görü§ budur. Übey b. Ka'b ' ın kıraati de bunu destek
lemektedir. Çünkü §öyledir: ö:J.L J ö:2 �ı .. �ı � l_,..ib:-ü "İnsanlar tek bir 
ümmet idiler. Sonra ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Allah müjdeleyici ve uyarıcı ola
rak peygamberleri gönderdi ."  YQnus süresindeki §U ayet-i kerime de bu kıraati 
desteklemektedir: ıpli ��lj �i ·'ı'! �l!Jı Lıl.5 Loj Yani: Dü§man olan §eytan on
ları tuzağa dü§ürdü ve onları oyuna getirdi .  Böylece kafir ve mümin olarak ikiye 
ayrıldılar. Daha sonra da onları puta tapmayı ve yeniden dirilmeyi inkar etmeyi 
telkin etti. 969 

Allah Teala, inananların, tartı§ma ve parçalanmaya sebep olan batıl yorumla
ra kapılanların ihtilaf ettikleri hususlarda doğru yola eri§tirildiklerini bildirmi§tir.970 

214. Yoksa siz, sizden önce geçenlerin hallerinin b ir benzeri başını 
za gelmeden Cennet'e girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yok
sulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve öyle sarsıldılar ki, hatta Peygamber 
kendisine iman edenlerle birlikte: "Allah 'ın yardımı ne zaman gelecek?" 
derlerdi. Haberiniz olsun ki Allah 'ın yardımı  yakındır. 

215. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: "Malınızdan 
infak edeceğin iz hayır, anne ve babanın, akrabaların, yetimlerin, yok
sulların ve yolda kalmışların (hakkı)dır. Şüphesiz, her ne hayır işlersen iz 
Allah onu çok iyi bilendir. " 

968 Bu görüşler hakkında bk. Taberi ( 11/334) ;  Kurtubi ( 1/838); Fethu'l-Kadir li'ş-Şevkani (112 14) ; 
ed-Dürrü'l-MensCır ( 1!582) 

969 İğasetu'l-Lehfan (II/203-204) 
970 es-Savfüku' l-Mürsele (11/512) 
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Tefsiri : 

insanlar Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- harcayacakları şeyi sor
dular. Allah ise onlara nereye harcayacaklarını belirtti . Çünkü bu, onların sor
muş oldukları şeyden daha önemlidir. Bununla birlikte onların sorduğu sorunun 
cevabını da sözün akışı içerisinde verdi .  Ayrıca bu cevabı başka bir yerde de 
verdi. O cevap "ihtiyaç fazlas ı "  anlamına gelen _,A.,JI 97 1 kelimesinden ibarettir. 
İhtiyaç fazlası, sarf etmekte zorlanmayacakları miktardır. 972 

21 6. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha 
hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. sizin için daha 
kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, halbuki 
siz bilmezsiniz. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede nice hikmet, nice incelik ve kulun faydasına olan bir çok 
husus yer almaktadır. Kul, hoşlanılmayan bir şeyin hoşlanılan bir şeyi getirebile
ceğini, hoşlanılan bir şeyin de hoşlanılmayan bir şekilde sonuçlanabileceğini bi
lirse sevindirici bir şeyden zararlı bir şeyin doğabileceği konusunda uyanık olur. 
Aynca zararlı bir şeyin de sevindirici bir şekilde son bulması konusunda ümidini 
yitirmez. Çünkü sonuçlar hakkında bir bilgisi yoktur. Allah, kulun bilmediğini 
bilmektedir. 

Bu inanış, bazı neticeler doğurur: 

1 .  Başlangıçta zoruna gitse bile, kulun Rabbinin emrine uymasından daha 
faydalı bir şey yoktur. Çünkü emirleri yapmak zoruna gitse bile sonuç tamamen 
hayır, sevinç, lezzet ve ferahlık olur. Bu, kul için daha hayırlı ve daha faydalıdır. 
Öte yandan, gönlü ne kadar hoşlansa ve arzulasa bile , kulun yasaklanan şeyleri 
işlemesinden daha zararlı bir şey yoktur. Çünkü şerrin sonucu acı , hüzün,  baht
sızlık ve felakettir. Akıllı olan kişinin özelliği , daha sonra gelecek olan büyük lezzet 
ve engin hayır sebebiyle önemsiz acılara katlanmak ve büyük acılar ve uzun 
felaketlerle sonuçlanacak değersiz lezzetlerden kaçınmaktır. 

971 Bakara 2/219  
972 İ ' l<lmu'l-muvakkıin ( 1Vı201 )  
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Cahil ilkeleri geçip de onların gerisindeki maksatları göremez. Akıllı kişi ise 
daima ilkelerin örtüleri gerisinde saklı bulunan amaçlara bakar ve onların geri
sindeki güzel ve çirkin maksatları görür. Yasakları, öldürücü zehir karışmış leziz 
bir yiyecek gibi görür. Ne zaman onun lezzeti, yemek için onu cezp etse içinde 
bulunan zehir engeller. Emirleri ise afiyet ve şifayı sağlayan acı bir ilaç gibi gö
rür. Ne zaman onun tadının acılığı onu yemekten alıkoysa faydası teşvik eder. 
Ancak bu bilince sahip olan kimse amaçları ilkelerden çıkarabileceği bir ilme 
ve kendisini sıkıntıları göğüslemeye alıştıracağı bir sabır gücüne muhtaçtır. Eğer 
iman ve sabrı kaybederse zorlukları göğüslemesi mümkün olmaz. İman ve sabrı 
güçlü olursa ebedi hayır ve lezzeti elde etme konusunda çektiği her meşakkat 
ona kolay gelir. 

Bu ayetin kapsadığı inceliklerden biri de şudur: Kul, işlerini her şeyin sonu
cunu bilen Allah'a  havale etmeli ve O' nun kendisi için dilediği şeylerden hoşnut 
olmalıdır. 

2 .  Kul, Rabbinin takdirine rıza gösterir, hiçbir şeyi O'na tercih etmez, bilgi
si olmadığı şeyleri O'ndan istemez. Çünkü belki de o istediği şeyde onu helak 
edecek ve ona zarar verecek şeyler vardır, bilemez. Rabbine hiçbir şeyi tercih 
etmez. Aksine hakkındaki takdirin iyi olmasını ve Allah' ın takdirine karşı daima 
hoşnutluk içerisinde bulunmayı Allah'tan ister. Onun için bundan daha faydalı 
bir şey yoktur. 

3 .  Kul, işlerini Allah'a  havale edip Allah' ın kendisi için takdir ettiğine razı 
olunca Allah ona takdir ettiği şeyleri azim ve sebatla sımsıkı tutmayı emreder. 
Kulun seçiminin maruz bulunduğu felaketlerden onu korur ve takdirinin güzel 
neticelerini ona gösterir. Bunlar öyle neticelerdir ki kul , kendi ihtiyarıyla bunların 
bir kısmına bile ulaşamaz. 

4. Kul, işlerini Allah' a havale etmek suretiyle çeşitli kararlar vermek için uzun 
uzun düşünmekten ve böylece yorulmaktan, değişik hesaplar ve tedbirlerle dolu 
olarak şuraya buraya koşturmaktan kurtulur. Çünkü zaten kendisi için takdir 
edilen mutlaka gerçekleşecektir. Eğer Allah' ın takdirine razı olursa kader işleye
cek ve o övgü ve sevap hak edecektir. Razı olmazsa yine kader işleyecek, ama o 
kınanacak ve yerilecektir. 

Kulun işlerini Allah'a havale etmesi ve takdire rıza göstermesi gerçekleştiğin
de, onu bir şefkat ve lütuf saracak ve kul bu şefkat ve lütuf arasında bulunacaktır. 
Şefkat onu sakındığı şeylerden koruyacak, lütuf ise ona kaderini kolaylaştırcaktır. 
Kader kul üzerinde işlerken onun üzerinde etkili oluşunun en önemli sebeplerin
den birisi de kulun onu engellemeye çabalamasıdır. Halbuki kul için teslimiyet
ten ve kendisini kaderin önüne bir ölü gibi atmaktan daha fay dalı bir şey yoktur. 
Canavar leş yemeyi istemez.973 

973 el-Fevfüd ( 134-135) 

T 
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Allah Teala, kullarına emrettiği şeyleri irade ve emretmesini gerekli kılan fay
da ve maslahatları bildiğini , onların ise ya bilgisizlikleri veya arzularına uymadığı 
için bu emirlerden hoşlanmadıklarını belirtmiştir. Bu, Allah' ın emrinin neticeleri 
ve iradesi hakkında kullarına meçhul olan bilgidir. 

Bu ayet-i kerime, nefse zor gelse de Allah' ın  emrine yapışma ve O' nun tak
dirine rıza gösterme konusunda teşvik içermektedir . 
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21 7. Sana haram ay·ı, onda savaşmayı sorarlar. De ki: "Onda yapı

lan savaş büyük (bir günah)tır. Ama (insanları) Allah yolundan alıkoy
mak, O'nu inkar etmek, Mescid-i Haram 'dan alıkoymak ve (o Mescid) 
ahalisini oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük (bir günah)dır. 
Fitne katilden daha büyüktür. Eğer güç yetirseler sizi dininizden döndü
rünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Artık için izden her 
kim dininden irtidat eder de kafir olarak ölürse, işte böylelerin in bütün 
amelleri dünyada da ahirette de heder olup gider. Onlar ateşliktirler. 
Onlar orada temelli kalıcıdırlar. 

Tefsiri : 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Yadırgamış olduğunuz haram aylarda savaş 
yapmak her ne kadar büyük bir günah ise de sizin işlemiş olduğunuz Allah' ı  
inkar etmek, O'nun yolundan v e  insanları Kabe'yi ziyaret etmekten alıkoymak, 
bağlanmış olduğunuz şirk ve çıkardığınız fitne Allah katında haram ayda savaş 
yapmaktan daha büyük bir günahtır. 

Selef alimleri buradaki fitneyi şirk ile tefsir etmişlerdir. Nitekim şu ayet-i ke
rimede de aynı manadadır: "Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah 'ın 
oluncaya kadar onlarla savaşın"974 Şu ayet-i kerime de bunun bir delilidir: "Son
ra onların fitneleri 'rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık' demek-

974 Bakara 2/193 
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ten başka bir şey olmadı . "975 Yani :  Onların şirkinin sonu ve akıbeti ancak ondan 
uzak oldukların ı  belirtmek ve onu inkar etmek olmuştur. 

Fitnenin hakikati şudur: Müşrik kişi insanları şirke çağırır ve şirk uğrunda 
savaşır, şirke bulaşmamış olanları cezalandırır_ Bu sebeple kıyamet günü onlara 
azap edileceğinde şöyle denilir: "Fitnenizi tadın"976 İbn-i Abbas buradaki fitnenin 
"dini yalanlamak" olduğunu belirtmiştir. 

Buna göre anlam şudur: Fitnenizin sonunu tadın !  Nitekim şu ayet-i kerime 
bunu apaçık göstermektedir: "Zalimlere kazandığın ızı tadın, den ilir"977 

Fitne kelimesi şu ayet-i kerimede de "başkaların ı  şirke zorlamak" anlamında 
kullanılmıştır: "Şüphesiz inanmış erkekleri ve inanmış kadınları fitneye uğratıp 
(onlara işkence edip) sonra tevbe de etmeyenlere Cehennem azôbı ve {orada) 
yanma cezôsı vardır"978 Bu ayetteki fitne müminlere işkence etmek ve onları 
ateşe atmak şeklinde tefsir edilmiştir. Ancak fitne kelimesinin anlamı bundan 
daha geniştir. Asıl anlamı şudur: Müminleri dinlerinden çevirmek için işkenceye 
uğrattılar. 

Buraya kadar müşriklere nispet edilen fitnenin anlamı üzerinde durduk. Fit
ne kelimesi ayet ve hadislerde bazen Allah'a da n ispet edilmektedir: Şu ayet-i 
kerimeler buna örnektir: "Aramızdan Allôh 'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulun
duğu kimseler de bunlar mı, demeleri için onların bir kısm ını diğerleri ile şimdi 
böyle imtihan ettik"979 Kur'an'da nakledilen Hz. Musa' nın şu sözünde de fitne 
kelimesi Allah'a nispet edilmektedir: "Bu iş, sen in imtihan ından başka bir şey 
değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğin i  de doğru yola iletirsin"98° Fitne 
kelimesinin Allah'a nispet edildiği bu ayetlerde bu kelime yukarıdakinden fark
lı bir mana taşımaktadır. O da imtihan,  denemedir. Allah' ın kullarını hayır ve 
şerle, nimet ve musibetle sınamasıdır. Bu fitnenin bir nev' idir. Yukarıda bahsi 
geçen müşriklerin fitnesi başka bir nev' idir. Mü'min malı , çocukları ve komşusu 
ile imtihan edilmesi başka bir nev' idir. 

Fitnenin başka bir nev' i de, Hz. Ali ile Muaviye taraftarları, Cemel ve Sıffin 
savaşlarını yapan gruplar ve diğer Müslümanlar arasında olduğu gibi Müslüman
lar arasında meydana gelen ve onları savaşmaya kadar götüren hadiselerdir_ Bu 
nev' hakkında Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuşlardır: "Fit
ne meydana gelecek. O zaman oturan kişi ayakta olandan, ayakta olan kişi yürü-

975 En am 6/23 
976 Zariyat 51/14 
977 Zümer 39/24 
978 BürCıc 85/10 
979 En am 6/53 
980 Araf 7.'155 
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yenden, yürüyen kişi koşandan daha hayırlıdır"981 Savaşan gruplardan uzaklaşıl
ması emri yer alan fitneyle ilgili hadislerde bu fitne türü kastedilmektedir. 

Bazen de "fitne" kelimesiyle "Allah'a  isyan" kastedilmektedir. Şu ayet-i keri
mede böyledir: "Onlardan öylesi de var ki 'Bana izin ver, beni fitneye düşürme' 
der. "982 Bu sözü, Hz. Peygamber' in Tebük seferine çıkmasını emrettiği Ced b .  
Kays söylemiş ve şöyle demiştir: "Benim Medine' de kalmama müsaade et! Beni 
sarışın Rumların kızlarıyla karşılaştırarak fitneye düşürme! Çünkü ben onları gö
rünce nefsime hakim olamam , günaha düşerim. "  Bunun üzerine Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir"983 Yani Rum 
kızlarının fitnesinden kaçarken nifak fitnesine düşmüşlerdir. 984 

"Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaş
mak büyük bir günahtır. "985 

J'ci kelimesi, öncesinde geçen İ l_rJI pi kelimesinden bedel-i iştimaldir.986 
Burada asıl sorulmak istenen haram aylarda savaş yapmaktır. O halde neden 
�I "ay" kelimesi önce zikredilmiştir? Halbuki Araplar açıklamasına önem ver
dikleri ve itina gösterdikleri kelimeleri önce zikrederler. 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Soru, haram ayda savaş meydana gel
dikten ve düşmanlar Müslümanları bu sebeple kınadıktan sonra sorulmuştur. 
Arapların aya verdikleri ehemmiyet ve ona gösterdikleri itina savaşa verdikleri 
ehemmiyetten daha büyüktür. Soru, aya hürmet gösterildiği için sorulmuş ve bu 
sebeple pi kelimesi öne alınmıştır. 

Burada şöyle bir soru da akla gelir: Jl:! "savaş" kelimesi, daha önce zikre
dilmiştir. Dolayısıyla r-5 ..) Jl:! j' "De ki : O ayda savaşma büyük bir günahtır" 
yerine "De ki : O büyük bir günahtır" denilerek "savaş"ı gösteren "O" zamiriyle 
yetinilseydi olmaz mı idi? Çünkü mesela Zeyd' in evde olup olmadığı soruldu
ğunda )�JI J y. İ "O evde midir?" demek, )JJI ı..} �j İ "Zeyd evde midir?" 
demekten daha vecizdir. 

-

981 Buhari (XIIl/33) Fiten, Bab: tekunu fitne . El-kfüdü fiha hayrun mine' l-kfüm; Müslim (V/734) 
Fi ten 

982 Tevbe 9/49 
983 Tevbe 9/49 
984 Zadü'l-Mead (I I I/167-170) 
985 Bakara 2/21 7  
986 Bedel, i' rap bakımından öncesindeki kelimeyi tabi olan ve asıl belirtilmek istenen ögedir. 

Öncesindeki kelimeyle yüzde yüz mutabık ise bedel-i kül, onun bir kısmını gösteriyorsa 
bedel-i ba'd adını alır. Bedel-i kül veya bedel-i ba'd özelliklerine sahip olmaz ama öncesin
deki kelimeyle yine de bir ilişki içerisinde bulunursa o zaman da bedel-i iştimal adını alır. 
Bk. Birgivi, izhar, İst: Kahraman Neşriyat, s. 1 73-174 (Mütercimin notu) 
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Bu soruya şöyle cevap verilir: A.yette Jci "savaş" kelimesinin tekrarlanma
sında bir incelik vardır. Cümlenin ihtiva ettiği hükmün J\.;:.; "savaş" kelimesiyle 
kapsamlı bir ilişki içerisinde olmasıdır. Eğer J\.;:.; "savaş" yerine,  onu gösteren 

J� "o" zamiri kullanılsaydı, hükmün sadece hakkında soru sorulan savaşla ilgili 
olduğu zannedilirdi .  Halbuki öyle değildir. Aksine haram ayda meydana gelen 
tüm savaşları içine alan genel bir hükümdür.987 

21 8. Şüphesiz iman edenler, h icret edip de Allah yolunda cihôd 
edenler (uar ya) ; işte onlar Allah ' ın rahmetin i  umarlar. Allah (günahları 
ba.ğışlayan) Gafurdur, Rah imdir. 

21 9. Sana içkiyi ue kumarı sorarlar. De ki: "!kisinde de hem büyük 
günah hem de insan lar için bazı faydalar uardır. Ama günahları faydala
rından daha büyüktür. " Yine sana neyi infôk (ue tasadduk) edeceklerini 
sorarlar. De ki: "İhtiyacınızdan arta kalan ını . " Allah ayetlerini size böyle 
(güzelce) açıklar. iyice düşünesin iz diye . . .  

987 Bedfüu'l-fevfüd ( I l/47) 
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220. Dünya ve ôh iret hakkında. Bir de sana yetimleri sorarlar. De ki: 
"Onları ıslah etmek hayırlıdır. " Şayet on larla bir arada yaşarsanız, onlar 
sizin kardeşlerinizdir. Allah, kimin ıslah ettiğini , kimin de fesat yaptığın ı  
b ilir, Allah dileseydi elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak Allah Aziz
dir, Hakimdir. 

221 .  Müşrik kadınları iman edinceye kadar nikôhlamayın. Mü 'min 
bir cariye, müşrik bir kadından -o kadın hoşunuza gitse b ile- elbette 
daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de iman edinceye kadar (mü 'min bir 
kadını) n ikôhlamayın. Mü'min bir köle, elbette müşrik bir erkekten -o 
erkek hoşunuza gitse b ile- daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allah 
ise izn iyle Cennet 'e ve mağfirete dôvet eder; ôyetlerin i  insanlara ibret 
alsınlar diye apaçık bildirir. 

222. Sana ay halinden sorarlar. De ki: "O bir eza (rahatsızlık)dır. 
Onun için ay halindeyken kadınlardan ayrı durun. Temizlen inceye ka
dar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendi/er mi  o zaman Allah ' ın size 
emrettiği yerden onlara varın .  Gerçekten Allah çokça tevbe edenleri de 
sever, çok temizlenenleri de sever. " 

Tefsiri: 
"Sana kadınların ay hôlini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebep
le ay hôlinde olan kadınlardan w�ak durun. "988 

Cenab-ı Hak, kadınlardan uzak durma hükmünü hayızla ilişkilendirmek ve 
bu hükmün sebebin in hayız olduğunu belirtmek için •J "Onda kadınlardan uzak 
durun" şeklinde hayzı gösteren zamirle yetinmeyip kelimeyi yeniden zikrederek 
� I J "Ay hôlinde kadınlardan uzak durun" buyurmuştur. 

Ancak s�i �ı J9 "De ki: Hayız bir rahatsızlıktır" yerine,  hayzı gösteren 
zamiri kullanarak s)İ Y' y "De ki: O, bir rahatsızlıktı r"  buyurmuştur. Çünkü 
� ı "hayz" kelimesini burada da kullansa idi üç defa tekrarlanmış olacağı 
için kelime dile ağır gelird i .  

Başta söylediğimiz gib i ,  hayızlı kadınlardan uzak durulması emrini verir
ken kelimeyi açıkça zikretmesi zamiriyle yetinmesinden daha güzeldir. Çünkü 
bu, hükmün hayızla ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Halbuki ı_S)I Y' y "De 
ki.· O, bir rahatsızlıktır" kısmı böyle değildir. Çünkü bir vakıayı b ildirmektedir. 
Muhataplar da onun rahatsızlık olmasının hayız olmasından ileri geldiğin i  bil
mektedirler. Kadınlardan uzak durma hükmünün hayızla ilişkili olması ise böyle 
değildir. Muhataplar onu ancak vahiyle bilebilirler. Bu, üzerinde durulmaya de
ğer b ir inceliktir.989 

988 Bakara 2/222 
989 Bedfüu'l-fevaid ( ll/48) 
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"Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever"990 

Temizlik ikiye ayrılır: Biri su ile manevi kirlilik ve maddi pisliklerden temiz
lenmek. Diğeri ise §irk ve isyanlardan tevbe ile arınmaktır. Bu ikinci temizlik, 
su ile yapılan temizliğin temelini olu§turur. Bu olmadan su ile yapılan temizlik 
bir fayda sağlamaz. O, sadece manevi arınmanın meydana gelmesini hazırlayıp 
mükemmelle§tirir. Bu sebeple arınmanın önce olması evladır. Çünkü kul İslam'a 
ilk girdiğinde tevbe i le §irkten arınır, sonra su i le  gusl ederek manevi pislikten 
paklenir. 991 

223. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz 
gibi varın. Ve kendiniz için ileriye hazırlık olarak (salih ameller) gönde
rin .  Bir de Allah 'tan korkun ve bilin ki her halde siz, O'nun huzuruna 
varacaksınız. Mü 'minlere müjde ver. 

224. Allah 'ı yeminlerin izle, iyilik etmenize, takva sahibi olmanıza ve 
insanların arasını bulmaya engel yapmayın. Allah her şeyi işitendir, bi
lendir. 

225. Allah sizi yeminlerin izdeki lağivden (yemin kastı gütmeden ye
min etmekten) dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kalblerin izin kazandığın
dan dolayı sizi sorumlu tutar. Allah Gafürdur, Halim 'dir. 

Tefsiri : 

Kur'an'da zikredilen "kesp" kelimesi üçe ayrılmaktadır: 

1 .  Kalbin bir §eye bağlanması ve azmetmesi. Şu ayet-i kerime bunun örne-
ğidir: 

''Allah sizi yeminlerin izdeki lağivden (yemin kastı gütmeden yemin et
mekten) dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kalblerin izin kazandığından do
layı sizi sorumlu tutar. Allah Gafürdur, Halim ' dir. "992 

990 Bakara 2/222 
991 Bedfüu'l-fevfüd ( 1!68) 

992 Bakara 2/225 
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Zeccac şöyle demiştir: Ayetin anlamı şudur: Allah , sizin iyilik yapmamak ve 
O'nun azabından sakınmamak konusundaki kastınızdan ve bu konuda yeminle
rinizi bahane etmenizden sizi sorumlu tutar. 

Zeccac, ayetteki "sorumlu tutma" kelimesini ve onun içerdiği "azaba uğra
ma" anlamını dikkate alarak burada kalbin kazandığı şey ile kastedilenin , yemin 
bahanesiyle iyilik ve takvanın bırakılması olduğunu ileri sürmüştür. 

Ancak müfessirlerin çoğunluğuna ait olan ilk görüş daha doğrudur. Bu gö
rüşe göre ayette kalplerin kazandığı şey ile kastedilen ,  kasıtsız yeminin mukabili 
olan yemin-i mün' akittir. Çünkü kasıtsız yeminin mukabili olarak kalbin kazan
dığı şey, yemin konusunda tam bir kasıt ve kararlılık içinde olmasıdır. Nitekim 
başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurulmuştur: "Allah, kasıtsız olarak ağzı
n ızdan çıkıveren yeminlerin izden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat Allah bilerek 
yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. "99� 

Allah Teala, yeminlerde kalbin kasıt ve kararlılığını dikkate almaktadır. Yoksa 
kişinin kasıtsız söylediği yemin lafızlarını veya " lağv" kelimesine verilen başka bir 
manaya göre kişinin yemin manası kastetmeksizin söylediği yeminleri dikkate 
almamaktadır. Bu durumda ifade ettiği şeyin zıddını kastettiği zaman kulunu hiç 
sorumlu tutar mı?994 

Hz. Peygamber'in (s.a.v) İla Hakkındaki Hükmü 

1 c -
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226. Hanımlarıyla cinsi temasta bulunmamaya yemin (ilô) edenler 
için dört ay beklemek vardır. Şayet (o süre içinde eşlerine) dönerlerse 
şüphesiz Allah GafUrdur, Rah imdir. 

227. Eğer (hanımlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar) . Şüp
hesiz Allah hakkıyla işitendir, bilendir. 

Tefsiri: 

Buhari' nin Sahih' inde Enes'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- kadınlarıyla beraber olmayacağına dair yemin (ila) 

993 Maide 5/89 Bk. Bedfüu' l-fevaid (1/68) 
994 İ ' lamü 'i-muvakkıin ( I II/392) 
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etti . 29 gece boyunca onlara uğramadı ve kendine ait bir odada ikamet ett i .  
Daha sonra ayet-i kerime nazil oldu. Ashab sordular: Ey Allah'ın Elçisi! Sen bir 
ay ila da bulunmamış mıydın? Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu cevabı 
verdi: ''Ay 29 gündür. "995 

Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 

"Hanımlarıyla cinsi temasta bulunmamaya yemin (ilô.) edenler için dört 
oy beklemek vardır. Şayet (o süre içinde eşlerine) dönerlerse şüphesiz 
Allah Gofürdur, Rah imdir. Eğer (hanımlarını) boşamaya karar verirlerse 
(ayrılı rlar) . Şüphesiz Al/oh hakkıyla işitendir, bilendir. "996 

İ la, lügatte bir yapılan yeminden dolayı bir şeyden uzak durmak, direnmek 
anlamına gelir. Şeriat ıstılahı olarak ise yemin sebebiyle eşle cinsel ilişkiden uzak 
durmak anlamında kullanılır. Bu sebeple "ila" kelimesinin fii l i , E'"I "direnme, 
uzak durma" anlamını ihtiva ettiği için geçişli olduğunda 0-" edatıyla kullanılır. Fi
ilin �ı anlamını içermesinden dolayı 0-" ile geçişli olduğunu söylemek, ayetteki 
0-" edatının � edatı anlamında kullanıldığını söylemekten daha doğrudur. 

Allah Teala, kocaların ila sebebiyle kadınlarından uzak duracakları süreyi 
dört ay olarak belirlemiştir. Bu süre dolunca ya eşlerine dönüp normal bir evlilik 
sürdürürler veyahut da boşanma gerçekleşir. 

Hz. Ali ve İbn-i Abbas' ın şöyle dediği meşhurdur: İla, Hz . Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ile hanımları arasında olduğu gibi gazap anında olur. 
Ancak Kur'an' ın zahiri ekseriyetin görüşüne uygundur. Nitekim bu konuda Mu
hammed b. Sirin ve başka bir adam münazara yapmış, adam Muhammed'e 
Hz. Ali 'n in sözünü delil getirmiş, ancak Muhammed ayeti delil getirince susmak 
zorunda kalmıştır. 

Bu ayet-i kerime birkaç hükmün delilidir: 

1 .  Birincisi bu yukarıda zikredilen iladır. 

2. Dört aydan daha az bir müddet için cinsel i lişkiye girmemek hakkında 
yemin eden kimse ila etmiş olmaz. Bu cumhurun görüşüdür. Ancak bu konuda 
şaz bir görüş de vardır. Bu görüşe göre böyle bir kimse ila etmiş olur. 

3. Dört aydan daha fazla bir müddet için yemin etmeyen kimse hakkında ila 
hükmü sabit olmaz. Eşten uzak durma süresi dört ay ise ila hükmü geçerli olmaz. 
çünkü Allah Teala ilanın müddetini dört ay olarak belirlemiştir. Bu sürenin geç
mesinden sonra ya boşanma gerçekleşir veyahut da eşlere dönülüp normal bir 
evlilik sürdürülür. Bu cumhurun görüşüdür. İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Şafii 

995 Buhari 'nin rivayeti kitabının birkaç yerinde bulunmaktadır: (lV/143) ,  Savm, Babu kav\i' n
nebiyyi sallahu aleyhi ve sellem "iza raeytümü'l-hilal" 

996 Bakara 2/226-227 
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ve İmam Malik hep bu görüştedirler. Ebu Hanife ise dört ay eşinden uzak kalmış 
kimse hakkında ila hükmünün geçerli olacağını söylemiştir. O, bu konuda, sona 
ermesiyle boşanmanın gerçekleşeceği dört aylık süro.yi esas almıştır. Cumhur ise 
bu dört aylık süreyi kocanın kararını vermekle mükellef tutulacağı son zaman 
dilimi kabul etmişlerdir. Bu, sahabe, tabiun ve onlardan sonraki selef uleması 
arasında tartışılan bir konudur. 

Şafii şöyle demiştir: Bize Süfyan, Yahya b. Said kanalıyla Süleyman b .  
Yesar' ın şöyle dediğin i nakletmiştir: Sahabeden on küsur kişinin ila yapan kim
seyi dört ay geçtikten sonra beklediğini gördüm. 

Süheyl b. Ebi Salih ,  babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- ashabından on iki kişiye ila yapan kimse hakkında soru 
sordum.  Şu cevabı verdiler: Dört ay geçene kadar ona hiçbir şey gerekmez. 

Sahabe, tabiun ve onlardan sonraki alimlerin cumhurunun görüşü budur. 

Abdullah b .  Mes'ud ve Zeyd b .  Sabit şöyle demişlerdir: Dört ay geçer de 
bu süre içinde ila yapan kişi eşine dönmezse boşanma gerçekleşir. Tabiinden 
bir topluluğun ,  Ebu Hanife ve arkadaşlarının görüşü bu şekildedir. Bunlara göre 
ila yapan kişinin dört ay geçmeden önce eşine dönmesi talep edilir. Bu müddet 
içerisinde dönerse döner. Aksi halde müddetin sona ermesiyle boşanma gerçek
leşir. Cumhura göre ise dört ay dolmadan bu kişiden karar vermesi talep edil
mez. Ancak müddet dolunca "Ya eşine dön veya onu boşa ! "  denilir. Eğer eşine 
dönmezse eşini boşaması istenir veya mesele hakime götürülür veyahut da eşini 
boşayana kadar hapsedilir. 

Müddetin sona ermesiyle boşanmanın gerçekleşeceğini söyleyenler şöyle 
demişlerdir: İla ayeti üç açıdan bu görüşe delil oluşturmaktadır. 

1 .  Abdullah b. Mes'ud ayeti, dört aylık süreyi gösteren ve "onun içinde" 
anla�ın

,
a gelen � zamirinin ilavesiyle şöyle okumuştur: .ı.ıı l �µ � ı3jl1 .:Jµ 

f-:>") _;p "Eğer bu dört aylık süre içinde kadınlarına dönerlerse, şüphesiz Allah 
çokça bağışlayan ve esirgeyendir. " Bu kıraat, dönüş süresini bu müddetle sınır
landırmaktadır. Bu kıraat hakkında iki ihtimal vardır: a. Mushaf ta yer almayan 
� ziyadesini içerdiği için her ne kadar Kur'an' dan sayılmazsa da haber-i vahid997 
konumunda olması sebebiyle muhtevasıyla amel etmeyi gerektirir. b .  İhtiva et
tiği bu fazlalık, lafzı neshedilmiş ama hükmü bırakılmış bir Kur'an lafzıdır. Bu iki 
ihtimale göre de bu kıraatin ihtiva ettiği hükmü uygulamak gerekir. 

2 .  Allah Teala ila müddetini dört ay olarak tayin etmiştir. Eğer dört ay dol
duktan sonra kadınlara dönüş cfüz olsa Allah tarafından belirlenmiş olan müddet 
aşılmış olur. Bu ise cfüz değildir. 

997 Yalan söylemesi imkansız topluluklar tarafından rivayet edilen haberlere mütevatir denilir. 
Mütevatir dışındaki tüm haberlere haber-i vahid veya ahad ismi verilir. (Mütercimin notu) 
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3. Eğer kişi ila müddeti olan dört ay içinde eşiyle cinsi münasebete girse 
eşine dönmüş sayılır. Bu da kadınlara dönüşün sadece bu dört aylık süre içinde 
olduğunu gösterir. 

Çünkü Allah Teala, ila yapan erkeklere dört ay beklemelerini emretmiş ve 
sonra da şöyle buyurmuştur: "Eğer (bu müddet içinde) kadınlarına dönerlerse, 
şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir. Eğer (müddeti içinde dönmeyip 
kadınların ı) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar) "998 Bu ayetten erkeklere verilen 
bekleme ruhsatının süresi anlaşılmaktadır. Bu, tıpkı bir borçluya şöyle demek 
gibidir: Borcunu ödemen için dört ay beklerim .  "Bu müddet içinde borcunu 
ödersen ne ala! Aksi halde seni hapsederim . "  Bu sözden, ancak belirtilen süre 
içinde ödemenin yapılması gerektiği anlaşılır. Daha sonra da ödeme yapılabile
ceği anlaşılmaz. Aksi halde bekleme süresi dört aydan çok olur. İbn-i Mes 'ud'un 
kıraati , dönüşün belirtilen dört ay içinde olduğunu son derece sarih belirtmekte
dir. Bu kıraat, - ne haber-i vahid ne de neshedilmiş bir Kur'an lafzı olmasa bile 
- en azından bu konuda bir yorumdur. 

İla için belirtilen dört aylık süre, tıpkı iddet gibi boşanma konusunda belir
lenmiş ve bitmesiyle birlikte boşanmanın gerçekleştiği bir süredir. Keza, erkeğin 
"Dört ay geçince sen boş olursun" sözünde olduğu gibi boşamanın gerçekleşme
si için tayin edilmiş bir müddete benzemektedir. 

Cumhur ise şöyle demiştir: İ la ayetinde bizim görüşümüzü destekleyen on 
delil vardır: 

1 .  Dört aylık bekleme müddeti erkeklere nispet edilmiş ve �� ı:.r 0} Y- �.ilJ 
"Onların bekleme hakları olduğu" belirtilmiş, 0) Y- �..i.ll � denilerek bu süre 
içinde beklemelerinin bir gereklilik olduğu belirtilmemiştir. Bu sebeple erkeğin 
bu süre içinde eşine dönmesi gerektiği ileri sürülemez. Aksine bu süre bittikten 
sonra ondan eşine dönmesi veya onu boşaması istenir. Bu tıpkı alacak müddeti 
gibidir. Alacak müddeti içinde borçluyu ödemesi yapma hususunda sıkıştıran 
kimse ona hiçbir mühlet tayin etmiş sayılmaz. Bunun aklen bir mühlet olması 
dahi düşünülemez . 

2 .  r---J J� .ı.u\ 0µ 13jL; 0).! "Eğer kadınlarına dönerlerse, şüphesiz Allah çok
ça bağışlayan ve esirgeyendir"999 ayet-i kerimesinde eşlere dönmek müddetten 
sonra ve takip ifade eden ._j harfiyle belirtilmiştir. Bu, dönüşün müddetten sonra 
olmasını gerektirir. Bunun benzeri şu ayet-i kerimedir: _;_,� !.iL..µ 01.;_,.. J)l.b.ll  
JL>-� ?<-:.r ) "Boşama ik i  defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak, ya da 
güzellikle salıvermektir"1000 Açıktır ki iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermek, 
boşamadan sonra olacaktır. 

------------------
998 Bakara 2/226-227 
999 Bakara 2/226 
l 000 Bakara 2/229 
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Şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Takip ifade eden ._, harfi, belirtilen dört aylık 
müddetin geçmesinden sonra olmasını değil , ilanın yapılmasından sonra olma
sını gerektirir. 

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Ayette önce ilanın zikri geçti, sonra onu bu 
konuda beklenilecek müddet izledi, daha sonra da eşlere dönüş dile getirildi. 
Zikredilen bu hususlardan sonra gelen w harfi takip ifade edecekse, zikredilen iki 
şeyden en uzak olan ila hakkında ifade etmesi cfüz değildir. Ya her ikisi hakkında 
da ifade eder veya bunlardan en yakın olan müddet hakkında ifade eder. 

3 .  "Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya kararuerirlerse"1001 
ayetindeki ı_,... /' "azim" kelimesi, azim ve karar sahibi birinin bir işe karar ver
mesi hakkında kullanılır. Tıpkı şu ayette olduğu gibi : � .._;:.> c_�l ö_W. ly_;.ü �3 
i'-':-1 '-:"L:.�H "Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikah kıymaya kalkışmayın"1002 

Bu konuda şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Eşe dönmemek boşama konusun
daki kararlılığı gösterir. 

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Azim; azim gösterilebilecek bir işi yapmaya 
veya yapmamaya kesin bir karar vermek demektir. Halbuki aksi görüştekiler 
sadece belli bir müddetin geçmesiyle boşamayı gerçekleştirmektedirler. Kişinin 
cinsi münasebete girmek, ne de bunu terk etmek gibi bir kararlılığı vardır. Hatta 
eşine dönmeye karar verse ama onunla cinsi münasebete girmese, bu görüş 
sahipleri, müddetin geçmesiyle boşanmanın gerçekleşeceğini ileri sürmektedir
ler. Halbuki ayet onların görüşüne destek oluşturmamaktadır. 

4. Allah Teala ayet-i kerimede ila yapan kişiye iki tercih hakkı tanımıştır: Eşe 
dönmek veya onu boşamak. İki tercihten birini seçmek, keffaretler gibi tek bir 
durum ve zamanda olur. Eğer iki durumda ve zamanda olursa o, seçme değil 
tertip olur. Karşı görüş sahiplerine göre ila yapan kişinin eşine dönmesi ancak 
ona tanınan dört aylık müddet içinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla onlara göre 
bu müddet içinde boşama yoktur. Yine onlara göre boşama da ancak dört aylık 
müddetin geçmesinden sonra olacaktır. Dolayısıyla onlara göre müddet geçtik
ten sonra da eşe dönüş yoktur. Hülasa onlara göre tek bir durum ve zamanda 
boşama veya eşe dönme seçeneklerinden her ikisi de mevcut olamamaktadır. 

Şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Kişi dört aylık süre içinde eşine dönmek veya 
dönmemek hususunda hürdür. Müddet geçtikten sonra da boşama kararını uy
gulayabilir. 

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Eşe dönmemek boşama kararlığı anlamına 
gelmez. Bu itiraz sahibine göre boşama kararlığı ancak müddet geçtikten sonra 
olmakta, boşama ile eşe dönme tercihleri arasında seçim yapma imkanı asla 

1001 Bakara 2/227 
1002 Bakara 2/235 
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gerçekleşmemektedir. Çünkü itiraz sahibine göre boşama ancak müddetin geç
mesiyle olmaktadır ki o zaman eşe dönüş imkanı yoktur. Müddet içerisinde dö
nüş imkanı varsa da bu defa da ancak müddetin geçmesiyle mümkün olabilen 
boşama söz konusu olmamaktadır. 

5 .  Bir önceki şıkta aktarılan itiraza verilen cevap beşinci delili oluşturan başlı 
başına bir delildir. 

6 .  Kişinin iki tercih arasında seçimde bulunması, tercihlerinin kendine ait ol
masını, yani gücü dairesinde olmasını gerektirir. İla yapan kişinin eşine dönmesi 
veya onu boşaması şıklarından birini seçmesi ancak bu durumda mümkün olur. 
Aksi halde onun seçimi geçersizdir. Dört aylık müddetin geçmesi ise ona ait olan , 
onun gücü dairesinde bulunan bir husus değildir. 

7. Allah Teala, "Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya ka
rar verirlerse (ayrılırlar) . Biliniz ki Allah işitir ve bilir" 1003 buyurmuştur. Ayetin 
sonunda Allah'ın işitme sıfatının zikredilmesi, boşamanın işitilen bir boşama sö
züyle olmasını gerektirir. Ayetin sonu ile işitme sıfatının bir arada olması ancak o 
zaman uyumlu olmuş olur. 

8. Alacaklının borçluya şöyle dediğini farz edelim : "Sana dört ay süre . Eğer 
ödersen ne ala! Ödemezsen seni hapsederim! "  Bu söz, ödeme ve hapsin verilen 
mühlet içinde değil, mühletten sonra olmasını gerektirir. Bu söze muhatap olan 
kişi bu sözden bunun dışında bir anlam çıkarmaz. 

Karşı görüş sahibi şöyle bir itiraz ileri sürebilir: Bizim dayanağımız satıcının 
alıcıya şöyle demesine benzer: "Senin üç gün seçim hakkın vardır. Bu üç gün 
zarfında alışveriş aktini bozabilirsin . Üç gün geçtikten sonra alışveriş kesinleşir ve 
bozma hakkın kalmaz" Bilindiği üzere alış veriş aktinin bozulması sadece üç gün 
içerisinde olabilir, daha sonra olmaz. 

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Bu, bizim lehimize , sizin aleyhinize olan de
lillerin en güçlülerindendir. Çünkü aktin gereği bağlayıcı olmasıdır. Ancak onun 
için üç günlük hıyar (alıcının seçme) hakkı tanınmıştır. Bu üç günlük süre geçer 
ve alıcı akdi bozmazsa aktin hükmü olan bağlayıcılık gerçekleşir. Kocanın kadın 
üzerinde hakkı olduğu gibi kadının da cinsi münasebet konusunda kocası üze
rinde hakkı vardır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Erkeklerin kadın
lar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır"1004 
Allah Teala, ila yapan erkeğe dört ay karısına yaklaşmama müsaadesi vermiştir. 
Kadınların ise bu konuda hakları yoktur. Bu müddet geçince evlilik akti gereği 
kadının kocası üzerindeki hakkı geri döner. O da, boşanmanın gerçekleşmesi 
değil , kocanın karısına geri dönmesinin istenmesidir. 

1003 Bakara 2/227 
1004 Bakara 2/228 
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9.  Yukarıdaki şıkta zikredilen itiraza verilen cevap dokuzuncu delili oluşturan 
başlı başına bir delildir. 

10 .  Allah Teala , ila yapan erkeklere bir hak, iki de vazife belirlemiştir: Hak
ları, zikredilen süreyi beklemeleri için ruhsat verilmesidir. Vazifeleri ise eşlerine 
dönmek veya onları boşamaktan birini seçmektir. Karşı görüş sahiplerine göre 
ise durum şöyledir: İla yapan kişinin sadece karısına dönme vazifesi vardır. Bo
şama ise ne vazifeleridir ne de onların elindedir. Aksine o, müddetin dolmasıyla 
gerçekleşen ve Allah Teala'nın tasarrufunda olan bir şeydir. Müddetin geçmesiy
le birlikte - kişi ister istesin ister istemesin - karısının boş olduğuna hükmedilmek
tedir. Bu durumda boşama, ila yapanın ne bir hakkı sayılabilir, ne de bir vazifesi. 
Bu ise ayete aykırıdır. 

Cumhur ila müddetinin bitmesiyle boşanmanın gerçekleşmediği hakkında 
şöyle demiştir: Çünkü ila, keffareti gerektiren bir yemindir. Diğer yeminler gibi 
onunla talak gerçekleşmez. Çünkü şeriatça belirlenmiş bir müddettir ve öncesin
de boşanma söz konusu değildir. Onunla ayrılma gerçekleşmez. Bu müddet inni
ne (cinsi münasebet yapmaya gücü olmayan kişiye) tanınan müddet gibidir. 

Çünkü ila hakkında kullanılan lafızla zıharda olduğu gibi boşama gerçek
leşmemektedir. Zira ila cahil iyye devrinde boşama sayılıyordu. Ancak zıhar gibi 
İslam' ın gelişi ile birlikte onun da hükmü kaldırıldı . Onunla boşama gerçekleş
mez. Çünkü yürürlükten kaldırılmış olan ve cahiliye halkı tarafından uygulanan 
bir hüküm uygulanmış olur. 

Imam Şafii şöyle demiştir: Cahiliyye insanları üç şeyle yemin ederdi .  Talak 
(boşama) , zıhar ve ila. Allah Teala ila ve zıharı , Cahil iyye halkının uyguladığı gibi 
boşanmanın gerçekleştiği bir durumdan çıkararak onların sonuçlarını şeriatta be
lirtilen hususlarla sınırlandırdı . Talakın hükmü ise olduğu gibi kaldı . 

Cumhurun delillerinin devamı şu şekildedir: Talak, sarih veya kinayeli 
lafızlarla gerçekleşir. İla ise ne sarih, ne de kinayeli bir lafızdır. Çünkü sarih bir 
talak lafzı kabul olsa hiçbir kayıt getirilmeden söylenmesi durumunda hemen 
sonuç verirdi .  Eğer bir şart zikredilerek söylenirse o zaman da o şart oluştuğunda 
sonuç verirdi .  Eğer kinayeli bir talak lafzı kabul edilse o zaman da söyleyen kişi
nin niyetine bakılırdı. Bu konuda lianla1005 bağ kurularak bir itiraz ileri sürülemez. 
Çünkü lian boşamayı değil, evlilik aktinin bozulmasını gerektirir. Aktin bozulması 
ise söz ile olmaz. Halbuki talak sadece sözle oluşur. 

1005 Lian şu şekilde olur: Karıs ının zina ettiği hakkında dört adil şahit getiremeyen erkek, mah
kemede dört defa yemin ederek onun zina ettiğini belirtir, beşinci yemininde ise yalancı 
olması durumunda Allah'ın lanetinin üzerine olmasını ilave eder, kadın da dört defa yemin 
ederek kocasının yalancı olduğunu belirtir, beşinci yemininde ise kocasının doğru olması 
durumunda Allah' ın gazabının üzerine olmasını ilave eder. (Mütercimin notu) 
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İbn-i Mes'O.d'un kıraati ise sadece bekleme süresi olan dört aylık müddet 
içinde kocanın eşine dönebilme hakkına sahip olduğunu gösterir. Bu ise zaten 
bizim kabul ettiğimiz bir haktır. 

Dört aylık müddet içinde kocanın eşine dönme hakkının olması, bu hakkın 
o müddetle sınırlandırılmasına delil olarak ileri sürülmesi temelsizdir. Alacaklının 
borçluya verdiği mühletle ilgili yukarıda verdiğimiz misal bunu apaçık göster
mektedir. 

Dört aylık müddetten sonra kocanın eşine dönüş hakkının olmasının müd
deti artıracağı ise doğru bir iddia değildir. Çünkü dört ay, kocanın eşine dönme 
veya onu boşama şıklarından biriyle mükellef olmayacağı ve bekleyebileceği bir 
zaman dilimidir. Ancak bu müddetin geçmesinden sonra koca bu iki şıktan biriy
le mükellef olur. Bu müddet dolduktan sonra kadın da kocasını bu konuda sıkış
tırma hakkına sahip olur. Dilerse ona biraz daha mühlet tanıyabilir. Çünkü bu, 
müddetle ilişkili olan diğer haklar gibidir. Müddet dolunca kovuşturma yapılır. 
Bu sebeple belirlenmiş olan müddetin artırıldığı ileri sürülemez. İla da, müddetle 
ilişkili haklardandır ve hüküm bakımından onlarla aynıdır. 

Fasıl :  

Bu ayet-i kerime, ila yapabilecek kişinin her hangi bir yeminle yemin etmesi 
durumunda yeminini yerine getirene kadar ila yapmış olacağını, dolayısıyla eşi
ne dönmek veya onu boşamak şıklarından biriyle karşı karşıya kalacağını gös
termektedir. Netice itibariyle bu ayet, selef ve halef alimlerinden "Talakla yemin 
eden kişi eşine dönmek veya onu boşamakla mükelleftir" diyenlerin görüşünü 
teyit etmektedir. 

Her halükarda talakı gerekli görenlerin ise böyle bir yemini ila gibi değerlen
dirmeleri mümkün değildir. Mesela adam eşine "Bir sene içinde sana yaklaşır
sam üç talak ile benden boş ol ! "  dese, bu görüşte olanlar, ila müddeti geçtikten 
sonra o adama "Ya eşinle beraber ol veya onu boşa! "  demezler, aksine "Eğer 
eşine yaklaşırsan senden boş olur, yaklaşmazsan boşamayı hakim gerçekleştirir" 
derler. Bunların çoğunun görüşüne göre kocanın eşiyle cinsi münasebete başla
ması cfüz değildir. Çünkü başlasa ve dühO.l gerçekleşse yemin gereği boşanma 
gerçekleşmiş olacak ve cinsi münasebetin bir parçası olan huruç cfüz olmayan 
bir davranış olacaktır. 

Bu problemin halli ancak o kişinin ila yapmış olmadığını ileri sürmekle 
olur. 

O zaman şöyle denilir: O kişiyi ila müddeti olan dört ay bekletmeyin! Aksi
ne "O kişi, talakla yemin ettiğinden dolayı daima eşinden uzak durma hakkına 
sahiptir" deyin !  Eğer ona belli bir süre veriyorsanız yemin olmadığı halde onun 
ila yapmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Onun ila yaptığını kabul ediyorsa-

" 
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nız ilanın hükmüne ve ayetin gereğine aykırı davranıyorsunuz. Bu kişilere karşı 
muarızlarının ileri sürebilecekleri delillerin bazıları bunlardır. 1 006 

Şöyle bir soru akla gelebilir: Bir kişi, eşine "Sana yaklaşırsam benden üç 
talak ile boş ol! "  dese hükmü nedir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Alimler böyle bir kişinin ila yapmış olup ol
madığı hakkında ihtilaf etmiştir. Bu konuda İmam Ahmed b. Hanbel ve İmam 
Şafii' den iki farklı görüş rivayet edilmektedir. İmam Şafii 'nin yeni görüşüne göre 
böyle bir kimse ila yapmış olur. Bu aynı zamanda İmam Ebu Hanife ve İmam 
Malik' in de görüşüdür. Ancak her iki görüşe göre de böyle bir kimsenin eşiyle 
cinsi münasebete başlayıp başlayamayacağı hususunda Hanbeli ve Şafiilerin iki 
farklı değerlendirmesi vardır: 

1 .  Böyle bir kimsenin eşiyle cinsi münasebete başlaması haramdır. Çünkü 
dühul ile birlikte eşi üç talakla ondan boş olur. Dolayısıyla cinsi münasebetin 
bundan sonrası haram olur. Harama sebep olduğundan dolayı cinsi münasebete 
başlamak da haramdır. O kişinin durumu, imsak vaktinin dolmasına ancak 
dühulün gerçekleşeceği kadar bir süre kalmışken cinsi münasebete başlayan 
oruçlunun durumu gibidir. Henüz imsak olmadığı ve mubah bir vakitte bulundu
ğu halde bu durumda oruçlunun cinsi münasebete başlaması haramdır. Çünkü 
böyle dar bir vakitte cinsi münasebete başlasa ve dühCıl gerçekleşse, huruç imsak 
vaktinin girdiği haram bir vakitte olacaktır. Yukarıdaki sözü söyleyen kişinin du
rumu da aynıdır. 

2. Böyle bir kimsenin eşiyle cinsi münasebete başlaması haram değildir. 
Şafii fakihi İmam Maverdi şöyle demiştir: Diğer arkadaşlarımızın görüşü böyle
dir. Çünkü kadın söz konusu kişinin eşidir. Adama cinsi münasebet esnasında 
huruç da haram olmaz .  Çünkü bu bir fiilin terkidir. Dühul ile birlikte her ne kadar 
boşanma gerçekleşse bile, dühCılün uzatılması haram olur. Yoksa başlangıç ve 
sonundaki dühul ve huruç haram olmaz. İmam Şafü'nin görüşünden anlaşılan 
budur. 

Çünkü o şöyle demiştir: Oruç tutacak olan kişi cinsi münasebet esnasında 
iken imsak vakti girse de hemen bıraksa orucuna devam eder. 

Yine İla bölümünde de şöyle demiştir: Bir kişi eşine "Sana yaklaşırsam ben
den üç talak ile boş ol! "  dese ve sonra eşine yaklaşsa haşefe miktarı dühCılün ger
çekleşmesiyle birlikte eşi ondan üç talak ile boş olur. Eğer bundan sonra huruç 
ve dühCıl hareketini b ir daha tekrarlarsa eşinin emsali kadınlara verilen mehir 
miktarı eşine mehir ödemesi gerekir. 

1006 Düşüncenin akışına göre bu cümle yukarıdaki gibi olmalıdır. Ancak metindeki cümlenin 
tam tercemesi şu şekildedir: Bu kişilerin muarızlarına söyledikleri delillerden bazıları bun
lardır. (Mütercimin notu) 
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İkinci değerlendirmeyi savunanlar şöyle bir benzetme yapmışlardır: Bir 
adam başka birine "Evime girebilirsin ama orada oturma!" dese , izin bulundu
ğu için eve girmek caiz olur. Ancak orada oturma izni bulunmadığı için oradan 
çıkmak gerekir. Her ne kadar caiz olmayan bir zamanda gerçekleşse bile çıkış 
mubah olur. Çünkü bir fiilin terkidir. Yukarıdaki sözü söyleyen kişinin durumu da 
böyledir: Cinsi münasebete başlayıp dühul ve hurucu gerçekleştirmesi mubah 
olur. Acak dühulü uzatması haramdır. 

Oruç tutacak kişinin imsak vaktinden önce cinsi münasebete başlayıp baş
lamayacağı hakkındaki ihtilaf da yukarıdaki örnekte olduğu gibi ila yapan kişi 
hakkındaki ihtilaf gibidir. 

Ancak oruçlunun imsak vaktinden önce cinsi münasebete başlamasının ha
ram , yukarıdaki örnekte olduğu gibi ila yapan kişinin cinsi münasebete başla
masının haram olmadığı da söylenmiştir. Aralarındaki fark şudur: Oruçluya cinsi 
münasebet dışında bir şey de yasak olabilir. Bu sebeple onun, imsak vaktine ka
dar sadece dühulü gerçekleştirebileceği bir cinsi münasebete girmesi haram olur. 
Örnekteki ilayı yapan kişi hakkında ise yasak, sadece cinsi münasebet sebebiyle 
söz konusu olmaktadır. 

Üçüncü bir grup da şöyle demiştir: Söz konusu kişiye ne cinsi münasebet 
haram olur, ne de onun eşi ondan boş olur. Aksine o kişiye şöyle denilir: Allah ' ın 
emri ya eşine geri dönmen veyahut da onu boşamandır! 

Bu görüşü savunanlar şöyle akıl yürütmüşlerdir: Bu adam nasıl ila yapmış 
sayılır? Normal ila yapanlar gibi eşine geri dönememekte ve sadece boşama şık
kıyla karşı karşıya kalmaktadır. Eşine de yaklaşaması caiz değildir. Çünkü yaklaş
tığı anda talak gerçekleşmektedir. Yani her halükarda talak gerçekleşmektedir. Bu 
durumda o nasıl ila yapmış sayılabilir? Böyle bir durum, Kur'an' dan anlaşılanlara 
aykırıdır. O adama şöyle demek gerekir: "Eğer eşine dönerse talak gerçekleşmez. 
Eğer eşine dönmezse o zaman da eşini boşamakla mükellef olur." Bu, talakla ye
min etmenin talakı gerektirmediği fikrinde olan alimlerin görüşüdür. Onlara göre 
böyle bir kimsenin yemin keffareti vermesi yeterlidir. Zahiri mezhebinin , Tavus, 
İkrime ve ehl-i hadisten bir grubun görüşü böyledir. Şeyhulislam İbn-i Teymiye 
de bu görüşü tercih etmiştir. 1007 

Eşi hoşnut etmeye ve ona ihsanda bulunmaya dönmekle ilgili hüküm, 
Allah ' ın GafCır ve Rahim sıfatlarıyla bitirildi . Allah , kendisine yönelen kuluna 
rahmet ve mağfiretle döner. Çünkü karşılık yapılan davranışla uyumlu olur. Kul , 
en iyi olan davranışa nasıl yönelmiş ve eşine dönmüşse, Allah da ona rahmet ve 
mağfiretle yönelir. 

1007 Zadu 1-Mead (V/344-353) 
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"Eğer (hanımlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar) . Şüphesiz Al
lah hakkıyla işitendir, b ilendir. "1008 

Talak, işitilen ve manası olan bir lafızdır. Bu sebeple bu ayetin peşi sıra 
Allah' ın es-Semi' / işiten ve el-Alim / bilen sıfatları getirilmiştir. Çünkü Allah, talak 
sözünü işiten ve onun manasını bilendir. 1009 
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228. Boşanan kadınlar, kendiliklerinden üç kur' (hayız veya temiz
lenme) müddeti beklerler. Eğer Allah 'a ve ahiret gününe iman etmiş
lerse, Allah 'ın rah imlerinde yarattığın ı  gizlemeleri onlara helal değildir. 
Eğer barışmak isterlerse bu bekleme süresi içerisinde kocaları onları geri 
almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların üzer/erindeki haklar gibi, 
kendilerin in de ma'ruf şekilde hakları vardır. Erkeklerin ise kadınların 
üzerinde bir dereceleri vardır. Allah Azizdir, Hakimdir. 

229. Talak iki defadır. (!kincisinden) sonra (tekrar dönerse) ya iyilikle 
tutmalıdır veya güzellikle sa/malıdır. Onlara verdiklerin izden bir şey geri 
almanız size helal olmaz. Şayet erkekle kadın Allah 'ın çizdiği sınırları 
koruyamayacak/arından korkarlarsa ayrı . Eğer siz de onların (karı ve 
kocanın) Allah 'ın sın ırlarını koruyamayacak/arından korkarsanız, o hal
de kadının bir şeyleri fidye vermesinde her ikisi için de vebal yoktur. 
işte bunlar Allah 'ın sınırlarıdır. Onları aşmayın .  Kim Allah 'ın sın ırlarını  
aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 

1008 Bakara 2/227 
1009 Celaü'l-Efham (93-94) 
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Tefsiri : 

Allah Teala, erkeğin kadın üzerinde hakkı olduğu gibi kadının da erkek üze
rinde hakkı olduğunu belirtmiştir. Kur'an'a göre cima' , erkeğin kadın üzerinde
ki bir hakkı olduğu gibi , kadının da erkek üzerinde bulunan bir hakkıdır. Allah 
Teala, kocalara eşleriyle iyi (marufla) geçinmelerini emretmiştir. Şehevi arzusu 
kendisininkine denk veya kendisininkinden kat kat fazla genç bir eşe sahip olup 
da ona cinsi münasebetin lezzetini bir kere bile tattırmayan kimse eşine iyi davra
nıyor sayılmaz. Kim bunun iyi (maruf) olduğunu iddia ederse , kendi tabiatı bile 
bu iddiasını reddeder. Allah Teala eşleri ancak her türlü haklarını yerine getirmek 
suretiyle tutmayı mubah kılmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Bundan 
sonrası ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle salıvermektir. "1010 

Bir grup alim şöyle demiştir: Mehrin kadının hakkı olması için ömürde bir 
defa olsun kişinin eşiyle cima' etmesi vaciptir. 

Bu görüş, yukarıda tenkit ettiğimiz görüş kabilindendir. Zaten bir başka açı
dan geçersizdir de. Çünkü evlilikle maksat güzellikle (marufla) geçinmektir. Me
hir ise evlilik aktine saygıyı göstermek üzere verilmekte ve böylece nikahla zinayı 
birbirinden ayırmaktadır. Nikahla amaçlananın gerçekleşmesi, mehrin gerçekleş
mesinden daha önemli ve daha güçlüdür. 

Üçüncü bir grup da şöyle demiştir: Kişinin en azından her dört ayda bir kez 
eşiyle cima etmesi gerekir. Çünkü Allah Teala ila yapan kimseye dört ay bekleme 
ruhsatı vermiştir. Bundan sonra kadın serbest bırakılır. Dilerse kocasının yanında 
kalır. Dilerse ondan ayrılır. Eğer kadının dört ayda bir kez cima etmekten fazla 
hakkı olsaydı erkeğe bu kadar zaman diliminde eşinden uzak durma hakkı ta
nınmazdı. 

Bu görüş her ne kadar diğer iki görüşten daha doğru ise de karı ve kocanın 
iyiliğine değildir. İlanın dört ayla sınırlandırılması ise kocanın yolculuk, eşini ıslah 
etmek, kendini dinlemek ve herhangi bir işle meşgul olmak gibi bir sebeple bir 
müddet eşiyle beraber olmaktan uzak durmaya ihtiyaç duymasından kaynaklan
maktadır. Allah Teala, ila yapması durumunda erkeğe dört ay eşinden uzak dur
ma ruhsatı vermiştir. Ancak bundan yola çıkarak her dört ayda bir defa olmak 
üzere cimaya vakit tayin etmek gerekmez. 

Bir başka grup da şöyle demiştir: Koca eşini örfe uygun şekilde (marufla) 
yediriyor, giydiriyor ve onunla ilgileniyorsa, onunla normal bir seyir içinde de 
(marufla) cimada bulunması gerekir. Evliliğin temeli ve amacı budur. Allah Teala 
kadınlara iyi (marufla) davranmayı emretmiştir. Cima da bu iyi davranma emri
nin altına mutlaka girmektedir. 

1010 Bakara 2/229 
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Bu görüşte olanlar sözlerine şunu da eklemişlerdir: Koca eşini yedirme konu
sunda nasıl doyuruyorsa cima konusunda da mümkün oldukça doyurmalıdır. 

Hocamız (İbn-i Teymiye) bu görüşü tercih ederdi . 1011 

Hul' ıo12 

"Onlara verdiklerin izden bir şey geri almanız size helal olmaz. Şayet er
kekle kadın Allah 'ın çizdiği sın ırları koruyamayacak/arından korkarlarsa 
ayrı. Eğer siz de onların (karı ve kocan ın) Allah 'ın sın ırlarını koruyama
yacak/arından korkarsan ız, o halde kadının bir şeyleri fidye vermesinde 
her ikisi için de vebal yoktur. "1013 

Bu ayet-i kerime hul'un cfüz olduğunu göstermektedir. 

Hul'u marjinal bir grup reddetmiş ve böylece hem ayete hem de icmaa ters 
düşmüşlerdir. 

Ayet, idarecilerin izni olsa da olmasada hul'un cfüz olduğunu göstermekte
dir. Bununla birlikte bir grup izinsiz cfüz olmadığını ileri sürmüştür. Dört mezhep 
imamının ve cumhurun görüşü mutlak olarak cfüz olduğu şeklindedir. 

Ayet, hul'un evliliği kesin bir şekilde sona erdirdiğini (talakın bfün olduğunu) 
göstermektedir. Çünkü Allah Teala, kadının kocasına verdiği şeyi fidye olarak 
isimlendirmiştir. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi bu evlilikte hala dönüş (talak 
ric'i ) olsa idi kadın ödediği fidye karşılığında kocasından ayrılmazdı. 

Ayetin, "Siz de karı ile kocanın, Allah 'ın sınırlarını ,  hakkıyla muhafaza et
melerinden kuşkuya düşerseniz, kadın ın (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf 
için de günah yoktur. "1014 kısmında, kadının ödeyeceği fidyenin mutlak olarak 
zikredilmesi fidyenin miktarının az veya çok olabileceğini göstermektedir. Keza 
kocanın, evlilik anında ödemiş olduğu mehirden daha fazla miktarda bir fidye 
alma hakkının olduğunu da göstermektedir. 1015 

Bu ayet-i kerime, cfüz olan hul 'un, sadece karı ve kocanın Allah ' ın sınırla
rında kalarak evlilik haklarını yerine getirememekten kaygı duydukları zaman 
cfüz olacağını göstermektedir. Keza ikinci evliliğin de sadece Allah' ın sınırlarında 
kalarak evlilik haklarını yerine getireceklerine kanaat getirdiklerinde cfüz olaca
ğını göstermektedir. Allah Teala, hu!' için sınırlarına riayet edememe endişesini , 
evliliğe dönüş için de sınırlarına riayet edebilme kanaatini şart koşmuştur. 1016 

1011  Ravzatu'l-Muhibbin (210-2 1 1 )  
1012 Kadının kocasına verdiği fidye karşılığında gerçekleşen boşanmaya hul' denilir. (Müterci-

min notu) 
1013 Bakara 2/229 
1014 Bakara 2/229 
1015 Zadü'l-Mead (V/193) 
1016 İğasetü'l-Lehfan (1/377) 
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230. Eğer erkek onu boşarsa ondan sonra başka bir koca ile 
n ikah/anmadıkça ona (ilk kocasına) helfıl olmaz. Bununla beraber (yeni 
koca da) onu boşarsa onlar (karı ile ilk koca) Allah 'ın sınırlarına dosdoğ
ru uyacakların ı  zannederlerse tekrar dönmelerinde üzer/erine bir vebal 
yoktur. Bunlar bilen bir topluluk için Allah 'ın açıkladığı sın ırlarıdır. 

Tefsiri: 

Yani ikinci eş kadını boşarsa, kadının ve ilk kocasının yeniden evlenmele
rinde bir beis yoktur. Bu durum, sadece ikinci eşin boşaması halinde geçerli de
ğildir. Aksine kadının ondan ayrılması ölüm, hu! ' ,  evlilik aktinin feshi gibi başka 
bir şekilde de olsa kadın ilk eşiyle evlenebilir. Burada diğer ayrılık şekilleri talaka 
kıyas edilmiştir. 1017 

231 .  Kadınları boşadığın ızda iddetlerinin bitmesi yaklaştı m ı  artık 
onları ya iyilikle tutun veya iyilikle salın .  Yalnız onlara zulmetmek için 
onları zararlarına tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendisine 
zulmetmiş olur. Allah 'ın fıyetlerini alaya almayın; Allah 'ın üzerin izdeki 
n imetlerin i, size kendisi ile öğüt vermek üzere indirdiği Kitabı ve hikme
ti düşünün. Bir de Allah 'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla 
bilendir. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime, boşamadan vaz geçip eşe dönmenin (ric'at) zarar vermek 
değil de iyilik kasteden kişiler için geçerli olduğunu göstermektedir. Ancak zarar 
vermek kastedilirse Allah öyle kimselere eşlerine dönme hakkı tanımaz . 1 018 

1017 İ ' lamü' l-muvakkıin ( 1/266-267) 
1018 İğasetü' l -Lehfan (11377) 
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232. Kadınları boşayıp da iddetlerin i  bitirdiler m i, aralarında meşru 
bir şekilde anlaştıkları takdirde, artık kocalarıyla n ikôhlanmalarına engel 
olmayınız. İşte için izden Allah 'a ve ôhiret gününe iman edenlere böyle 
öğüt verilir. Böylesi sizin için daha faziletli ve daha temizdir. Allah bilir, 
siz bilmezsin iz. 

233. Anneler, çocukların ı  iki bütün yıl emzirir/er. Bu, emzirmeyi ta
mamlamak isteyenler içindir. O kadınların (annelerin ve çocuklarının) 
ma 'ruf bir şekilde yiyeceği, giyeceği (çocuğun) babasına aittir. Kimseye 
gücünden fazlası yükletilmez. Ne bir anneye çocuğundan dolayı zarar 
verilsin, ne de bir baba çocuğu yüzünden zarara sokulsun. (Çocuğun 
babası ölürse) mirasçıya düşen de bunun gibidir. Eğer kendi rızaları ile 
ve danışarak (daha erken sütten) kesmek isterlerse ikisinin üzerine de 
bir günah yoktur. Çocukların ızı siz emzirtmek isterseniz (süt anneye) 
verdiğinizi meşru bir şekilde teslim etmeniz şartıyla yine üzerin ize bir 
vebal yoktur. Allah 'tan korkun ve b ilin ki Allah bütün yaptıklarınızı hak
kıyla görendir. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime birkaç hüküm ihtiva etmektedir: 

1 .  Emzirme süresinin tamamı iki yıldır. Bu süre boyunca emmek, ihtiyacı 
varsa çocuğun hakkıdır. J _r "yıl" kelimesi , "bir yılın fazlası" şeklinde anlaşılma
ması için j-)..ol5 "tam" kelimesiyle pekiştirilmiştir. 

2 .  Anne-baba çocuk zarar görmeyecekse karşılıklı rıza ve istişare ile bu süre
den önce çocuğu memeden kesebilirler. 

3. Baba çocuğu annesi dışında bir süt anneye emzirtmek isterse anne iste
mese bile bu salahiyete sahiptir. Ancak anne veya çocuk bundan dolayı zarar 
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görürlerse onun bu isteği kabul edilmez. Annenin iki yılı geçirerek, üçüncü yı
lın yarısına kadar veya daha fazla çocuğu emzirmeyi sürdürmesi caizdir. Ancak 
çocuğun memeden kesilmesinin en iyi vakti havanın sıcak ve soğuk olmadığı 
mutedil mevsimlerde, çocuğun da dişlerinin çıkıp gıdasını ısırmaya güç yetire
bildiği zamanlardadır. Böyle bir zamanda sütten kesilmesi çocuk için en iyisidir. 
Güz vaktinin mutedil havalarında sütten kesmek bahar vaktinin mutedil hava
larında sütten kesmekten daha faydalıdır. Çünkü güzden sonra kış geleceği için 
hava daha serindir. Tabii hararet çocukta oluşur ve onu geliştirir. Böylece çocu
ğun hazmı kuvvetlenir, iştahı artar. 1019 
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234. İçinizden vefat edenlerin bıraktıkları eşler (evlerinden çıkma
yarak ve süslemeyi terkederek) kendiliklerinden, dört ay on gün bek
lerler. (Bu iddet) müddetlerin i b itirdikleri zaman artık onların kendileri 
hakkında maruf ile yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur. Allah, 
yaptıkların ızdan hakkıyla haberdardır. 

235. (Bu şekilde iddet bekleyen) kadınlara üstü kapalı talip olmanız
dan veya (böyle bir evlenme arzusunu) için izde saklamanızdan dolayı 
da size bir günah yoktur. Allah onları muhakkak hatırlayacağın ızı bilmiş
tir. Fakat meşru bir söz söylemeniz müstesna; kendileriyle gizlice sözleş
meyin. Iddet sona erinceye kadar nikôh akdini  bağlamaya azmetmeyin 
ve bilin ki Allah için izdekini bilir. Artık O'ndan sakının ve bilin ki m uhak
kak Allah mağfiret edicidir, Halimdir (ceza vermede acele etmez) . 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede iddet beklemekte olan kadına dünür olmayı 
ima etmekten bahsetmiştir. Bu, imada bulunan kişinin kalbinde o kadına karşı 
bir arzu ve muhabbet olduğunu, bunun evliliğe vesile olacak bir söz söylemeye o 

1019 Tuhfetü' l-Vedud (205-206) 
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kimseyi sevkedeceğini göstermektedir. Bu sebeple Allah Teala bu şekilde imada 
bulunmanın ve böyle bir kadına muhabbet ve arzu duymanın günah olmadığını 
belirtmiş, ancak onunla gizlice randevulaşmayı yasaklamıştır. 

Buradaki i_,.... "gizlice" kelimesi ile kastedilenin ne olduğu hakkında değişik 
yorumlar vardır: 

1 .  Nikahtır. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: Bu durumdaki kadınlara on
larla evleneceğinizi açıkça söylemeyin! Ancak imada bulunabilirsiniz. Bu da gü
zel sözdür. 

2. Bu kelime ile kastedilen kadın henüz iddetini doldurmadan onunla gizlice 
evlenip iddet dolunca evlilik aktini açıklamaktır. Ayetin şu kısmı bu manayı destek
lemektedir: "Farz olan bekleme müddeti dolmadan nikah kıymaya kalkışmayın"1020 
Burada söz konusu olan bekleme müddeti iddettir. 

Birinci görüşü tercih edenler şöyle demiştir: Ayet-i kerime evlenme konusun
da imada bulunmanın günah olmadığını, ancak gizlice randevulaşmanın, açıkça 
evlilik teklifinin ve iddetten önce evlenmenin haram olduğunu göstermektedir. 
Eğer gizlice randevulaşmakla gizlice evlenmek kastedilse ayette tekrar olurdu. 

Cenab-ı Hak daha sonra şöyle buyurmuştur: " Bilin ki Allah, gönlünüzdeki
leri bilir. Bu sebeple Allah 'tan sakının .. " 1021Yani size çizilmiş olan sınırı aşmayın! 
Çünkü Allah sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklannızı da bilir. 

Daha sonra Allah Teala şöyle buyurmuştur: " Şunu iyi bilin ki Allah Gafur' dur, 
Halim 'dir. "1022 Eğer O'nun mağfiret ve yumuşaklığı olmasaydı son derece sıkıntı
ya düşerdiniz. Çünkü O, kalplerinizdekini de b il ir, bildiklerinizi de. O halde onun 
yasakladığı bir şey yaparsanız hemen tevbe edin ve O'ndan mağfiret dileyin ! 
Çünkü O, çokça mağfiret eden ve kullarına karşı çok yumuşak olandır. 1023 

Müfessirler şöyle demiştir: Kocası öldüğü için iddet beklemekte olan kadına 
üstü kapalı evlilik teklifinde bulunmak şu sözlerle olur: Sen hakikaten güzelsin, 
hoşsun !  Seni özlüyorum! Allah bir şey takdir etmişse olur. vs . rn24 

1020 Bakara 2/235 
1021 Bakara 2/235 
1022 Bakara 2/235 
1023 Celaü'l-efham (94) 
1024 el-Fevfüdü'l-Müşewik ( 134) 
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236. Kendileriyle temas etmediğiniz veya kendilerine mehir tayin 
etmemiş olduğunuz hanımları başarsanız (bunda) üzerinize günah yok
tur. Onları -eli geniş (zengin) olan kendi halince, fakir olanınız da kendi 
halince- güzel bir şekilde faydalandırın ız. Bu, ihsan edenler üzerine bir 
borçtur. 

237. Kendilerine mehir tayin etmiş olduğunuz hanımları onlara do
kunmadan önce başarsanız, tayin ettiğin iz (mehir) in yarısını (onlara) 
verin .  Ancak kendileri veya nikah akdini elinde bulunduran kimse (koca 
veya velisi) bağışlarsa ayrı. (Ey erkekler) sizin bağışlamanız ise takvaya 
daha yakındır. Aranızdaki fazileti (mazinizi ve hukukunuzu) unutmayı
n ız. Allah işlediğin izi görendir. 

238. Namazları ve özellikle orta namazı koruyunuz. Gönülden gele
rek saygı ve itaat ile Allah ' ın huzurunda ayakta durun. 

239. Şayet korkarsanız o halde (namazı) yaya olarak veya binek üs
tünde (kılın) .  Güvene kavuştuğunuzda O, size bilmediğinizi öğrettiği gibi 
Allah' ı  anın. 

240. içinizden geride eşler bırakarak vefat edecekler, eşlerine (evle
rinden) çıkarılmayarak bir yıla kadar faydalanmaların ı  vasiyet etsinler. 
Şayet (evlerinden) çıkarlarsa (süslenir veya evlenirlerse} artık onların 
kendileri hakkında meşru bir şekilde yaptıklarından dolayı size bir vebal 
yoktur. Allah Azizdir, Hakimdir. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerin bir arada zikredilmesiyle ilgili şöyle bir düşünce akla gelebilir: 
Namazla ilgili ayetin talakla ilgili bu iki ayetle ne alakası var da bir arada zikre
dilmiştir? 



Su re :  2 • Bakara Su resi  ·:· 343 

Namaz ve ona riayet edilmesiyle ilgili ayet hakkında ileri gelen bir alime bu 
soru sorulmuş o şöyle cevap vermiştir: Allah Teala mahlukatın haklarına riayet 
edilmesini emredince onlara kendi hakları içerisinde bulunan namazı da hatırlat
tı. Böylece hem Yaratan' ın hem de yaratılanların haklarına riayet edilmesi hak
kında genel ve tam bir ikaz yapmış oldu. Ancak yaratıkların haklarının bir kısmı 
hayatla, bir kısmı da mematla ilgili idi. Hayatla ilgili olanı narr.azla ilgili ayetten 
önce zikretmişti. Mematla ilgili hakları da namazla ilgili ayetten sonra zikretti. 

Müfessirler bu ayetlerin bir arada zikredilmesini izah etmek üzere bir çok 
yorumlar yapmışlardır. Biz onlar içinde bu zikrettiklerimizle iktifa ediyoruz. 1025 

"Sizden ölüp de dul eşler bırakan kimseler, eşlerin, evlerinden çıka
rılmadan, bir yıla kadar bıkartıkları maldan faydalanmaları hususunda 
vasiyet etsinler. "1026 

Bu ayette yer alan bir yıl bekleme hükmü, daha önce geçmiş olan şu ayetle 
kaldırılmıştır: "Sizden ölenlerin, geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına (evlen
mede) dört ay on gün beklerler. ıııo27 Bu ise kaideye aykırıdır. 1028 Bu problem, bu 
ayetin hükmünün sünnetle kaldırıldığı söylenerek çözülmeye çalışılmıştır. Ancak 
bu çözüm, sadece sünnetin Kur'an' ın hükümlerin i kaldırabileceğini kabul eden
leri ikna edebilir. Sünnetin Kur'an' ın hükümlerini kaldırabileceğini kabul etme
yenleri ise ikna etmez. 

Bu problem şöyle halledilebilir: Kocası ölmüş kadınların bir yıl beklemeleriy
le ilgili ayet, dört ay beklemeleriyle ilgili ayetten önce nazil olmuştur. Ancak dört 
ay beklemeleriyle ilgili ayet Mushaf'a daha önce konulmuştur. Böylece bir yıl 
beklemeleriyle ilgili ayet daha önce nazil olmakla birlikte Mushaf'ta diğerinden 
sonra yer almıştır. 1029 

1025 el-Fevaidü' l-Müşevvik ( 1 75-1 76) 
1026 Bakara 2/240 
1027 Bakara 2/234 
1028 Neshin (bir hükmün başka bir hükümle değiştirilmesinin) şartlarından biri de hükmü kaldı

rılan ayetin veya hadisin, hükmü kaldıran ayetten önce olmasıdır. Halbuki burada hükmü 
kaldıran Bakara 2/234, hükmü kaldırılmış ayetten önce zikredilmiştir. Ancak Kur'an Kur'an 
nüzul sırasına göre değil de, Allah'ın dilediği ve emrettiği başka bir şekilde teriip edildiği için 
bu itiraz bizce yerinde değildir. Nitekim müellif de aşağıda buna işaret edecektir. (Müterci
min notu) 

1029 el-Fevfıidü'l-müşevvik ( 153) 
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241 .  Boşanan kadınlar lehine ma'ruf (şeriatın emrettiği) bir şekilde 

faydalandırma yükümlülükleri vardır. Bu takva sahiplerine bir borçtur. 
242. İşte Allah, akrl erdiresiniz diye size ayetlerin i  böyle açıklar. 
243. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çı

kanları görmedin mi? Allah onlara: "Ölün" dedi. Sonra da onları dirilt
ti. Gerçekten Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu 
şükretmez/er. 

244. Allah yolunda savaşın ve bilin ki muhakkak Allah, her şeyi işi
tendir, bilendir. 

245. Allah 'a güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah da o ver
diğini ona pek çok kat artırsın. Allah daraltır, genişletir. Siz yalnız O'na 
döndürüleceksiniz. 

246. Musô'dan sonra Israiloğulların ın ileri gelenlerin i görmedin mi? 
Hani onlar, kendi peygamberlerine: "Bize bir hükümdar gönder de, Al
lah yolunda savaşalım" demişlerdi. O da: "Ya savaş üzerinize farz kılınır 
da savaşmayıverirseniz?" demişti. Onlar: "Allah yolunda neye savaşma
yalım? Hem yurdumuzdan çıkarıldık, hem de evlatlarımızdan edildik? " 
demişlerdi. Fakat onlara savaş farz kılındığı zaman, içlerinden çok azı 
müstesna yüz çevirdiler. Allah (savaşmaktan kaçan) zalimleri çok iyi bi
lendir. 
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247. Peygamberleri onlara: "Muhakkak Allah size Talut'u bir hü
kümdar olarak göndermiştir" dedi. Onlar da: "Nasıl olur da başımıza 
hükümdar olabilir? " dediler. "Halbuki biz hükümdarlığa ondan daha 
layıkız. Üstelik ona bolca mal da verilmemiştir. " (Peygamberleri) : "Mu
hakkak Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar olarak) seçmiştir. Ona 
ilimce de vücutça da bir üstünlük vermiştir" dedi. Allah, mülkünü di
lediği kimseye verir. Allah, Vasidir (rahmeti ve ilmi sonsuzdur), herşeyi 
bilendir. 

Tefsiri: 

"(Allah), ilimde ve bedende o (Talut) 'a üstünlük verdi. " 1030 

TalO.t'un kıymeti manevi bakımdan ilimle, dış görünüşü ise vücut yapısı
nın sağlamlığıya büyüdü, olgunlaştı . Böylece onun dışı da, içi de, manevi yönü 
de maddi yönü de mükemmelleşti. Böyle iki taraflı olgunlaşma, sadece manevi 
ve fikri yönden olgunlaşmadan daha mükemmeldir. Allah Teala yaratıklarından 
mükemmelleştirmeyi istediklerini bu şekilde hem maddi hem manevi, hem dış 
görünüş hem de iç dünyası bakımından mükemmelleştirir. 103 1 

248. Peygamberleri onlara dedi ki: "Onun h ükümdarlığının ayeti 
(alameti) size o TabUt'un gelmesi olacaktır. Onun içinde Rabbinden 
bir sükunet ve Musa ile Harun aile halkının terekesinden arta kalanlar 
vardır. Melekler onu yükleneceklerdir. Elbette bunda sizin için bir ibret 
vardır. Eğer gerçekten iman etmiş iseniz. " 

Tefsiri: 

Bu ayette zikredilen "sekinet" in müşahhas bir varlık mı, yoksa manevi bir 
şey mi olduğunda ihtilaf edilmiştir: 

1 .  Sekinetin müşahhas bir varlık olduğunu söyleyenler, onun nasıl bir şey 
olduğu hakkında kendi içlerinde ihtilaf etmişlerdir: 

a. Ali b. Ebi Talip'ten -radıyallahu anh- rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: 
Sekinet iki başı ve insan yüzü gibi yüzü olan hafif bir rüzgardır. 

1030 Bakara 2/24 7 
1031 es-Savfıiku'l-mürsele (IV/1376) 
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b. Mücahid' in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sekinet, zümrüt ve zebercetten 
iki kanadı ve ışıklar saçan iki gözü olan bir kedi sı'.'.ıretindedir. İsrail oğulları onun 
sesini duyduklarında zafer kazanacaklarından emin olurlardı. 

c. İbn-i Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sekinet, Cennet'te altından 
yapılmış b ir kaptır. Peygamberlerin kalpleri onda yıkanmıştır. 

d. Vehb b .  Münebbih'in ise şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sekinet, konuşma 
özelliğine sahip olan Allah katından gönderilen bir ruhtur. İsrail oğulları bir şey 
hakkında ihtilafa düşerlerse, o ruh kastettikleri şeyin açıklamasını onlara bildirirdi. 

2. Sekinetin manevi bir şey olduğunu söyleyenlere göre ise ayetin manası 
şöyle olur. Tabut' un size gelmesi sizin için bir ferahlık ve güven kaynağıdır. 

Birinci görüş sahiplerine göre ise sekinet Tabut'ta bulunan müşahhas bir 
varlıktır. "MCısô. ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir bakiye vardır" 
ifadesinin "O Tô.bCıt'un içinde Rabbin izden size bir ferahlık ve sükunet vardır" 
ifadesine atfedilmesi bu görüşü desteklemektedir. 

Ata b. Ebi Rebah şöyle demiştir: Sekinet, ferahlık ve sükunet bulduğunuz 
bilinen ayetlerdir. 

Katade ve Kelbi de şöyle demiştir: � "sekinet" , 0 _,..<-. "sükun" kökün
den gelmektedir. Buna göre anlam şöyledir: Rabbinizden size bir ferahlık ve hu
zur vardır. Nitekim Tabut her nerede bulunursa İsrailoğulları huzur ve sükunet 
bulurlardı. 1032 

Allah Teala'dan Sabır İstemek 

1 032 'v1edaricü's-Salikin ( I l/504-505) 
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249. Ta/Ut, ordusuyla ayrıldığında (askerlerine): ''Allah sizi bir nehirle 
imtihan edecektir. Ondan içen benden değildir. Onu tatmayansa o ben
dendir. Ancak eliyle bir avuç alanlar müstesna" dedi. Fakat (nehre varır 
varmaz) içlerinden pek azı dışında ondan içtiler. Nihayet o (Talut) ve 
beraberindeki mü 'minler nehri geçince: "Bugün biz Ca/Qt'a ve ordusu
na güç yetiremeyiz" dediler. Allah 'a kavuşacaklarını bilenler ise: ' Nice 
az bir topluluk, daha fazla bir topluluğu Allah 'ın izniyle yenmiştir. Allah 
sabredenlerle beraberdir" dediler. 

250. (Ta/ut'a itaat edenler) Calut ve askerlerine karşı çıktıklarında: 
"Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Ve kafirler 
topluluğuna karşı bize yardım et" dediler. 

251 . Derken Allah 'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da 
Calut'u öldürdü. Allah da ona hem h ükümdarlığı hem hikmeti (pey
gamber/iği) verdi ve ona dilediği bazı şeyleri öğretti. Eğer Allah insan
ların bir kısmını (kafirleri) diğer bir kısmı (mü 'minler) ile savmasaydı 
yeryüzü m uhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemler üzerine büyük 
lütuf (ve rahmet) sahibidir. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala'nın kulların davranışlarını takdir edip yarat
masına dört ayrı delil vardır: 

1 .  "Üzerimize sabır yağdır! " ifadesi. Sabır kulların iradeye dayalı bir davra
nışıdır. Ancak onu, irade ve müsaade salahiyetine sahip olan Allah'tan istemiş
lerdir. O, dilerse onu onlara verir, dilemezse vermez. 

2. ''Ayaklarımızı sabit kıl! " ifadesi. Ayakların sabit durması kulların iradeye da
yalı bir davranışıdır. Ancak onları sabit kılmak Allah' ın , sabit durmak ise kulların 
fiilidir. Allah sabit kılmadan onların ayaklarının sabit durmasına imkan yoktur. 

3.  "Kafir kavme karşı bize yardım et! " ifadesi. Allah'tan yardım istiyorlar. 
Çünkü yardım ancak, Allah' ın onların azimlerini güçlendirmesi, onlara cesaret 
ve direnç vermesi, onları sabit kılması ve düşmanlar mm kalplerine zaaf ve korku 
salmasıyla olur. Keza insanın bir başkasına galip gelmesi ya güç ve iradesiyle 
gerçekleşen organlarının fiilleriyle olur veyahut delil, açıklama ve bilgiyle olur. 
Her ikisi de kulun fiilidir. 

Allah teala, yardımın tamamıyla kendi katından olduğunu bildirmiş ve ken
disinden onu isteyeni övmüştür. 

MCıtezile'ye göre ise yardımın Allah Teala ile ilişkisi yoktur. 
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4. "Sonunda Allah 'ın izniyle onları yendiler" ifadesi. Buradaki "izin" , "dile
me ve gerçekleştirme" anlamındaki kader ve yaratmayla ilgili olan izindir. Yoksa 
"emir" manasındaki yasama ile ilgili izin değildir. Çünkü o, yaratma ile ilgili iznin 
aksine düşmanlarının hezimete uğramasını gerektirmez. Halbuki yaratma ile ilgili 
Allah' ın bir emri mutlaka gerçekleşir. 1033 

252. Bunlar, Allah 'ın ayetleridir. Sana onları hakk ile okuyoruz. Mu
hakkak sen, (bütün insanlara) gönderilmiş peygamberlerdensin. 

253. İşte Biz o peygamberlerin bazısın ı  bazısına üstün kıldık. Allah 
onlardan kimisi ile söyleşmiş, kimisini de birçok derecelerle yükseltmiştir. 
Meryem oğlu İsa 'ya da açık deliller verdik; onu Ruh u 'l-Kudüs (Cebrail) 
ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendi
lerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat 
anlaşmazlığa düştüler de kimi iman etti, kimi de kafir oldu. Eğer Allah 
dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediği şeyi yapar. 

254. Ey iman edenler, içinde alış-verişin de dostluğun da ve (Allah 'ın 
izni dışında) bir şefaatın da olmadığı bir gün gelmezden önce size verdi
ğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler ise, zulmedenlerin ta kendileridir. 

1033 Şifaü'l-Alil (63-64) 

T 



SOre :  2 • Bakara Suresi  ·:· 349 ������������ 

255. Allah . . .  O'ndan başka ilah yoktur. Diridir. Kayyumdur. O'nu ne 
bir uyuklama alır, ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
yalnız O'nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde kim şefaat edebilir? 
O, yaratıkların önlerindeki/erini (dünyada yaptıkların ı  yapacaklarını, 
açıklayıp gizlediklerini), arkalarındakini (ahirette olacak her şeyi) b ilir. 
O'nun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamaz
lar. O 'nun Kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları (gökleri ve yeri) 
koruması O 'na ağır gelmez. O, çok yücedir, çok büyüktür. 

Tefsiri: 

Allah Teala, ayet-i kürside, tüm sıfatların temeli olan Hayy (diri) oluşunu ve 
onunla birlikte Allah'm zatını ,  bekasını ve uyku, uyuklama ve aciz gibi kusurları 
bulunmadığını gerektiren Kayyum sıfatını zikretmiştir. Daha sonra hakimiyet ve 
otoritesinin kemalini, otoritenin sadece kendisine füt olduğunu, izni olmaksızın 
katında kimsenin bir başkasına aracılık yapamayacağını belirtmiştir. Ardından 
ilminin genişliğini ve bilgisinin kuşatıcılığını zikretmiş, yaratıklarının O'nun dile
mediği bir şeyi bilmelerinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Peşi sıra azamet ve 
yüceliğine ikazda bulunmak için kürsüsünün genişliğini zikretmiştir. Bu, azamet 
ve yüceliğine bir giriş gibi olmuştur. Daha sonra güç ve kudretine vurgu yaparak 
asla yorulmadığını bildirmiştir. Ve nihayet ayet-i kerimeye, Allah' ın zatını yüceli
ğini ve azametini gösteren el-Aliyy ve el-Azim isimleriyle son verilmiştir. 

• 
. Cen�b-ı Hak Taha suresinde de şöyle buyurmuştur: � LAj ff!�l � LA �  

� � 0 � 'l j "O, insanların geleceklerini  de geçmişlerini de bilir. Onların ilmi 
ise bunu kapsayamaz"1034 

Bu ayetteki "-: zamirinin kimi gösterdiği hakkında farklı görüşler vardır: 
1 .  Bu zamir Allah Teala'yı göstermektedir. buna göre anlam şöyle olur: Kul

ların ilmi Allah'ı kapsamayaz 
2 .  Gelecek ve geçmişi göstermektedir. 
Birinci görüşe göre zamir bilme fiilinde özne olan Allah' ı ,  ikinci görüşe göre 

ise bilgiye nesne olan kainatı göstermektedir. ikinci görüş birinciyi de gerektir
mektedir. Çünkü kullar, kendileriyle ilgili olan bazı bilgileri bile bilemiyorlarsa 
Allah Teala'yı bilmemeleri öncelikle gereklidir. 

�L.!. l4: \ıı � � � �� 'i) "O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar 
O'nun ilmi�d�n hiçbir ş'ey( tam olarak bilemezler. " ayetindeki � "ilminden" 
kelimesindeki zamir de izahını yaptığımız Taha suresindeki ayet gibidir. Allah' 
gösterebileceği gibi, ayetin bir önceki bölümünde geçen kulların geçmiş ve ge
leceklerini de gösterebilir. Buna göre anlam şöyle olur: Geçmiş ve gelecekleri 
bilgisinden Allah' ın dilediği dışında hiçbir şey bilemezler. 

1034 Taha 2011 ı o  
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Zamirin Allah' ı  göstermesi ihtimaline göre masdar formunda olan r-l.,Ç keli
mesi öznesiyle tamlama içine girmiş demektir. 

Zamirin, kulların geçmiş ve geleceklerini göstermesi ihtimaline göre ise mas
dar nesnesiyle tamlama içindedir. 

el-Aliyy ve el-Azim sıfatlarıyla sadece Allah ' ın ilim, kudret, hakimiyet ve bun
larla bağlantılı şeylerle nitelenmesi kastedilseydi bu tekrar olurdu. Bu sıfatların 
tafsilatlı bir şekilde zikredilmesi zorlukla anlaşılabilecek kelimelerle ifade edilme
sinden daha edebidir. 

Keza Allah'ın yücelik ve azametinden sadece O'nun yaratıklarından daha bü
yük ve daha üstün olduğu anlaşılırsa bu iki büyük sıfatın azameti layıkıyla takdir 
edilmiş olmaz. Bu sıfatlar böyle bir kasıtla, ancak Allah'la başkalarını eşit gören 
ve onları ilah bilip tapınan kimselere reddiye sadedinde söylenebilir. Nitekim şu 
ayet-i kerimede öyledir: "(Resulüm!) de ki: Hamd olsun Allah 'a, selôm olsun seç
kin kıldığı kullarına. Allah mı  daha hayırlı, yoksa O'na koştukları ortaklar mı?"1035 

,., ,.. .!. o > ;;I ·j O ,.. (. ,.. o J O ,,. o ,.. ,;1 O _ ,.  � �� �y_j � Y,LkJ� � YJ �I Cr� ..l.!. j.ll � J.! ��\ � ol?l ':1 
,., .. .. .. .. .,. 

, , Jıı ,,. o ,.. J ,.. o o o ,.. ..! r o ı}.. � ıc. � - �ı - ı . ı  ' L.aA.il ':} •• ,1 \  ö - . � 1 1.ı �I "'\ 'Y � �  .J � i  - ı.f-Jy ) J"""' ; 
256. Dinde zorlama yoktur. Gerçekten iman ile küfür apaçık mey

dana çıkmıştır. Kim tôğCıtu inkar ve Al/ah 'a iman ederse o muhakkak, 
kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa (Kur'ôn'a, İslôm 'a) ya
pışmış olur. Allah işitendir, bilendir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimedeki olumsuz yapı, yasaklama anlamında kullanılmıştır. 
Buna göre ayetin anlamı şöyledir: Kimseyi dine girme konusunda zorlamayın ! 

Bu ayet-i kerime sahabeden bir kısım kişiler hakkında nazil olmuştur. On
ların İslam'dan önce Yahudi ve Hıristiyan olmuş oğulları vardı. İslam gelince 
babalar Müslüman oldular ve oğullarını Müslüman olmaya zorlamak istediler. 
Bunun üzerine Allah Teala böyle bir zorlama yapılmasını yasakladı. Onlar kendi 
istekleriyle islam'a girerlerse ne ala! 

Doğru olan görüşe göre bu ayet-i kerime tüm kafirleri kapsamına almakta
dır. Tüm kafirlerden cizye alınabileceğini ileri sürenlere göre bu son derece açık 
bir görüştür. Buna göre kafirler dine girmeye zorlanmazlar. Iraklı ve Medineli 
alimlerin dediği gibi ya dine girerler veya cizye verirler. Ancak bu alimler bazı 
putperestleri bu hükümden istisna etmiştir. 

1035 Nemi 27/59. Bk. es-Savfüku ' l-mürsele ( IV/1371 -1372) 
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Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- uygulamasını göz önüne alan kimse 
onun asla kimseyi dine girmeye zorlamadığını görür. Ancak kendisiyle savaşanla 
savaşmıştır. Barış yapanlarla ise barışı korudukları ve anlaşmayı bozmadıkları 
sürece savaşmamıştır. Nitekim Allah Teala, Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesel
lem- anlaşmalarını dürüstlükle koruyan kimselerin anlaşmalarına sadık kalmayı 
emretmiş ve şöyle buyurmuştur: "Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe 
siz de onlara dürüst davranınf "1036 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Medine'ye gelince Yahudilerle anlaş
ma yapmış ve onlara dinleri konusunda müsamaha göstermiştir. Ancak onlar 
onunla savaşınca, anlaşmalarını bozunca ve mücadeleye girişince o da onlarla 
savaşmak durumunda kalmış, bir kısmına lütufta bulunmuş, bir kısmını sürgün 
etmiş, bir kısmını da öldürmüştür. 

Keza Kureyş ile on yıl anlaşma yapmış ve onlar anlaşmayı bozup onunla 
savaşmaya başlamadıkça onlarla savaşmamıştır. Ne zaman ki onlar onunla sa
vaşmaya başlamışlar, o zaman o da onlarla yurtlarına kadar giderek savaşmıştır. 
Nitekim onlar vaktiyle Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında Medine'ye kadar 
gelerek onunla savaşmak istemişlerdi. Eğer onlar Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- ile savaşmaktan uzak dursalar o da onlarla savaşmazdı .  1037 

, _  ; -.... .... � J J , J �  • .., 1 :. ,!. "' ���jl l_,_j.45 &..ili_, �_fJI Jl -?WJ2.ll � � r l�I �.ili �j :uıı 
C. - , � I 'ıf -� � �81 ..:,�i ..±3_,! s-ıLJ1Jı Jı �_,Jı ıf � Y.-� � ).l1Jı 

t. 

'\'O V� 0_,,lJı;_ 
257. Allah, iman edenlerin velisi (dost ve yardımcısı) dır. Onları ka

ranlıklardan nura çıkarır. Kafirlerin dostları ise tağuttur. Onlar da onları 
nurdan karanlık/ara çıkarırlar. işte onlar ateş (Cehennem)liktirler. Onlar 
orada temelli kalıcıdırlar. 

Tefsiri : 

İnananların dostunun Allah olduğunu belirtirken JJ "dost" kelimesini tekil, 
kafirlerin dostunun tağut olduğunu belirtirken ise çoğul° zikretti. Çünkü onları yol
dan çıkaran dostları pek çoktur. Keza sapıklık ve azgınlık yollarının kastedildiği 
ı..:.ıWk "karanlık" kelimesini çoğul zikretti . Çünkü bunlar pek çok ve çok çeşitlidir. 
Buna mukabil .J_,Jl "aydınlık" kelimesini tekil zikretti . Çünkü onunla maksat hak 
din ve doğru yoldur ki o da tektir. 1038 

1036 Tevbe 917 
1037 Hidayetü'l-hayara (37-38) 
1038 Bedfüu' l-fevfüd ( 1/120) 
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Bu ayet-i kerime, şeytanların, kafirleri nura benzeyen fıtrattan ve peygam
berlerin getirmiş olduğu hidayet ve ilimden karanlığa benzeyen inkar ve şirke, 
cehalet ve sapıklığa sürüklemelerini ihtiva etmektedir. 1 039 

Kafirlerin dostları, onları yaratılışlarında bulunan karanlık, cehalet ve hevfü 
heveslere döndürürler. Ne zaman peygamberlik ve vahiy nuru onları aydınla
tacak olsa ve onlar o nura girecek olsalar hemen dostları onları o nurdan alı
koyar ve çevirir. Dostlarının kafirleri nurdan karanlıklara çıkarmaları bu şekilde 
olmaktadır. 1040 

258. Allah kendisine mülk {hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için 
şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışamaya gireni (Nemrud'u) 
görmedin mi? İşte o zaman Ibrahim 'Rabbim hayat veren ve öldürendir' 
demişti. O da 'Hayat veren ve öldüren benim ' demişti. İbrahim (Alah 
güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir' dedi. 
Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimse/eri h idayete erdir
mez. 

Tefsiri: 

Hz. İbrahim'le tartışan bu kişi kendisini - haşa - öldürüp dirilten Allah' la 
denk görmüş onun gibi öldürüp dirilteceğini ileri sürmüştür. Bunun üzerine Hz. 
İbrahim, o kişiden , güneşi, Allah' ın getirdiği yönün dışında bir yönden getirerek 
sözünü ispatlamasını istemiş ve böylece onu susturmuştur. 

Hz. İbrahim' in ondan böyle bir talepte bulunarak onu susturması, bazı cedel 
alimlerinin söylediği gibi başka bir mevzCıa intikal değildir. Aksine muhatabı ileri 
sürdüğü sözü ispatlamakla mecbur bırakmaktır. 1041 

Hz. İbrahim'in Kıssası 

Bu ayet-i kerimenin kapsadığı hasmı susturan delili düşünen kimse, en veciz 
ifadeyle en büyük delilin zikredilmiş olduğunu görür. Çünkü Hz. İbrahim, kendi
siyle Allah hakkında tartışan bu kimseye Allah'ın diriltip öldürme gücüne sahip 

1039 Ahkamu ehli'z-zimme (11/532) 
1040 İcmtimau' l-cüylış (5) 
1041 el-Cevabü' l-Kafi (ed-Da' ve'd-deva' ) ( 1 94) 
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olduğunu söyleyince Allah düşmanı demagoji nevinden bir muhalefet yürüt
meye başladı. Onun yaptığı, dilediğini öldürüp dilediğini hayatta bırakmasıdır. 
Böylece güya hayatta bıraktığını diriltmiş, öldürdüğünü de öldürmüş oluyordu. 
Bunun üzerine Hz. İbrahim, öldürme ve diriltme hususunda Allah' la eşit ise aynı 
.şeyi güneşin seyir ve düzeninde de yapmasını, onu Allah' ın getirdiğinden fark
lı bir yönden getirmesini o kişiden istedi. Eğer bu kimse, öldürme ve diriltme 
hususundaki iddiasında doğru ise güneş hakkında da iddiasının doğru olacağı 
bir tasarrufta bulunması gerekirdi .  

Hz .  İbrahim'in, o kişiden güneşi farklı yönden getirmesini istemesi, -bazılarının 
zannettiği gibi- bir delilden daha açık olan başka bir delile intikal değildir. Aksine, 
iddia sahibine, ileri sürmüş olduğu delilin -doğru olması halinde - kapsamındaki 
her .şeyde geçerli olacağını belirtmekten ibarettir. 1042 

1042 es-Savfüku' l-mürsele ( 1 1/490-491 )  
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259. Yahut duvarları çatıları üstüne çökmüş bir kasabaya uğrayan 
kimse gibisini (görmedin mi) ?  (Kendi kendine) : "Allah burasın ı  (veya bu 
ölüleri) ölümünden sonra acaba nasıl diriltecek? " demişti. Allah da on u 
yüz yıl öldürmüş, sonra dirilterek: "Ne kadar kaldın?" demişti. O da: 
"Bir gün yahut bir günün bir kısmı kaldım "  diye söylemişti. "Hayır, yüz 
yıl (ölü) kaldın. Işte yiyeceğine ve içeceğine bak, h iç bozulmamış. Bir 
de merkebine bak. Biz seni  insanlara bir alamet (kudretimize bir belge) 
kılalım diye böyle yaptık. (Merkebin) kemikler(in) e de bak, onları nası l 
birleştirip yerli yerine koyuyoruz; sonra da onlara et giydiriyoruz? " diye 
buyurdu . Durum kendisine apaçık belli olunca: "Biliyorum ki Allah her 
şeye kadirdir" demişti. 
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260. Hani  İbrahim "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster" de
mişti. "İnanmadın mı yoksa? " diye buyurdu. O da: "!nandım. Fakat kal
bimin mutmain olması (yatışması) için (soruyorum) " demişti. Buyurdu 
ki: "Dört kuş al! Onları kendine alıştır. Sonra onların her bir parçasın ı  
bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır, koşarak sana gelirler Bil 
ki Allah mutlak galibdir, Hakimdir. " 

261 . Malların ı  Allah yolunda infak edenlerin durumu yedi başak bi
tiren ve her başağında yüz tane bulunan tek bir tohuma benzer. Allah 
dilediğine kat kat verir Allah Vasidir (bol bol verendir), çok iyi b ilendir 

262. Mallarını Allah yolunda infak edip de sonra o harcadıklarının 
arkasından başa kakmayan ve bir eziyet de katmayanların Rabbleri ya
nında mükafatları vardır. Onlar için h içbir korku yoktur ve onlar üzül
mezler de. 

263. Iyi ve güzel bir söz ile bağışlama, arkasından eziyet (başa kak
ma ve serzeniş) gelen bir sadakadan hayırlıdır Allah Ganidir (ihtiyacı 
yoktur}, Halimdir. 

264. Ey iman edenler! Malın ı  sırf insanlara gösteriş olsun diye infak 
eden, Allah 'a ve ahiret gününe inanmayan bir  kimse gib i  sadakalarınızı 
başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. Onun (gibi/erinin) 
hali, üzerindeki azıcık toprağı, sağnak halinde yağan bir yağmurla sıyrı
lıp da dümdüz bir taş kesilen kaypak bir kayaya benzer. Onlar (dünya
da) kazandıkları h içbir şeyi ele geçiremezler. Allah kafirler topluluğuna 
hidayet vermez. 

265. Allah 'ın rızasını arayarak ve nefislerinden bir sebat ile mallarını 
infak edenlerin durumu da yüksek b ir tepenin üstünde bulunan ve ken
disine bol bol yağmur isabet ettiği için de meyvelerini  iki kat veren güzel 
bir bahçeye benzer. Ona bol yağmur isabet etmese de (yüksekliğinden 
dolayı en azından) bir çisinti alır. Allah yaptıkların ızı çok iyi görendir 

266. Sizden herhangi birin iz ister mi ki hurma ve üzüm ağaçlarından 
bir bahçesi olsun, altından ırmaklar aksın, orada her çeşit meyveleri 
bulunsun ve kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, üstelik güçsüz (ve başka 
geliri olmayan) küçük çocukları da olsun. Derken ona içinde ateş olan 
bir bora isabet etsin ve yanıversin .  işte (infak hususunda) Allah, düşü
nürsünüz diye ayetleri size böylece apaçık b ildirir. 

267. Ey iman edenler, kazandıklarınızın en güzel (ve helôl) ferinden 
ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerden infak edin. Göz yummaksızın 
alıcısı olmayacağın ız aşağılık şeyleri seçerek vermeye yeltenmeyin. Bilin 
ki gerçekten Allah Gan idir, Hamiddir. 

268. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size fahşayı emreder. Allah ise 
size kendi katından mağfiret ve bir bolluk va 'dediyor. Allah ihsanı bol 
olandır. Hakkıyla bilendir. 
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269. O h ikmeti dilediğine verir. Kime h ikmet verilirse muhakkak ona 
pek çok hayır verilmiş demektir. Özlü akıl sahiplerinden başkası da iyice 
düşünemez. 

270. Yaptığınız her türlü infakı yahut adadığın ız her adağı muhakkak 
Allah bilir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. 

271 . Sadakaların ızı açıkça verirseniz o ne güzeldir. Şayet onları gizler 
ve fakirlere verirsen iz, işte bu sizin için daha hayırlıdır, günahların ızın bir 
kısmını bağışlar. Allah yapmakta olduğunuzdan gereği gibi haberdardır. 

272. Onların h idayete ermesi sen in üzerine borç değildir. Fakat Allah 
dilediği kimseye hidayet verir. Her ne hayır infak ederseniz kendi fay
danızadır. (Ey mü 'minler) zaten siz ancak Al/ah 'ın rızası için infak eder
siniz. Hayır türünden her neyi infak ederseniz (mükafatı) size eksiksiz 
ödenir. Ve size asla zulmedilmez. 

273. (Sadakalar) Allah yolunda kendilerin i  vakfetmiş, yeryüzünde (ti
caret için) dolaşmaya gücü yetmeyen, (hallerini) bilmeyenin afif davran
malarından dolayı kendilerini zengin sandığı, senin ise simalarından tanı
dığın ve yüzsüzlük edip de insanlardan (bir şey) istemeyen fakirler içindir. 
Şüphesiz hayır türünden her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. 

274. Malların ı  gece gündüz, gizli açık (Allah yolunda) infak edenle
rin, Rabbleri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur, 
onlar üzülmezler de. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime, borç veren kimsenin mükafatının ne kadar arttığı hak
kında bir açıklama ve tefsir gibidir. Cenab-ı Hak, mükafatın artışını zihinlerde 
müşahhas hale getirmek için yere karıştırılıp da kökünden yedi başak süren 
ve her başağında yüz dane bulunan bu buğday tanesini misal olarak verdi. 
Göz, tek bir dan!:!den çıkan bu başakları nasıl canlandırırsa kalp de basiretiyle 
bu mükafatın artışını görür hale gelmekte, gözle yapılan müşahededen imani
Kur' ani müşahedeye intikal edilmekte, böylece infak eden kişinin imanı kuvvet
lenerek harcarken daha cömert olmaktadır. 

Bu ayette � "başak" kelimesinin J:L.. şeklinde çokluğu gösteren formda 
getirilmesi son derece dikkat çekicidir. Çünkü sözün bağlamı çokluğu gösterme
ye uygundur. Halbuki "Kral dedi ki: Ben (rüyada) yedi arık ineğin yediği yedi 
semiz inek gördqm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve diğerlerin i  de kuru gördüm "1043 
ayetinde aynı kelimenin azlığını gösteren .. : .. ?� şeklindeki çoğul formunu kul
lanmıştır. Çünkü yedi sayısı azlık formunu kullanmayı gerektirmektedir ve üze
rinde durduğumuz Bakara ayetindeki gibi çokluk formunu kullanmayı gerektiren 
bir bağlam söz konusu değildir. 

1043 Yusuf 12/43 
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"Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. " ifadesinde farklı yorumlar yapılmış
tır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Allah, ayette söz konusu edilen kat kat artışı her harcayan kimseye de
ğil , dilediği kimseye yapar. Çünkü O, rahmetini dilediği kimseye hasreder. Zira 
harcama bizatihi kendisi, harcama yapan kişinin sıfat ve halleri, ona duyulan 
ihtiyacın şiddeti, faydasının kapsamı ve yeri gibi hususlarda farklılık arz eder. 

2 .  Allah daha fazlasını verir. Yani bir yedi yüzle yetinmeyip bu miktarı da 
kat kat aşar. 

Ayette gramer açısından da farklı tahliller yapılmıştır. Bunları da şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

1 .  '-:>-- µ .uıl J;:-ı .} .Jfo cr.jj\ ��; J.:.• ''Allah yolunda harcama yapanların 
harcamasının misali bir donenin misali gibidir. " 

2 .  '-:>-- J)\� ul:.S ..ııl J::.... .} l.ıfo .y:jj\ J.:.• ''Allah yolunda harcama yapanların 
misali toprağa bir dône atari kimsenin misali gibidir" 

Bu tahlillerin her ikisinde de bir tamlayan ilave edilmesinin gerekçesi, ben
zeyen ile benzetilen unsurların uyuşmasını sağlamaktır. 

Bu misalde dört tane unsur vardır: Benzeyen unsurlar içerisinde harcama 
yapan kimse ve harcama işi; benzetilen unsur içerisinde ise tohum saçan kimse 
ve tohum yer almaktadır. Cenab-ı Hak bu unsurların her iki grubunun da en 
önemlilerini zikretmiştir. Benzeyen gruptan µı harcama yapan kimseyi zik
retmiştir. Çünkü asıl amaç harcama yapan kimsenin durumunun belirtilmesidir. 
Bu guruptan :i..üJI "harcama yapma" kelimesini ise zikretmemiştir. Çünkü aynı 
kökten türemiş olan µı "harcama yapan" kelimesi onu göstermektedir. Benze
tilen gruptan da tohumu zikretmiştir. Çünkü kat kat vermenin meydana gelmesi
nin sebebi odur. Tohum saçan kimseyi ise zikretmemiştir. Çünkü borç vermenin 
onunla bir ilişkisi yoktur. Parlak bir üslup kapsayan bu veciz, açık ve edebi ifade 
son derece dikkat çekicidir. Bu Kur'an misalleri içinde pek çoktur, hatta onların 
tamamı bu şekildedir. 

A.yet-i kerime Allah' ın güzel isimlerinden bu bağlamla çok uyuşan iki mübarek 
isimle sona ermektedir. Bunlar el-Vasi' (lütfu geniş) ve el-Alim (her şeyi bilen) 
isimleridir. Ta ki böylece kul , bu yüksek artışı uzak görmesin .  Çünkü Allah' ın 
ihsanı dar değildir. Kat kat artıran kişinin ihsanı boldur, imkanı büyük ve lütfu 
geniştir. Bununla birlikte kul ihsanının genişliğinden hareketle o ihsanın her har
cama yapan kimseyi kapsadığın ı  da zannetmesin! Çünkü Allah Teala el-Alim'dir. 
Kat kat artışın kim için uygun olduğunu, kimin bu mükafata layık ve ehil olduğu
nu, kimin bunu hak ettiğini pek iyi bilir! Onun cömertlik ve lütfu h ikmetine aykırı 
düşmez. Aksine O, rahmet ve lütfunun genişliğinden dolayı layık olana ihsanda 
bulunur! Layık olmayana da hikmet ve ilmi gereği lütfunu vermez. 
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Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 

"Malların ıAl!ahyolundaharcayıpdaarkasından başakakmayan,fakirlerin 
gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları 
vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. "1044 

Bu ayet, karz-ı hasenin (güzel borç) nasıl olacağını açıklamaktadır. O, Allah 
rızası için ve ona ulaştıran yolda yapılan harcamadır. En faydalılarından biri ci
hat yoludur. Çünkü sebilullah / Allah yolu tamlamasının bir umumi bir de hususi 
manası vardır. Hususi manası umumi yolun bir parçasıdır. 

Karz-ı hasenin, Allah rızasını gösterme dışındaki diğer bir şartı da yapılan 
harcamadan sonra başa kakmamak ve rencide etmemektir. Başa kakmak iki 
çeşittir: 

1 .  Kişinin dille açıklamamakla birlikte başa kakma duygusunu hissetmesi
dir. Bu yapılan hayrı geçersiz kılmamakla beraber yine de bir eksikliktir. Çünkü 
Allah ' ın kendisine mal verme ve onu harcama lütfunda bulunup da başkalarını 
bundan mahrum etmesini görmemektir. Halbuki her bakımdan Allah' ın o kişiye 
minneti vardır. Bu durumda o kişi, başkalarına karşı nasıl minnet eder? 

2. Kişinin diliyle başa kakması ,  böylece iyilik ettiği kişiyi yaptığı iyilikle ren
cide etmesi, yaptığını onun gözüne sokması ve onu kendisine borçlu çıkarması, 
mesela "Sana şunu şunu vermemiş miydim?" diyerek verdiği şeyleri sayıp dök
mesidir. Yahut Süfyan'ın söylediği gibi "Sana ihsanda bulundum ama teşekkür 
etmedin" demesidir. 

Abdurrahman b .  Ziyad şöyle demiştir: Babam şöyle derdi: İhsanda bulundu
ğun bir adama selam vermen ona yaptığın ihsanı hatırlatıyorsa ondan selamını 
bile gizle! 

Şöyle bir söz söylenir: Bir iyilik yaptıysan onu unut! Sana bir ihsanda bulu
nulursa onu asla unutma! 

Bu hususta şair de şöyle demiştir: 

Bana bir hayrı olup da onu bir kere anan cimridir 

Yine şöyle denmiştir: Bir dilenciye bir şey verip de başa kakanla ihsanda 
bulunmayıp cimrilik edenin hiçbir farkı yoktur. 

Allah Teala, iyilik yapmaktan ötürü minnet etmeyi kullarına yasaklamış ve bu 
özelliği sadece kendisine hasretmiştir. Çünkü bu davranış kullar tarafından yapıl
dığında çok ayıp ve yakışıksızdır. Allah' ın minneti ise ihsan ve hatırlatmadır. 

1044 Bakara 2/262 
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Çünkü O, bizatihi nimet verendir. Kullar ise aracıdan ibarettir. Hakikatte ku
luna lütufta bulunan O' dur. 

Ayrıca minnet etmek, minnet edilen kişinin gu··Cırunun kırılmasına, minnet 
edenin yanında boynunun bükülmesine ve ona karşı kölelik hissi içinde olması
na sebep olur. Halbuki karşısında boyun bükülmeye ve kulluk hissedilmeye layık 
olan sadece Allah' tır. 

Keza minnet etmek, ihsanda bulunan kişinin gerçekten lütuf, nimet ve ihsan 
sahibi olduğunu gösterir. Halbuki bu sıfatlar sadece Allah Teala'ya aittir. 

Keza verdiğini başa kakan kişi, kendisini alandan üstün, ondan şerefli ve 
müstağni görür. Alan kişiyi ise hakir, kendisine muhtaç ve fakir görür. Halbuki 
bir kula bunlar yakışmaz. 

Kaldı ki Allah ihsanda bulunan kişinin karşılığını üzerine almış ve ona har
cadığından kat kat fazla mükafat vermiştir. Yapmış olduğu hayrın karşılığı Allah 
katındadır. Dolayısıyla hayır yaptığı kişiden alacağı bir hakkı yoktur. Bu durum
da tutar da yaptığı iyiliği onun başına kakarsa açık bir haksızlık yapmış ve sanki 
ondan alacağı bir hakkı olduğu iddiasında bulunmuş olur. 

Allah bilir ya, başa kakma sebebiyle kişinin hayrının geçersiz hale gelme
sinin sebebi de budur. Çünkü onun muamelesi ve aksatası Allah iledir, dolayı
sıyla yaptığı iyiliğin karşılığı da O'nun katındadır. Ancak o kişi , Allah' ın verece
ği karşılıktan hoşnut olmamış ve iyilik yaptığı kişiden bir karşılık bekleyerek ve 
muamelesinin onunla olduğunu düşünerek yaptığı iyiliği onun başına kakmıştır. 
Bu sebeple Allah'la olan aksata ve muamelesi geçersiz hale gelivermiştir. 

Allah'ın kullarına yaptığı bu nasihatler ve onları rubCıbiyet ve ülCıhiyetinin 
birliğine yöneltmesi son derece dikkat çekicidir. O, rubCıbiyet ve ülCıhiyetiyle 
alakalı herhangi bir hususta kendisiyle çekişmeye giren kişinin yaptığı hayrı ge
çersiz kılar. Ondan başka yaratıcı ve tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur. 

, , , 

LS1l \ij � ı)A:i C 0_» '1 fs "Arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü 
kırmayan kimseler var ya, "10 5 ifadesiyle "başa kakma" ve "gönül incitme"nin 
iyilikte bulunmadan uzun süre sonra yapılması durumunda bile iyilik yapılan 
kişi için kırıcı olduğu ve bu durumda harcamadan amaçlananın gerçekleşme
yeceği vurgulanmıştır. Eğer bu ifadede J harfi kullanılarak l. 1_,A..Q.;İ lo .:.ı � 'l J ��İ 'lJ denilseydi, bu ifadenin ana cümlede hal (durum zarfı ) olduğu anlaşı
labilirdi. O takdirde mana şöyle olurdu: "Mallarını başa kakmadan ve fakirle
rin gönlünü kırmadan Allah yolunda harcayan kimseler var ya, onların Allah 
katında has mükafatları vardır. " Böylece sadece iyilik yapılırken başa kakmak 
yapılan iyiliği geçersiz kılar, iyilik yapıldıktan sonra başa kakmak ise geçerliliğini 

1045 Bakara 2/262 
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korurdu. Halbuki iyilik yapıldıktan sonraki başa kakma ve kalp kırma bile iyili
ğin mükafatını geçersiz kılıyorsa, iyilik yapılırken yapılan başa kakma öncelikle 
geçersiz kılar. 

Burada dikkat çeken başka bir incelik daha varc;!ır. Cümlenin haberine (yük
lem) .....; harfi girmemiş ve doğrudan f-tj � �7İ H3 "O�ların

. 
AIJ�h 

,
katınd� 

has mükôfatl(!_rr vardır . . "1046 denilmiştir. Halbuki \� J�lj J.;U� r-tJl_µl .:.ı � �..}JI 
�j � �7i 1:@1; �)\S:.j "Malların ı  gece gündüz, gizli ve aÇık hayır için har
cayan kimselerin Rabların ın yanında, yalnız kendileri için mükôfatları vardır. "1047 
ayetinde haberin başına .....; harfi girmiştir. ism-i mevsul ( ilgi zamiri) ve nitelenmiş 
olan mübtedaya (özne) giren .....; harfi, cümleye şart ve cevap manası kazandırır. 
Yani kişilerin mübtedada bulunan sıfatlara sahip olmaları durumunda söz konu
su mükafatı hak edecekleri anlamını verir. 

Bizim asıl üzerinde durduğumuz ayette1048 ise, İlahi mükafatı hak eden kişi
lerin açıklanması ve diğerlerinden ayrılması amaçlandığı için .......; harfi zikredilme
miştir. Dolayısıyla anlam şöyledir: "Malını Allah için harcayan, başa kakmayan 
ve gönül incitmeyen kişiler söz konusu mükafatı hak eder. Allah rızası gözet
meden harcama yapan, yaptığı harcamayı başa kakan ve kalp kıranlar değil" 
Yani diğer ayetin aksine bu ayetin bağlamında şart ve cevap değil, mükafatı hak 
edeni hak etmeyenden ayırma ve açıklama vardır. Diğer ayette1049 ise gece ve 
gündüz, açık ve gizli harcama yapmak, bütün vakitler ve durumlarda iyilik etmek 
zikredilmiş daha sonra da haberin başına .....; getirilmiştir. Böylece gece ve gün
düz hangi vakitte yapılırsa yapılsın ,  gizli ve açık hangi şekilde olursa olsun hayır 
yapmanın her halükarda mükafat sebebi olduğu belirtilmiştir. Ta ki kul hemen 
harcama yapmaya koşsun ve harcama yapmak için vakit ve hal beklemesin . 
Geceleyin yapacağı hayrı gündüze, gündüz yapacağı hayrı geceye ertemelesin . 
Keza açıktan yapacağı hayrı gizli yapabileceği bir zamana, gizli yapacağı hayrı 
da açıktan yapacağı bir zamana tehir etmesin. Ne zaman ve ne şekilde yaparsa 
yapsın hayır için yapmış olduğu harcama onun mükafat ve sevap kazanmasına 
sebep olur. 

Kur'an' ın bu incelikleri üzerinde kafa yor! Belki tefsirleri okurken de bu ince
liklerle karşılaşabilirsin . Lütuf ve ihsan sadece Allah 'a aittir. O'nun ortağı yoktur. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: �..w. � _r.>- ;;;.,.J JJ.:,M J__;.; 
\S)i � "Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi yar
dımdan (sadakadan) çok daha iyidir"105° Kalplerin beğenip yadırgamadığı güzel 
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bir söz ve kötülük yapan bir kimsenin yaptığı kötülüğü affetmek kalp kırarak ve
rilen bir sadakadan daha iyidir. Güzel söz söylemek iyil iktir ve dille yapılmış bir 
sadakadır. Kusuru bağışlama ise sorgulama ve misliyle mukabele yapılmaması 
sebebiyle bir ihsandır. Bunların her ikisi de ihsanın bir nev'idir. Gönül inciterek 
yapılan sadaka ise iyilik olsa bile, kendisini boşa gideren bir unsurla birlikte bu
lunmaktadır. İki iyiliğin (tatlı söz ve kusur bağışlama} boşa gitmiş olan bir iyilikten 
daha üstün olduğu şüphesizdir. 

Kişinin, reddettiği dilencinin kabalık ve kırıcı tutumunu bağışlaması da 
ayetteki "bağışlama" nın kapsamına girer. Çünkü onu affetmesi, inciterek ona 
sadaka vermesinden daha iyidir. 

Bu ayet hakkında değişik görüşler vardır: 

1 .  Buraya kadar aktardığımız, ayet hakkındaki meşhur olan görüştür. 

2 .  Güzel söz söylemeniz ve iyi mukabelede bulunmanız sebebiyle Allah ' ın 
sizi bağışlaması peşinden incitme gelen sadakadan daha iyidir. 

3 .  İstediğini vermek mümkün olmayıp da geri çevrildiği zaman bir dilencinin 
sizin için Allah'tan bağışlama ve af dilemesi, peşinden incitme gelen sadakadan 
daha iyidir. 

Manası en açık olan görüş birincisi, daha sonra da ikincisidir. Üçüncüsü ise 
son derece zayıftır. Çünkü ayette, istekte bulunan ve bir şey alacak olan kişiye 
değil, harcama yapma konumunda bulunan ve kendisinden bir şey istenen ki
şiye h itap edilmektedir. Buna göre anlam şöyledir: Ona güzel söylemen ve af 
dilemen, sadaka verip de incitmenden daha hayırlıdır. 

' 

Daha sonra ayet-i kerime, muhtevasına uygun iki sıfatla sona ermiştir: .uılj 
� � "Zira Allah kullarının sadaka/arından müstağnidir, ha/imdir"1051 Bunun 
iki manası vardır: 

1 .  Allah ' ın sizin sadakanıza ihtiyacı yoktur. O'na sizin sadakanızdan bir şey 
ulaşmaz. Sadaka vermekte sizin için büyük bir mükafat vardır. Onun faydası 
sizedir, Allah'a değil . Şu halde Allah' ın ne sadakaya ne de başka hiçbir şeye asla 
ihtiyacı yokken kişi yaptığı hayrı nasıl başa kakar ve verdiği kişiyi incitir? Ancak 
Allah böyle başa kakan kişiyi hemen cezalandırmaz. Çünkü O aynı zamanda 
Halim'dir. Bunun kapsamında hem tehdit hem de sakındırma vardır. 

2 .  Allah Teala hiçbir şeye ihtiyacı olmamakla birlikte aynı zamanda yumu
şaklık ve affedicilik özelliklerine sahiptir. Geniş ihsanları ve her şeyi kapsayan 
sadakaları yanı sıra kusurları bağışlayıcıdır. O halde sizden biriniz - üstelik verdiği 
şey de az, hakir ve değersiz iken - nasıl başa kakar ve incitici olur? 

1051 Bakara 2/263 
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Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 

"Ey iman edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere minnet etmek, incitmek 
suretiyle o sadakaların ızı boşa çıkarmayın. Allah 'a da, ahirete de inanma
dığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malın ı  harcayan kimsenin 
durumuna düşmeyin. Onun, durumu üzerinde toprak bulunan kaypak 
bir kayaya benzer ki, şiddetli bir yağmur olur olmaz toprağı kayıverir, 
cascavlak kalır. Öyleleri işledikleri h içbir şeyden sevap ve mükafat elde 
edemezler. Zira Allah inkarcılar güruhunu buna muvaffak eylemez"1052 

Bu ayet-i kerime başa kakma ve incitmenin yapılan sadakayı boşa giderdiği 
hakikatini ihtiva etmektedir. Bu, iyiliğin kötülük sebebiyle boşa gideceğine de 
delildir. Şu ayet-i kerime de buna delildir: "Ey iman edenler! Seslerinizi peygam
berin sesinden fazla yükseltmeyin. Birb irinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi 
onunla da öylece konuşmayın.  Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz 
boşa gidiverir. "1053 

Bu risalenin başında bu konuyla ilgili bilgi verilmiştir. Onları tekrarlamaya 
ihtiyaç yoktur. 

Şöyle bir itiraz dillendirilebilir: Sadaka verilirken başa kakmak ve kalp kır
mak sadakayı boşa giderir, sadaka verildikten sonra yapılan başa kakma ise onu 
boşa gidermez. Ancak ayette bunu açıkça belirten bir kelime kullanılmamıştır. 
Sözün akışı da - ister sadaka verildiği esnada olsun ister daha sonra olsun - başa 
kakma ile sadakanın mutlak olarak boşa gittiğini göstermektedir. 

Şöyle bir itiraz da ileri sürülebilir: Allah ve ahiret gününe inanmayan riyakar 
kişinin örnek verilmesi, sadakayı boşa gideren başa kakma ve gönül incitmenin 
riya ve inançsızlık gibi sadaka verildiği esnada yapılan başa kakma olduğunu 
göstermektedir. Çünkü işlenen bir güzel davranıştan sonra riyakarlık yapmak o 
davranışı boşa gidermez. 

Bu iki itiraza iki ayrı cevap vermek mümkündür: 

1 .  Benzetme güzel davranışın boşa gittiği durum için zikredilmiştir. Bu du
rum, riyakarın ve iyilik yapıp da başa kakanın tutumlarıdır. Bunların her ikisinin 
yaptıkları da boşa gider. 

2 .  Riya daima yapılan davranışla birlikte olur. Çünkü o, gösteriş için yapılan 
bir davranıştır. Riyakar kimse onu insanlar görsün diye yapar. Bu sebeple riya, 
yapılan davranıştan ayrı ve sonra düşünülemez. Başa kakma ve incitme ise böy
le değildir. O, sadaka verilirken olabildiği gibi daha sonra da olur. Genellikle de 
daha sonra olur. 
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�� 1.Ş�l5 ifadesinde iki tahlil yapmak mümkündür: 

1 .  Bu ifade � 0jj\ Jl.hı� takdirindedir. Buna göre anlam şöyledir: "Sadaka 
verdiğiniz kimselere minnet etmek ve onları incitmek suretiyle Allah'a da, ahirete 
de inanmadığı halde sırf gösteriş için sadaka veren kişinin hayrı gibi hayrınızı 
boşa gidermeyin ! "  Bu durumda başa kakan kişinin yaptığı hayır gösteriş için 
iyilik yapan kişinin yaptığı hayra benzetilmiştir. 

2. Bu ifade <.f"Uı ,.\J_; � 0JJl5 ı_y � 'l takdirindedir. Buna göre anlam 
şöyledir: "Sadaka verdiğiniz kimselere minnet etmek, incitmek suretiyle Allah'a 
da, ahirete de inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harca
yan kimsenin durumuna düşmeyin . ! "  Bu durumda sadaka verip de başa kakan 
kimse Allah 'a ve ahirete inanmadığı halde sırf gösteriş için sadaka veren kimseye 
benzetilmiştir. 

� Yani verdiği sadaka boşa gitmiş olan kişınin misali kaypak bir kaya 
gibidir . 

.J\_,A...o "kaypak kaya" kelimesi hakkında iki görüş vardır: 

1 .  Bu kelime tekildir. 

2 .  öJ� kelimesinin çoğuludur. 

LLL, :s-_? j.ıj �w,Ü ._:;.,ı) � " şiddetli bir yağmur olur olmaz toprağı kayı
verir, cascavlak -kalrr. " 1054 ,_}I_, kelimesi "şiddetli yağmur" dernektir . ..Ll..o üzerin
de bitki de başka bir şey de bulunmayan taş dernektir. Bu, en edebi en güzel 
misallerden biridir. Çünkü şu unsurların hepsini ihtiva etmektedir: Verdiği sada
ka Allah ve ahiret inancından kaynaklanmayan riyakar kişinin kalbini katılık ve 
işe yaramazlık yönünden taşa benzetmektedir. Verdiği sadakanın onunla olan 
ilişkisini ve onda bıraktığı etkiyi taş üzerindeki toza benzetmektedir. Taşın üzerin
deki toprağı alıp götüren yağmuru o kişinin sadakasını yok edip geçersiz kılan 
amile benzetmektedir. Yağmur nasıl taşın üstündeki toprağı alıp götürmüş ve taşı 
şıpşırlak bırakmışsa, o kişi de davranışı boşa gittiği ve geçersiz olduğu için hiçbir 
mükafat elde edemez. 

Bu ifadenin başka bir manası daha vardır: Allah rızası dışında bir maksatla 
hayır yapan kişi görünüşte İlahi mükafatı hak eden bir davranış yapmaktadır. 
Dolayısıyla verimli bir toprağa atılıp da kökünden yedi başak bitiren ve her başa
ğında yüz dane bulunan tohumun üremesi gibi onun mükafatı da üremesi gere
kir. Ne var ki onun hayrının gelişmesini ve artışını engelleyen bir mani vardır. Bu 
mani, tıpkı toprağın altına atılan tohumun bitmesini engelleyen bir taşa benzer. 
Artık o tohum ne biter, ne de gün yüzüne çıkar. 
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Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 

''A//Qh 'ın rızasın ı  kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mal
ların ı  harcayan/arın durumu ise, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline 
benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. 
Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne 
yaparsanız hepsini görür"1055 

İhlas ve dürüstlükle hayır işleyen kimsenin örneği işte böyledir. Allah rızasını 
gözetmek ihlastır. Gönlün sebatı ise harcamadaki dürüstlüktür. 

Hayır yaparken kişi iki felaketle karşı karşıyadır. Bu felaketlerden kurtulan 
hayır sahibinin örneği bu ayetteki gibidir. Bu iki felaket şunlardır: 

' 

1 .  Yaptığı iyilikle övülmeyi veya başka bir dünyevi amacı gözetmesi. 
2. Zaaf göstererek hayır yapmaktan geri durması ve onu yapıp yapmamak 

hususunda tereddüt göstermesi. 
Birincisi Allah rızasını yok eder. İkincisi ise yaptığı hayrın sağlamlaşmasını 

engeller. Gönlün sağlamlaştırılması, onun hayır yapmaya teşvik edilmesi, yönel
tilmesi ve bu yolda güçlendirilmesidir. Kişinin dürüstlüğünü bu sağlar. Sadece 
Allah'ın rızasını gözetmek ise hayrı sadece O'nu hoşnut etmek için yapmaktır ki 
bu da sadakadaki ihlası sağlar. 

İşte hayrın kaynağında Allah rızası ve gönlün sebatı olursa o hayrın örne
ği ağaçları kesif ve onlarla örtülü büyük bir bahçe gibidir. Bu bahçe bir öy,J , 
yani yüksek bir yer üzerindedir. Çünkü yüksek yerlerdeki bahçeler, alçak ve çu
kur yerlerdeki bahçelerden daha mükemmel olur. Zira yüksek yerler havasını 
ve ruzgarını daha iyi alabilecek bir konumdadır. Ayrıca güneş doğarken, tepe 
noktasında iken ve batarken ışığını iyi alır. Böylece meyveleri daha olgun, daha 
temiz, daha güzel ve daha çok olur. Gölgede yetişen meyvelerin aksine yüksek 
yerde bulunan bahçenin meyvelerinin tadı ve temizliği güneş ve rüzgarla artar. 

Yüksek bir yerde bulunan bahçe için tek endişe kaynağı su olduğu için 
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: J:ıj ��t "Ona bol yağmur yağar" J-1..ı "bol ve 
yarayışlı yağmur" demektir. Böylece o bahçe, meyve ve bereketini verir. Başka 
bahçelerin verdiği meyvelerin iki katı meyve verir. Veya şu mana da verilebilir: 
Bu bol yağmur sebebiyle normalde vermekte olduğu meyvenin iki katı meyve 
verir. Bu hayırlarda önce geçmiş ve Allah'a yaklaşmış olan kimselerin misalidir. 

jJ2� J:ıj � rJ �� " Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti 
de yetişir. "1056 J:l..ı ,JJ, kadar şiddetli olmayan yağmur demektir. Yeri iyi ve hoş 
olduğu için o bahçe böyle bir çisenti bile yeter, yine bereketli mahsul verir. Bu da 
hayır yapmakta orta derecede olan iyi kimselerin misalidir. 
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İnsanlar Allah katında farklı derecelere sahiptir. Jh "bol yağmur"un anıldığı 
ifadede kastedilenlerin derecesi daha yüksektir. Onlar, mallarını gece ve gündüz, 
gizli ve açık harcayan, ihtiyaç sahibi bile olsalar başkalarını kendilerine tercih 
eden diğergam kimselerdir. jkJI "çisenti" kelimesinin anıldığı ifadede kastedilen
ler ise orta derecedeki kimselerdir. 

Her iki grubun durumu ve yaptığı hayır bir tepe üstündeki bahçeye, sadaka
ları bol yağmura ve çisentiye benzetilmiştir. Nasıl ki her iki yağmur da bahçenin 
meyvelerini artırır ve kat kat çoğaltırsa bu iki grubun - az veya çok - yapmış 
oldukları hayır da Allah rızası ve gönül hoşnutluğuyla yapılması kaydıyla Allah 
katında artar ve çoğalır. 

Ayette geçen ..._.ı..o...,p "iki kat" kelimesinin manası hakkında ihtilaf vardır: 

1 .  Bu kelime �I Li......; şeklinde iki! kullanılırsa "bir şeyin iki misli ve onun 
fazlası" manasına gelir. Ancak �I ......v.....; şeklinde tekil kullanılırsa "bir şeyin bir 
misli" manasındadır. 

2. Bu kelime �I � şeklinde tekil kullanıldığında "bir şeyin iki misl i" ;  
�I \..U...i> şeklinde iki! kullanıldığında ise "bir şeyin üç misli" manasına gelir. 
Bundan sonra .uL......;t �) .�ı ....;L....,;İ �')\; "Bir şeyin üç katı, dört katı" şeklinde 
sayı ne kadar artırılarak söylenirse o şeyin bir misli daha fazlası kastedilmiş olur. 

İkinci görüşü savunanları bu kanaate varmaya sevkeden amil, tekil ile ikilin 
aynı manaya gelmesini hoş görmemeleri ve bundan kaçmalarıdır. Çünkü keli
me, �I ......v.....; şeklinde tekil kullanıldığında bir şeyin misli ve fazlası kastedil
mektedir. O şeye bir misli daha ilave edildiğinde onun iki misli elde edilir ki ona 
da kelimenin tekili kullanılarak �I ......v.....; denilir. Eğer iki! formunda �I \..U...i> 
denilse ve yine "bir şeyin iki misli" kastedilse tekille iki! arasında fark olmaz. Bu 
görüşü savunanlara göre kelime �I Lı.......;. şeklinde iki! formunda kullanıldığında 
bir şeyin aslına ilave ed1lmiş iki misli kastedilir. Bu da �I .....;L......;I �')\; "Bir şeyin 
üç katı" denildiğinde o şeyin aslına ilave edilmiş olan üç mislinin kastedilmiş 
olmasını gerektirir. Bundan sonra baştaki sayı artırıldıkça söz konusu nesnenin 
aslına ilave olarak o sayı kadar misli kastedilmiş olur. 

Doğru olan görüş, �ı � şeklinde kelimenin ikil formu kullanıldı$ında 
bir şeyin iki mislinin, yani aslının ve onun bir mislinin kastedilmesidir. LJSi ..:St.; 
� "O bahçe iki kat ürün vermiştir"1057 ayeti de bunu göstermektedir. Bu 
&yetteki � kelimesiyle "iki misi" kastedilmiştir. Nitekim şu ayette de aynısı
nı görüyoruz: � �ı};jı 4J �� 9. �� � ..:..ı� 0-- "Sizden kim açık 
bir hayôsızlık yaparsa, onun azôbı iki -katına çıkarılır. "1058 Nitekim bir sonraki 
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ayette "Sizden her kim, Allah 'a ve Rasulüne itôat eder ve yararlı iş yaparsa ona 
mükafatın ı  iki kere ueririz"1059 ayetinde �/ "iki kere" denilmesi, önceki ayetteki 
� kelimesiyle " iki kat" ın kastedildiğini g )sterir. 

İkinci görüşü savunanların tekil ile ikilin aynı anlama gelmesi hakkındaki 
gerekçeleri ise vehimden başka bir şey değildir. Bunun temelinde ......i.....,;, kelimesi
nin, bir şeyin aslıyla beraber bir misli olduğu ile ilgili zanlarıdır. Halbuki durum, 
onların dediği gibi değildir. Aksine ._k._;, kelimesinde değil de, J-4 kelimesinde 
iki farklı durum söz konusudur: Eğer başlıbaşına değerlendirilirse � ile aynı 
manadadır. Ama bir benzeriyle değerlendirilirse ıJLU....,; "iki kat" manasına gelir. 
Allah daha iyi bilir. 

� "çisenti" kelimesinin neden merfü (ötre) olduğu hakkında farklı tahliller 
vardır: 

1 .  Bu kelime haberi (yüklem) düşmüş bir mübtedadır (özne) .  Buna göre 
haber şöyle takdir edilir: � & "Yağmurun çiselemesi o bahçe için yeterlidir" 

2. Bu kelime mübtedası düşmüş bir haberdir. Bu görüşe göre ifadenin takdi
ri şöyledir: J1 ı ;,_ ";J �Jf- �llü "O bahçeyi sulayan bir çisentidir" 

�L.,.,.İ kelimesindeki � zamiri � "bahçe" kelimesini gösterebileceği gibi ö �J 
"tepe" kelimesini de gösterebilir. Zaten bahçe tepede yer aldığı için bunlar birbi
rini gerektirmektedir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 

"Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, ara
sından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden (bir m iktar) 
bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken ken
disine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga 
isCıbet ederek yakıp kül etsin!  (Elbette bunu kimse arzu etmez.) İşte dü
şünüp anlayasınız diye Allah size Cıyetleri açıklar. "1 060 

Hasen el-Basri şöyle demiştir: Allah' a  yemin ederim ki bu, insanlardan pek 
azının akledebildiği bir misaldir. Bedeni zayıflamış, çoluk-çocuğu artmış ihtiyar 
bir adam . .  Bahçesine çok muhtaç . . .  Allah 'a yemin ederim ki , sizden biriniz 
dünyadan göçtüğünde iyi amellere çok muhtaç olacaksınız .  

Buhari'nin Sahih' inde Ubeyd b. Umeyr'den rivayet edildiğine göre o şöyle 
demiştir: "Hz. Ömer bir gün Hz. Peygamber in -salla/lôh u  aleyhi vesel/em- ashabına 
bu Cıyetin ne hakkında nCızil olduğunu  sordu. Onlar ise 'Allah daha iyi bilir ' diye 
cevap verdiler. Hz. Ömer 'Ya biliyoruz deyin veyCı bilmiyoruz deyin diyerek kız-
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dı. Bunun üzerin İbn-i Abbas 'Ey müminlerin emiri! Bu ôyet hakkında benim 
söyleyeceğim bir görüşüm var' dedi. Hz Ömer 'Söyle yeğenim, kendini hakir 
görme! '  diyerek onu cesôretlendirdi. 

Ibn-i Abbas: Bu ôyet, bir amele misôl olarak verilmiştir. 

Hz. Ömer: Hangi amele? 

Ibn-i  Abbas: A llah 'a itôat ederek güzel ameller işleyip de sona Allôh 'ın ken
disini denemek üzere gönderdiği şeytan ın h ilelerine kanarak isyankôr davranış
lar sergileyen, böylece tüm iyi amellerini mahveden adamın ameline. 1061 

tsj;_\ ·� Y.1 "Sizden b iriniz arzu eder mi ki . . . " Cenab-ı Hak, cümleyi yadırgayı
cı bir soru formuna döküyor. Çünkü bu, hem olumsuz yapıdan hem de olumsuz 
emir kipinden daha edebi ve daha etkilidir. Nitekim çirkin bir davranış sergileyen 
birini gördüğünde ona şöyle dersin : Akıllı bir adam böyle bir davranış yapmaz. 
Allah'tan ve ahiret gününden korkan bir adam hiç böyle davranır mı? 

f5l>.i ·� y,_\ "Sizden biriniz arzu eder mi ki. . . " Allah Teala, yadırgayıcı ifadenin 
herkesi kapsaması için ..J.>.\ kelimesini kullanıyor. Bu, tıpkı birine şöyle demene 
benzer: _r.!:-. � _ ...1.>-İ \i.,ı, � 1 "Kendisinde hayır olan bir kimse hiç bunu yapar 
mı?" · �.b-i � _y\ "Sizden biriniz arzu eder mi ki. . . " ifadesi, yadırgama hususunda 
0J� .J'! 1 "Arzu ederler mi?" demekten daha edebidir. 

\�\ 'Arzu eder m i  ki . . .  " yadırgama hususunda �.r. i " ister mi?" demekten 
daha edebidir. Çünkü ayette zikredilen durumu sevmek ve onu temenni etmek, 
dileyip istemekten daha çirkin ve daha kötüdür. 

'-:"l:J.lj � :r � �j 0Şv (J\ " "Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm 
ağaç(arıyla aolu bir bahçesi olsun da . . .  " Allah Teala, sadece hurma ve üzümü 
zikretti . Çünkü bunlar meyve çeşitlerinin en şereflisi ve en faydalısıdır. Onlarda 
yiyecek ve gıda vardır. Onlardan ilaç ve içecek de yapılabilir, meyve olarak da 
tüketilirler. Tatlı da mayhoş da olabilirler. Ayrıca kuru ve yaş olarak tüketilebilir
ler. Faydaları da pek çoktur. Ancak bu ikisinden hangisinin daha faydalı ve üstün 
olduğu tartışılmıştır. Bir grup hurmayı tercih etmiş, başka bir grup ise üzümü 
tercih etmiş, her grup görüşünü desteklediği deliller sıralamıştır. Biz bu görüşleri 
başka bir yerde zikretmiştik. Burada sadece tartışmayı sonlandıracak sözü söy
lemekle yetiniyoruz: Bu iki meyveden her biri değişik ülkelere göre diğerinden 
daha faydalı olabilir. Çünkü Allah Teala'nın, bunlardan birinin hüküm sürdü
ğü bir yerde diğerinin hükümran kılmamak gibi bir kanunu vardır. Hurmanın 
hükümran olduğu bir yerde üzümün bir önemi yoktur. Çünkü üzüm yumuşak, 
serin ve mutedil yerlerde yetişir, büyür ve çoğalır. Hurma ise sıcak yerlerde yetişir 
ve çoğalır. Onun yetiştiği iklim üzüm için uygun değildir. Hurma yetiştiği yerde 

1061 Buhari (Vll l/49) Tefsir, Babu kavlihi eyeveddü ahadüküm en tekune lehli cenne 
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üzümden daha faydalı ve üstündür. Üzüm de yetiştiği yerde hurmadan daha 
üstündür. Allah daha iyi bilir. 

Sadede gelelim :  Bu iki meyve çeşidi, meyvelerin en üstünü ve en şerefli
sidir. Bunların her ikisinin de bulunduğu bahçe en üstün bahçedir. Üstelik bu 
bahçenin, ağaçlarının altından akan nehirleri de var. Bu, onu daha mükemmel
leştirmede ve kıymetini daha da artırmaktadır. Buna ilave olarak bu bahçe arzu 
edilen meyve çeşitlerinin hiçbirinden mahrum değildir. Aksine onda tüm meyve 
çeşitleri mevcuttur. Fakat en önemlileri hurma ve üzümdür. Bu sebeple ayetin 
başındaki '-:"'�İj � � 'L� �J �}3 �\ '"'Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve 
üzüm ağaçİarıyla °dolu bir bahçesi olsun da . . .  " ifadesi ile �ır!ıı j.5 � � " orada 
her çeşit meyve vardır" ifadesi arasında bir çelişki söz konusu değildir. 

Bu ayet, şu ayete benzemektedir: "Onlara şu iki adamı m isal olarak anlat: 
Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla do
natmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerin i  vermiş, 
hiçbirini eksik bıramamıştık. İkisinin arasından bir ırmak fışkırtmıştık. Bu adamın 
başka geliri de vardı "1062 

Şöyle bir yorum yapmak da mümkündür: Bu ayetlerde zikredilen meyveler
den kastedilen fayda ve mallardır. Ancak sözün akışı onların bilinen meyveler ol
duğunu göstermektedir. Çünkü bizim asıl üzerinde durduğumuz Bakara ayetinde 
şöyle buyurulmuştur: " Orada her çeşit meyve vardır. " 1063 

Ayette zikredilen meyvelerin bilinen meyveler olduğunu gösteren başka bir 
delil de "Bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül ett i"  
ifadesidir. Keza Kehf suresindeki bahçe hakkında da şöyle buyurulmuştur: "Der
ken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece, bağı uğruna yaptığı masraflardan 
ötürü ellerin i  oğuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. "1064 Bu tasvir 
sadece bahçe hakkında geçerli olabilir. 

_r.şjı �L...lj " Kendisine ihtiyarlık gelip çattı " ifadesi, misaldeki kişinin bah
çeye ne kadar ihtiyacı olduğunu, aklının daima onda olduğunu birkaç yönden 
göstermektedir. Bunlardan bir kısmını zikredelim: 

1 .  Para kazanmak ve ticaret yapmak vb için yaşı çok ilerlemiştir. 
2. Adem oğlunun yaşı arttıkça hırsı çoğalır. 
3 .  Misaldeki kişinin çoluk-çocuğu vardır. Kendisinin ve çoluk-çocuğunun ih

tiyaçlarından dolayı o bahçenin kalıcılığı için son derece hırs göstermektedir. 
4. Bu kişinin çoluk-çocuğu çok zayıf ve kendisine muhtaçtırlar. Güç ve çalış

malarıyla ona fayda sağlayamamaktadırlar. 

1 062 Kehf 18/32-34 
1063 Bakara 2/266 
1064 Kehf 1 8/42 
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5.  Zayıf ve aciz olan çoluk-çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak bu kişinin 
üstünde kalmaktadır. 

İşte bütün bunlar, o kişinin aklının daima bahçesine takılı kalmasına sebep 
olmaktadır. Çünkü kendisinin ve çoluk-çocuğunun ihtiyaçlarından ötürü son de
rece önemlidir. Bu durumu ve adamın bahçeye ne denli muhtaç olduğunu dü
şünürsen kasırganın bahçeyi kasıp kavurmasının adam için ne büyük bir felaket 
olduğunu anlarsın . O kasırga ki , yerde daireler çizer sonra havaya bir sütun gibi 
yükselir. İçinde de kavurucu bir ateş vardır. İşte bahçenin üstüne böyle bir ka
sırga esmiş ve onu yakıp kül etmiştir. Allah'a yemin ederim ki Hasan-ı Basri 
doğru söylemiştir. Onun söylediği gibi bu, insanların pek azının akledebildiği bir 
misaldir. Bunun için Allah Teala bu misalin önemini vurgulamış ve insanları son 
derece muhtaç oldukları bu misal üzerinde kafa yormaya yönlendirmiştir: ..!J.JJs 

; . 0J}.c:, � s-ı��I � 4\ll � (Elbette bunu kimse arzu etmez.) İşte düşünüp 
anlayasınız diye Allah size ayetleri açıklar. "1 065 

Akıllı kimse bu misal üzerinde düşünse ve onu kalbinin kıblesi haline getirse 
bu ona yeterdi. Bir kul, Allah'a itaat olan davranışlar yapar da sonra da onu 
geçersiz kılacak ve mahvedecek günahlar işlerse , bu günahlar o kişinin taati ve 
salih amelleriyle dikmiş olduğu bahçeyi yakıp kül eden kavurucu bir kasırga gibi 
olur. 

Allah'a itaat ettikten sonra isyan eden kişi bu misali hakkıyla düşünse ve 
gerektiği gibi onun üzerinde kafa yorsa Allah'a yemin olsun ki nefsi yaptığı sa.Jih 
amelleri mahvetmeyi ve boşa gidermeyi ona hoş göstermez. Zaten isyanla amel
lerini boşa gideren kişinin ilmi yoktur. Bu sebeple o cehaletle nitelenmeyi hak 
etmiştir. Allah' a isyan eden herkes cahildir. 

Şöyle bir soru sorulabilir: r,sjı �L.ô\j "Kendisine ihtiyarlık gelip çattı " 
ifadesindeki J harfi hal (durum zarfı) için mi yoksa atıf için midir. Eğer atıf ise 
sonrasını gramer açısından öncesindeki hangi cümlenin hükmüne tabi kılmıştır? 

Bu soruya şöyle cevap veririm: Bu konuda iki ihtimal vardır: 

1 .  J harfi hal içindir. Zemahşeri (ö. 538 h) bu görüşü tercih etmiştir. Buna 
göre anlam şöyledir: Sizden biriniz arzu eder mi ki, kendisi yaşlı, çoluk-çocuğu 
zayıf iken şu şu sıfatlara sahip bir bahçesi olsun da sonra da onu bir kasırga kasıp 
kavursun? 

2 .  J harfi atıf içindir ve �I t;W>lj '' Kendisine ihtiyarlık gelip çattı " cümlesiyle 
0):5 .'..ıi "olmasını" fiilinin hükmünü gramer bakımından birleştirmektedir. Her 
ne kadar bu fiil muzari (şimdiki zaman) formunda olsa da, öncesindeki temenni 
ifade eden � y,. fiili genellikle geçmişteki bir şeyi talep etmek için kullanılır. Do-

1 065 Bakara 2/266 
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!ayısıyla mana şöyle olur: Sizden biriniz bir hurma ve üzüm Lahçesi olmasını, 
ihtiyarlığın gelip çatmasını o bahçesini de bir kasırganın kasıp kavurmasını arzu 
eder mi? 

Bu ayetlerdeki misaller ne kadar dikkate değer. Allah Teala, hayrının te
melinde iman olmayan riyakar kimseye üzerinde toprak bulunan kaypak taş 
misalini verdi .  O taşın üzerindeki toprak hiçbir şey bitirmez. O kişinin iman ve 
ihlası olmadığı için yaptığı tamamıyla boşa gider. Daha sonra Cenab-ı Hak önce 
ihlaslı bir şekilde Allah' a  itaat edip de sonradan yaptığı taatin mükafatını boşa 
giderecek bir davranış sergileyen kimseye çok güzel, hoş ve parlak bir bahçeyi 
misal verdi. O bahçeye kavurucu bir kasırga musallat olmuş ve onu yakıp kül 
etmiştir. Bu misaldeki kişinin güzel amelleri vardır, ancak daha sonra o onları 
heder etmiştir. Birinci misaldeki kişinin ise zaten baştan ameli yoktur. Dolayısıyla 
onun için heder olma durumu söz konusu değildir. 

Sözünü kalpler için dirilik vesilesi, gönüllere şifa ve müminlere hidayet ve 
rahmet kılan Allah' ın şanı yücedir! 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: 

"Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin faydanız için 
yerden çıkardığımız ürünlerin temiz ve güzel olanlarından Allah yolun
da harcayın .  Siz göz yummadan, için ize sinmeksizin almayacağın ız ba
yağı şeyleri vermeye kalkmayın"1066 

Allah Teala, - kulların fiillerini yaratan her ne kadar kendisi olsa da - � 
"kazanma" fiilini onlara nispet etmiştir. Çünkü bu onlardan çıkan bir fiildir. "Yer
den çıkarma" fiilini ise kendisine nispet etmiştir. Çünkü bitkileri vs çıkarmak, ne 
kulların fiilidir ne de onların gücünün yettiği bir husustur. Kısacası Cenab-ı Hak 
onların gücünün yettiği fiili onlara, güçlerinin yetmediği ve kendisi tarafından ya
pılan fiili ise kendisine nispet etmiştir. Dolayısıyla bu ayetin kapsamında kesp ile 
yaratmayı eşit gören ve kulun kudret, fiil ve etkisini tamamen inkar eden Cebriye 
mezhebi taraftarlarına bir reddiye vardır. 

Allah Teala, burada sadece iki çeşit kazancı zikretti . Bunlar yeryüzünden 
çıkan zirai mahsuller, diğeri de ticari kazançlardır. Bu ikisi dışında hayvanlardan 
elde edilen gelirlere yer vermedi. Bunun iki sebebi olabilir: 

ı .  Ayetin ilk muhataplarının durumunu dikkate alarak sadece bu ikisini zik
retmekle yetinmiş olabilir. Çünkü o zamanki insanların kazançlarının çoğu bu 
ikisiyle elde ediliyordu. Muhacirler ticaret ve kazanç ehli kimselerdi. Ensar ise 
ziraat ve rençberlikle uğraşıyorlardı . Bu sebeple bu iki yaygın mesleğin hükümle
ri hakkında açıklamaya muhtaçtılar. Bundan dolayı sadece bu ikisini zikretti . 

1066 Bakara 2/267 
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2.  Ziraat ve ticaret tüm malların esasıdır. Bu ikisi dışındaki meslekler bun
lardan doğar ve gelişir. � "kazanç"ın altına giyecek, yiyecek, köle, hayvan, 
alet, eşya ve alışverişle ilgili tüm ticaret dalları ve çeşitleri girer. "Yerden çıkan" 
ifadesinin altına ise hububat, meyveler ve madenler vs girer. Yeryüzündeki in
sanların kazançlarının ve mallarının temelini bu iki meslek oluşturur. Dolayısıyla 
bu ikisinin zikredilmesine önem verilmiştir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Siz göz yummadan, için ize sin
meksizin almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın" 1067 Allah Teala, özel
likle değersiz olan malları seçip fakirlere vermeyi yasaklamaktadır. Bir çok insan 
bunu alışkanlık haline getirmiştir. İyi olanı kendisi için saklar, kötü olanları fakir
lere verir. 

Cenab-ı Hakk' ın böyle bir davranışı kasıtlı ve bilinçli bir şekilde yapmayı 
yasaklaması, bunu kasıtsız ve bilinçsiz yapan kişiler için bir özür oluşturmuşa 
benzer. Bunun kasıtsız yapılması ya o anda elinde o mevcut olduğundan dolayı 
tesadüf eseri olur yahut da zaten o kişinin malının cinsi hep kötüdür. Yoksa o kişi 
kötü olanı vermeye niyetlenmemiştir. Aksine Allah' ın kendisine lütfetmiş olduğu 
bir kısım nimetleri fakirlere vermek istemiştir. 

0� '..:..,, ifadesi ana cümle içerisinde haldir (durum zarfı ) .  Buna göre anlam 
şöyledir: Ondan harcamaya kalkışmayın! 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 
"Siz göz yummadan, için ize sinmeksizin almayacağınız bayağı şeyleri 
vermeye kalkmayın"1068 
Yani :  Siz sadaka almaya müstahak olsanız ve size sadaka verilse ancak 

nezaket ve kibarlık gereği alacağınız şeyleri fakirlere vermeye kalkışmayın! 

ı� 0\ "göz yummak" ifadesi Arapların şu kullanımlarından gelmektedir: 
<l.b- fa.-. ,y .J'.>'--' �1 "Falanca kişi, hakkının bir kısmını almamasına aldırmadı, 
göz yumdu. "  Satıcıya da fiyatı düşürmesi için �i denilir. 

V"'>L..S.! kelimesinin asıl manası göz kapağını kapamak demektir. Sanki gö
ren kimse, verilen şey içine sinmediği için gözünün tüm potansiyelini kullanarak 
ona bakmaz. Aksine gözünü yumar ve kızarak bakışlarını ondan kaçırır. Kelime, 
şairin şu beytinde de aynı manada kullanılmıştır: 

<�'> yPL.J;�� ZJ�j�c:ş J�) r ı ��JD � r�J :..:.,Jj� � r-1 
"Bir topluluk bizi oklarına hedef etme fırsatını kaçırmadı. 
Zulmün göz yummaya razı olan erbabı vardır ! "  

1067 Bakara 2/267 
1068 Bakara 2/267 
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Bu ayetin iki manası vardır: 

1 .  Size verilmesinden hoşlanmayacağınız ve bir arkadaşınızdan hediye ola
rak almaktan memnun olmayacağınız şeyleri Allah' a  nasıl veriyor ve hediye edi
yorsunuz? Halbuki Allah her şeyin iyisinin ve temizinin kendisine ayırılmasına 
daha layıktır. 

2. Kendiniz için istemediğiniz şeyleri Allah' a  nasıl reva görüp de veriyorsu
nuz? Halbuki Allah Teala temizdir, ancak temiz olan şeyleri kabul eder. 

Daha sonra bu iki ayet bağlama uygun iki sıfatla sona erdirildi . Cenab-ı Hak 
şöyle buyurdu: � • .:;):- A.ll\ ,j\ ı_,ili,ıj "İyi bilin ki, Allah Gani 'dir, Hamid'dir"1069 
Gani, yani hiçbir şeye muhtaç olmaması ve Hamid, yani övgüye layık olması 
kötü olan şeyleri kabul etmesine manidir. Çünkü kötü ve pis şeyleri kabul eden 
kişi ya ona ihtiyacı olduğu için kabul eder veyahut kemal ve şereften yoksun ol
duğu için ondan uzak durmaz. Ancak ona ihtiyacı olmayan, kadri yüce ve kamil 
vasıfları olan Allah Teala ise onu kabul etmez. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 

"Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur, sizi cimriliğe ve çirkin şey
lere teşvik eder. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. 
Allah 'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilir. "1070 

Bu ayet-i kerime, en edebi lafızlarla, en seçkin mesajlarla insanları hayır 
yapmaya teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra cimriliğe ve hayır-hasenat yapmaya 
çağıranı , her ikisinin de insan için hazırladığı sonu açıklamaktadır. 

Allah Teala, bildiriyor ki , şeytan insanları cimrilik ve bencilliğe sevkeder, 
hayır yapıp mallarını harcamaları durumunda fakir kalacaklarına dair vesvese
ler verir. İnsanların çoğu üzerinde bu çağrı etkili olur. Onlardan biri bir sadaka 
vermeye ve bir harcama yapmaya kalkıştığında içindeki bir sesin şöyle dediği
ni duyar: "Bu malı verdiğin anda ona ihtiyaç duyacak ve fakirleşeceksin. Onu 
elinde tutman vermenden daha iyidir. Ta ki fakir kimseler gibi kalmayasın. Senin 
zengin kalman başkalarını zengin etmenden daha iyidir. " Şeytan bu tabloyu çiz
dikten sonra o kişiye çirkin şeyleri, onların da en kötüsü olan cimriliği emreder. 
Bu ayetteki �L.!..-.0..lı "çirkin şey" müfessirlerin icmaryla cimriliktir. İşte şeytan kişiyi 
fakir kalmakla tehdit eder ve ona cimriliği emreder. Halbuki o tehdit ettiği hu
susta yalancı, emrettiği hususta da hfün ve haddi aşmış biridir. Dolayısıyla onun 
çağrısına uyan kişi de aldanmış, tuzağa düşmüş ve hüsrana uğramıştır. Çünkü 
şeytan peşine taktığı kişiyi aldatır ve onu akıbetlerin en kötüsüne sürükler. Nite
kim şair şöyle demiştir: 

1069 Bakara 2/267 
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Hüsrana sürükler aldatıp insanı 
Pişman olur izleyen habis şeytanı 

İşte böyle! Şeytan insanı fakirlikle korkutur. Bunu insan oğluna şefkatinden 
ve - dostlar arasında olduğu gibi - onun iyiliğini istemesinden dolayı yapmaz. 
Aslında o, insanın zengin kalmasından da hoşlanmaz. Aksine onun katında, in
sanın fakir ve muhtaç olmasından daha sevimli h içbir şey yoktur. İnsana fakir 
düşeceği korkusunu vermesinin ve cimriliği emretmesinin tek sebebi, insanın 
Rabbi hakkında kötü zan beslemesi ve Allah rızası için harcama yapmayı bırak
ması, böylece İlahi mükafattan mahrum kalması içindir. 

Allah ise, kuluna günahlarını bağışlamayı, yaptığı hayırdan kat kat fazlasını 
dünyada veya hem dünyada hem de ahirette ihsan etmey'. vaat eder. 

Bu Allah' ın va'didir. O ise şeytanın vaadi. Cimri ve cömert kişiler baksınlar! 
Bu vaatlerden hangisi daha sağlamdır? Hangi vaatten tatmin oluyorlar? Hangi
sine gönülleri ısınıyor? Allah dilediğini başarıya erdirir, dilediğini de yardımsız 
bırakır. O, Vasi'dir, Alim'dir. 

Ayetin bu iki isimle bitmesi dikkate değer. ''Allah Vôsi 'dir, Alim 'dir. " 1071 Yani 
Allah ihsanı geniş olan ve ihsan ve adaletini hak edeni de bilendir. İhsanını hak 
edene lıltfuyla ihsanda bulunur. Hak etmeyeni de adaletiyle ihsanından mah
rum bırakır. O, her şeyi bilir. 

Bu ayetlerin üzerinde durulması ve hakkında yapılan açıklamaların uzun ve 
bıktırıcı görülmemesi gerekir. Çünkü bu ayetlerin, Allah' ın emirlerini akledip kas
tını anlayabilen seçkin kimseler dışındaki insanlarca anlaşılmayan bir çok ince
likleri vardır: "İşte bazı gerçekleri anlatmak için, biz bu kabil temsiller getiriyoruz 
ama bunları, ancak ibret almasını bilenler anlar"1072 

Bu surenin sonu son derece dikkate değer. Bu sure ki, malların hükümleri, 
zenginlerin kısımları ve durumları gibi hususlarda Kur'an' ın önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Zenginleri üçe ayırmıştır. Bunları sırayla görelim : 

1 :  Muhsinler ( iyi davrananlar) : Onlar sadakalarını veren kimselerdir. Allah , 
onların karşılığını kat kat vereceğini, zira sadaka vermeleri sebebiyle zengin ve 
vaadinde duran Allah'a borç vermiş gibi olduklarını bildirmiştir. Ayrıca başa 
kakmak ve incitmek suretiyle verdikleri sadakaların sevabını geçersiz kılıp heder 
etmekten ve ta baştan sadakanın sevabını engelleyecek olan riya ve gösterişten 
de sakındırmıştır. Daha sonra onlara en hoş şeyleri vermek suretiyle Allah 'a yak
laşmayı, bayağı ve pis şeyleri vermeye kalkışmamayı emretmiştir. Peşi sıra onları 

1071 Bakara 2/268 
1072 Ankebut 29/43 



374 •!• Bedili'ut-tefslr 

cimrilik ve çirkin işlere çağıran şeytana uymaktan sakındırmış, Allah' ın çağrısına 
uyup O'nun vaadine bağlanmanın daha iyi olduğunu bildirmiştir. Ardından bu
nun, kullarından dilediğine verdiği hikmetlerinden olduğunu ,  kime hikmet verir
se ona çok hayra erdiğini, zira hikmetin dünyadaki her şeyden daha hayırlı ve 
daha üstün olduğunu belirtmiştir. 1073 Çünkü Allah Teala, J» L;iıı t:_l:> J_; "De ki: 
Dünya zevki pek azdır"1 074 dünyayı � "az" sıfatıyla nitelemiştir. Halbuki buna 
mukabil Cenab-ı Hak hikmet hakkında şöyle buyurmuştur: "Kime hikmet nasib 
edilm işse doğrusu, büyük bir hayra mazhar olmuştur"1075 Bu ayet-i kerime apa
çık göstermektedir ki, Allah ' ın kuluna verdiği hikmet dünyadan ve onun üzerin
de bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Bunu herkes anlayamaz. Aksine sadece 
temiz akıl sahibi olan kimse anlar. Bu sebeple Allah Teala ayetin sonunda şöyle 
buyurmuştur: "Ancak tam akıllı olanlar gerçekleri anlar ve düşünürler"1076 

Daha sonra Cenab-ı Hak, kendi rızası için sadaka veren kimselerin durumla
rını bildirdi ve sadece Allah' ı hoşnut etmeyi gözetmeleri kaydıyla açıktan da ver
seler gizli de verseler onları övgüye layık bularak şöyle buyurdu: s-ı�.i..J,JI 1..ı� jl 
.../' � "Allah rızası için yaptığın ız yardımlarınızı açıkça verirseniz ne güzelf "1077 
Bu,  söz konusu davranışın, yani sadakanın açıkça verilmesi hakkında bir övgü
dür. O halde açıkça sadaka veren kimse onun etkisinin ve mükafatının geçersiz 
olacağını sanıp da gizlice vereceği bir zamana kadar bekleyerek onu vermekten 
geri kalmasın! Çünkü bu takdirde sadaka verme şartları bir daha oluşmayabilir 
veya başka engeller çıkabilir. Verip vermeme hususunda iç çatışma yaşayabilir 
veya vermesine engel olan başka bir mani çıkabilir. O halde açıktan verebilecek
ken gizlice vereceği ana kadar geciktirmemelidir. Sahabenin durumu böyleydi. 

Daha sonra Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

''Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve m uhtaçlara ulaştırırsan ız sizin için 
daha hayırlı olur"1078 

Cenab-ı Hak, bu ayet-i kerimede, sadakının fakire gizlice verilmesinin açıkça 
verilmesinden daha iyi olduğunu bildirmiştir. 

Allah Teala'nın, yapılan hayırların gizlenmesinden bahsederken _;>..; 0)..ı � � � "Eğer hayrınızı qizlerseniz sizin için daha iyidir" demek yerine , � y y..ı 
. ıji..J ı "farkirlere verirseniz" kaydını koyarak "gizleme" ile sadece "fakirlere ver
me" arasında bağ kurması son derece manidardır. Çünkü ordu donatmak, köp
rü yapmak, bir yere su getirmek vb . bazı hayırların gizlenmesi imkansızdır. Ama 

1073 Bk. Bakara 2/269 
1074 Nisa 4/77 
1075 Bk. Bakara 2/269 
1076 Bk. Bakara 2/269 
1077 Bakara 2/271 
1078 Bakara 2/271 
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fakirlere sadaka vermenin gizlenmesinde fayda vardır: Sadaka verilen kişiyi gizli 
tutup insanlar arasında onu mahcup ve rezil etmemek, insanların onun fakir ve 
zor durumda olduğunu görüp onunla olan ilişkilerinde ona değer vermemesini 
engellemek, bu faydalar içinde sayılabilir. Sadaka verilen kişiyi gizlemek, sada
kayla ona iyilik etmeye ilave bir iyiliktir. Ayrıca sadaka verenin ihlasını , riyadan 
ve insanlarca övülmeyi amaçlamaktan uzak olduğunu da gösterir. 

Fakire verilen sadakanın gizlenmesi açığa vurulmasından hayırlı olmuştur. 
Bu sebeple Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- gizli verilen sadakayı övmüş, 
gizli sadaka vereni takdir etmiş ve onun kıyamet gününde Rahman'ın Arş' ının 
gölgesinde bulunacak 7 kişiden biri olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple Cenab-ı 
Hak gizli sadaka vermeyi daha hayırlı kılmış, onun vesilesiyle kişinin kötülük
lerini örteceğini belirtmiştir. Yaptığınız işler ve içinizde tuttuğunuz niyetler Allah 
Teala'ya asla gizli değildir. Çünkü O, yaptıklarınızı bilir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, hayır yapmanın faydasının insanlara döndüğünü ,  
en çok ihtiyaç duydukları bir anda onların imdadına yetişeceğini bildirmiştir. O 
halde bir kişi faydası sadece kendisine ait olan bir hususta nasıl cimrilik eder? 
müminlerin yaptığı hayırlar sadece Allah ' ın rızasını kazanmak içindir. Çünkü bu 
hayırları yapmalarının sebebi imanlarıdır. Hayırlarının faydası tamamen onlara 
dönecek, zerre miktarı bile haksızlığa uğramayacaklardır. 

Bu pasajın başında hidayete ve hayra ulaştıranın ,  Allah'ın rızasını gözetme
ye sevkedenin Allah olduğu, peygamberin hidayete ulaştırma yetkisinin olmadı
ğı, aksine onun sadece aracılık ettiği belirtilmiştir. Dilediğini rızasına ulaştıran ise 
Yüce Allah' tır. 1 079 

Daha sonra Cenab-ı Hak, sadakanın verileceği yerleri zikrederek şöyle bu-
yurmuştur: 

"Bu yardımlar, kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bun
lar yeryüzünde dolaşma imkônı bulamazlar. Halktan istemekten geri 
durmaları sebebiyle onların gerçek hallerin i  b ilmeyen kimse, onları zen
gin sanır. Ey Resulüm, sen onları simôlarından tan ırsın .  Onlar yüzsüzlük 
ederek halktan istemezler. "lOBo 

Allah Teala, ayette zikri geçen fakirlerin altı tane sıfatını zikretmiştir. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz: 

a. Fakirlik 

b. Kendilerini Allah yoluna, O'nun düşmanlarıyla cihada ve dine adamış 
olmaları. Ayette geçen _r.>- kelimesinin asıl manası engellemek demektir. Onlar 

1079 Bk. Bakara 2/272 
1080 Bakara 2/273 



376 •!• Beda i 'ut-tefsTr 

kendilerini dünya meşgaleleriyle uğraşmaktan alıkoymuş ve kendilerini Allah'a 
ve O'nun yoluna adamışlardır. 

c. Para kazanmak için yolculuğa çıkamaz durumda oluşları. Ayette geçen 
.._;. J \ıı ,) �r" ifadesi ile kastedilen yolculuktur. Nitekim başka bir ayetlerde de 
bu kelime bu anlamda kullanılmıştır: ''Allah bilmektedir ki aranızda hastalanan
lar olacaktır. Kimileri Allah 'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecektir"1081 
"Sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmasından endişe edersen iz namazı 
kısaltmanızda size bir günah yoktur. "1082 

d. İnsanlardan bir şey istemekten son derece geri durmaları. Bu, onların 
güzelce sabretmeleri ve zenginmiş gibi davranmalarıdır. Öyle ki , bilmeyen kimse, 
halktan istemekten geri durmaları ve ihtiyaçlarını gizlemeleri sebebiyle zengin 
zanneder. 

e. Onlar simalarından tanınırlar. Simaları, Allah' ın tasvir ettiği hallerini gös
teren bir alamettir. Simalarından tanınmaları, bilmeyen kimsenin onları zengin 
sanmasıyla çelişmez. Çünkü bilmeyen kişi dış görünüşe bakar. Arif kişi ise , in
sanları simalarından tanıyacak tecrübe ve firasete sahiptir. Bu, müminlerin özel
liklerindendir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Elbette bunda işaretten 
anlayanlar için alınacak ibretler vardır"1083 

f. İnsanlardan istemeyi bırakıp yüzsüzlük etmemeleri. Ayette geçen ._jl.,.Jl 
kelimesi "ısrarcı olmak, yüzsüzlük etmek" 1 084 manasındadır. L;wı L)""l.:J\ .J� '1 
cümlesinin başında bulunan olumsuz '1 edatı, hem istemeyi olumsuz kılmak
ta hem de yüzsüzlüğü. Yani onlar insanlardan istemezler ve istemekte yüzsüz 
davranmazlar. Çünkü insanlardan bir şey istemezler ki yüzsüzlük etmeleri söz 
konusu olsun .  Bu üslup tıpkı şu mısradaki üslup gibidir: 

<J,,1JI) �J\.:.4.J L>� 'J � '1 L>Y. 
"Öyle bir yolda ki, bir ışık ile yol bulunmaz ! "  
Yani orada ışık yoktur k i  yolu bulabilesin. 

- . 

Ayetteki bu ifadede, yüzsüzce istemenin kınanmış bir davranış olduğuna da 
bir ikaz var gibidir. Zaruret anında yüzsüzlük etmeden istememek de üstün bir 
davranıştır, ancak haram değildir. 

Sadakayı hak eden kimselerin altı sıfatı bunlardır. İnsanların çoğu bunlara 
itibar etmeyip görünüşteki fakirliğe bakmaktadır. Zaten burada zikredilen sıfat-

1081 Müzzemmil 73/20 
1082 Nisa 4/101 
1083 Hıcr 15/75 
1084 Israrın lazımı, yani neticesi yüzsüzlük olduğu için bu kelimeye "yüzsüzlük" manası vermek

te mahzur görmedik. Nitekim meallerde bu kelimeye bu anlam verilmektedir. Bk. Yıldırım, 
Suat, Kur'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali, Bakara 2/273'ün meali (Mütercimin notu) 



S u re :  2 • Ba ka ra Su resi  

!ara sahip olanlar da azdır. Onları bilenler ise daha azdır. Allah başarıyı sadece 
dilediği kimseye verir. Onlar, malların hakkında ihsanda bulunan kimselerdir. 

2. Zalimler: Bunlar bir önceki grubun zıddıdır. Onlar, fakir ve zorda kalmış 
kimseleri adeta gırtlaklarlar. Bir kişi onlara maddi ihtiyacı için gelse, onun sıkın
tısını ancak faizle giderirler. Onlar faizcidirler. Allah Teala hayır yapmayla il�ili 
ayetlerden sonra bu konuya geçerek şöyle buyurmuştur: - .ı."I ı);ı ı).AT 0��J1 l��i 4 
�� p �l _;)1 � � L4 IJ��j "Ey iman edenler! Allah 'a karşı gelmekten sakının 
ve eğer mümin iseniz geri kalan f6izi terk edin"1085 

Allah Teala, ayet-i kerimeye faize zıt olan Allah'tan sakınma ile başladı ve 
ayetin nüzulünden sonra faiz alınmasının bırakılmasını emretti. Faizin haram kı
lınmasından önce almış oldukları faizi ise affetti . Eğer affetmemiş olsaydı, haram 
kılınmasından önce aldıkları faizi geri vermeleri gerekirdi . 

İnsanların bu emre uyması, mümin olmalarının şartıdır. Bir şarta bağlanmış 
olan şey, şart olmadıkça mevcut olmaz. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, faizin haram olduğunu en ağır ve en şiddetli 
ifadelerde vurgulamış, faizli muamele yapanın Allah ve peygamberine savaş 
açtığını belirterek şöyle buyurmuştur: �_,..;. )J '"\ � ';' � ı)�U ı);, �; r.J �µ "Eğer 
böyle yapmazsanız Allah 'a ve resulüne savaş açtığın ızı bi/in! "1086 

Bu tehdidin kapsamına şunlar girmektedir: Faizci, Allah' la savaştığını ilan 
etmiş olan Allah ve peygamberine karşı savaşan biridir!. 

Bu tehdit, faizli işlem yapmak, yol kesmek ve yeryüzünde bozgun çıkarmak 
dışında hiçbir büyük günah hakkında varit olmamıştır. Çünkü bunlardan her 
biri yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve insanların yolunu kesmektir. Eşkıya 
bunu zorla ve musallat olarak yapar. Faizci ise insanların sıkıntılarını ancak onla
ra daha büyük sıkıntılar yüklemek mukabilinde giderir. Bu sebeple Allah Teala, 
yol kesenlerin Allah ve peygamberine karşı savaştığını , faizcilerin de faizi terk 
etmemeleri halinde O'nunla ve peygamberiyle harp halinde bulunduklarını bil
dirmiştir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: �ı_,;l �j� � p �1.J "Eğer 
fdizcilikten tevbe ederseniz, sermaye/eriniz sizindir '1087 Yani: eğer faizi bırakır ve 
Allah'a söz vererek tevbe ederseniz mallarınızın sermayesi size aittir. O malları 
ne artırarak borç alan kimseye zulmedersiniz. Ne eksilterek borç alan kimse size 
zulmeder. Eğer borç alan kimse zor durumda ise eli genişleyene kadar beklemek 
gerekir. Eğer ona tasaddukta bulunur ve borcunu silerseniz sizin için daha iyi ve 
daha erdemli bir davranış olur. Eğer nefsiniz böyle bir şey yapmaya direnir ve 

1085 Bakara 2/278 
1086 Bakara 2/279 
1087 Bakara 2/279 
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gerekli olan veya bağışlanması erdemli olan miktarı almakta h ırslı olursa Allah'a 
döndürüleceğiniz ve O'nunla karşılaşacağınız günü hatırlayın ! O,  en çok ihtiyaç 
duyduğunuz anda davranışlarınızın karşılığını verecektir. 1088 

Allah Teala böylece sadaka veren muhsinlerden oluşan birinci grubu ve 
faizcilerden oluşan ikinci grubu zikrettikten sonra ikinci gruba geçiyor. 

3 .  Adaletli olanlar: Bunlar, borç ayetinde zikredilen kimselerdir. Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: �fa� ı.SP y.-1 J� _;� �ıl; 1�1 ıpT c,:.iJı �İ 4 "Ey iman eden
ler! Belirli bir vadeye kadar birÖirin ize borç verdiğin iz zaman onu kaydea.n"1089 

Bu ayet, başlı başına bir kitap yazmayı gerektirmeseydi onun ihtiva ettiği 
manaların bir kısmını tefsir ederdim. Ancak burada amaç, sadece işaret ve ikaz
da bulunmaktır. 

Yukarıda zikredildiği üzere fazla ve eksik olmaksızın malın ın sermayesini 
alan kimseler de bu adaletli olan grubun içine girer. 

Daha sonra sure, okunduğu evden şeytanın kaçtığı, bir çok ilim ve marifeti, 
İslam'ın kaidelerini, imanın temellerini , ihsanın derecelerini ihtiva eden ,  Arş ' ın 
hazinelerinden birini teşkil eden ve açıklaması başlı başına bir kitap yazmayı 
gerektiren muazzam bir bölümle (A.mene'r-rasCılü) ile sona erdi. 1090 

"Allah yolunda mallarını harcayan ların örneği, yedi başak bitiren bir 
dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat 
fazlasını verir. Allah 'ın lütfu geniştir. "1091 

Allah Teala, - maksadı ister cihat olsun isterse diğer hayır yolları olsun - yo
lunda harcama yapan kimsenin harcamasını, toprağa attığı tohumdan her bi
rinde yüzer dane bulunan yedi başak çıkmış olan çiftçinin ekinine benzetmiştir. 
Allah, hayır yapanın iman, ihlas ve iyiliğine, yaptığı hayrın faydası, miktarı ve et
kisine göre dilediğine bundan daha fazla da mükafat verir. Yapılan hayrın sevabı , 
kalbin iman, ihlas ve harcama anındaki sebatına göre farklılık arz eder. Kalbin 
harcama anındaki sebatı, bir şey verirken göğüs ferahlığı içinde sızlanıp huy
suzluk etmeden ,  zorlanmadan, el ve kalp sarsılmadan ve tereddüt göstermeden 
vermektir. Yapılan hayrın sevabı , faydası, yapıldığı yer, yapan kişinin temizlik ve 
hoşluğuna göre de farklılık arz eder. 

Allah Teala bu misalde hayır yapmayı tohum atmaya benzetmiştir. Malını 
başka bir şey için değil de, sadece Allah için harcayan kimse verimli bir toprağa 

1088 Bk. Bakara 2/280-281 
1089 Bakara 2/282 
1090 Bk. Bakara 2/185-286 Bk. Tariku ' l-hicreteyn (339-3531 
1091 Bakara 2/261 
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tohum atan kimse gibidir. Onun getirisi, tohuma, toprağın verimine, tohumun su
yunu almasına, bozulmaktan ve zararlı bitkilerden kurtulmasına bağlıdır. Bu şart
lar yerine geldi mi, ekini hiçbir musibet ve felaket vurmaz, sapasağlam yetişir. 

Yine hayır yapmak yüksekçe bir yerdeki bir bahçeye benzer. O bahçe güneş 
ve rüzgardan iyi istifade eder, ağaçları gerektiği gibi yetişir. Üzerine peşpeşe bol 
miktarda yağmur yağar ve onu sulayıp geliştirir. Böylece bu yağmur sayesinde 
başka bahçelerin verdiği mahsulün iki katını verir. Bol miktarda yağmur yağmaz
sa bile konumunun çok iyi olması sebebiyle bir çisenti bile ona kafi gelir, onunla 
gelişir. 1092 

Bu misalde bulunan "bol yağmur" ve "çisenti" çeşitlerinin zikredilmesiyle 
hayrın çok veya az yapılmasına işaret edilmiştir. İnsanlar içerisinde hayrı sağanak 
gibi olanlar bulunduğu gibi çisenti gibi olanlar da vardır. Allah zerre ağırlığında 
bir hayrı bile zayi etmez. 

Başa kakarak veya gösteriş için harcama yaparak yaptığı hayır ve iyil ikleri 
geçersiz kılan hayır sahibi bir adamın durumu şu adamın durumu gibidir: Onun, 
içinde her türlü meyvenin yanı sıra hurma ve üzüm bulanan ve ağaçlarının al
tından nehirler akan bir bahçesi vardır. Ona da ihtiyarlık gelip çatmıştır. Üstelik 
bakıma muhtaç çoluk çocuğu da vardır. İşte böyle bir anda onun bahçesine 
kavurucu bir kasırga musallat olmuş ve bahçesinde nesi varsa yakıp kül etm;·jtir. 1093 

İşte her davranışın karşılığının verileceği, mükafatların elde edileceği kıyamet 
gününde , hayrını geçersiz kılan kimse, bu misaldeki bahçe sahibinin uğradığı 
felakete uğramış gibi olacaktır. Onun o zamanki pişmanlığı, misaldeki adamın 
bahçesi için ettiği ah u vahtan daha fazla olacaktır. 

Bu, çok ihtiyaç duyulan bir zamanda insanın elinden çekip alınmış çok de
ğerli ve faydalı bir nimete duyulan özlem hakkında Allah'ın verdiği bir misaldir. 
Üstelik nimet elinden alınmış olan kişiye ihtiyarlık ve zayıflık gelip çatmıştır. O, o 
nimete son derece muhtaçtır. Hem de kendisine hiçbir fayda sağlamayan, işle
rini yürütemeyen bakıma muhtaç çoluk-çocuğu vardır. Kendisi ve çoluk-çocuğu 
zayıf olduğu için o nimete son derece muhtaçtırlar. İşte böyle bir durumda iken 
onun büyük bir bahçesi olsa ve içinde her çeşit meyve ve hususiyle meyvelerin 
en değerli ve en faydalısı olan hurma ve üzüm bulunsa, onun geliriyle geçinse 
ve çoluk-çocuğunu geçindirse, ama bir gün bahçesinin adeta yanarak kapkara 
kesildiğini görse hangi hayıflanma onun hayıflanmc, ;ından daha şiddetli olur? 

İbn-i Abbas -radıyallahu anh- şöyle buyurmuştur: Bu, ömrünün sonunu kötü
lükle noktalayan kimsenin misalidir. 

Mücahid de şöyle demiştir: Bu, ölene kadar Allah'a itaatte kusur işleyen 
kimsenin misalidir. 

1092 Bk. Bakara 2/265 
1093 Bk. Bakara 2/266 
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Süddi şöyle demiştir: Bu, Allah rızasını gözetmeden harcama yapan riyakar 
kimsenin misalidir. O, en ihtiyaç duyduğu zamanda yaptığı hayrın faydasından 
mahrum olur. 

Hz. Ömer bir gün Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabına bu 
ayeti sordu. Onlar ise 'Allah daha iyi bilir' diye cevap verdiler. Hz Ömer 'Ya bili
yoruz deyin veya bilmiyoruz deyin' diyerek kızdı .  Bunun üzerin İbn-i Abbas 'Ey 
müminlerin emiri! Bu ayet hakkında benim söyleyeceğim bir görüşüm var' dedi. 
Hz Ömer 'Söyle yeğenim, kendini hakir görme!' diyerek onu cesaretlendirdi. 

İbn-i Abbas: Bu ayet, bir amele misal olarak verilmiştir. 
Hz. Ömer: Hangi amele? 
İbn-i Abbas: Allah'a itaat ederek güzel ameller işleyip de sonra Allah' ın ken

disini denemek üzere gönderdiği şeytanın hilelerine kanarak isyankar davranış
lar sergileyen, böylece tüm iyi amellerini mahveden zengin adamın ameline. 1094 

Hasen el-Basri şöyle demiştir: Allah'a yemin ederim ki bu, insanlardan pek 
azının akledebildiği bir misaldir. Bedeni zayıflamış, çoluk-çocuğu artmış ihtiyar 
bir adam . . .  Bahçesine çok muhtaç . . .  Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz 
dünyadan göçtüğünde iyi amellere çok muhtaç olacaksınız. 

Fasıl: 

Sadakaları geçersiz kılan başa kakma, incitme ve riya gibi şeyler meydana 
gelirse . . .  Riya ile yapılan harcama sevap kazanmayı engeller. Başa kakma v , 
incitme de yapılan hayrın sevabını geçersiz kılar. Bu şekilde hayır yapan kim e
lerle yaptıkları hayrın misali kaypak bir taşa benzer. Onun üzerinde biraz toprak 
vardır. Bol yağmur yağınca toprağı alıp götürerek taşı cascavlak bırakır. 

Bu etkileyici misalin parçalarını düşünüp misal verilen kimselerin özellikle
riyle karşılaştırınca Kur'an' ın azamet ve şanı ortaya çıkmaktadır. Riyakar, başa 
kakıcı ve incitici kişinin kalbi, iman, ihlas ve iyilikten uzak ve taş gibi katıdır. 
Yapmış olduğu hayır o kaypak taşın üstündeki toprak gibidir. 

Taşın sertlik ve katılığı, yağmur yağınca herhangi bir bitkinin yetişmesini ve 
orada durmasını engeller. Onun suyu kabul edecek ve bitki bitirecek bir özelliği 
yoktur. Riyakar hayır sahibinin kalbi de böyledir. Emir ve yasaklara, kaza ve 
kadere hiçbir sebatı yoktur. Vahiy yağmuru yağdığında üzerinde bulunan az mik
tardaki toprağı alıp götürür ve hiçbir bitkinin bitmesine müsait olmayan altındaki 
katı taşı ortaya çıkarıverir. 

Bu, riyakar kimsenin davranışlarına ve yaptığı hayra verdiği bir misaldir. O, 
kıyamet gününde, en çok ihtiyaç duyduğu zamanda yaptığı hayrın hiçbir fayda
sını görmez. 1 095 

1094 Buhari (VIll/49) Tefsir, Babu kavlihi eyeveddü ahadüküm en tekune lehu cenne 
1095 İ' lamü'l-Muvakkıin (11238-241 ) ;  Medaricü's-Sa!ikin (11241 -242) 



Sure :  2 • Ba ka ra Suresi .;. 381  

"Ey iman edenler! Sadaka verdiğin iz kimselere minnet etmek, incitmek 
suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah ' a da, ahirete de inanma
dığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malın ı  harcayan kimsenin 
durumuna düşmeyin. Onun, durumu üzerinde toprak bulunan kaypak 
bir kayaya benzer ki, şiddetli bir yağmur olur olmaz toprağı kayıverir, 
cascavlak kalır. Öyleleri işledikleri h içbir şeyden sevap ve m ükafat elde 
edemezler. Zira Allah inkarcılar güruhunu buna muvaffak eylemez"1096 

Bu ayette, yapılan iyiliği geçersiz kılan riya, verilen sadakaları boşa götüren 
başa kakma ve incitme kaypak bir taşa benzetilmiştir. Bu taşın üstünde ona ya
pışmış bir miktar toz-toprak vardır. Bol yağmur yağar ve o toprağı alıp götürerek 
taşı cascavlak bırakır. 

İyi anlaşılırsa bu misalin, misal verilen kimselere son derece uygun olduğu 
görülecektir. 

01µ "taş" ile kasıt, riyakar ve başa kakıcı kimsenin kalbidir. Taşın üzerine 
yapışmış olan toprak, yapmış olduğu amel ve verdiği sadakadır. J.1}1 "bol yağ
mur" , yeryüzünün canlılığını sağlayan şeydir. Yağmur yumuşak ve bitki bitirmeye 
elverişli bir yere düştüğünde orada bitki biter. Ancak taş ve kaya gibi sert bir şeye 
düşerse hiçbir şey bitirmez. Misaldeki yağmur taşın üstündeki çok ince toprak ta
bakasına düşmüş ve onu alıp götürerek hiçbir bitirme kabiliyeti bulunmayan taşa 
ulaşmıştır. Bu misal, başa kakma, incitme ve riyakarlığın çirkinliğini göstermekte 
ve bunun akıllarda iyice yer etmesini sağlamaktadır. Bu sebeple onların benzer 
ve misaline vurgu yapılmıştır. 1097 

''Allah 'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mal
larını harcayan ların durumu ise, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline 
benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini  iki kat verir. 
Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne 
yaparsanız hepsin i  görür"1098 

Eğer bir bahçe güneş ve rüzgara engel olmayacak yüksekçe bir yerde ise ve 
bol yağmur almışsa başka bahçelerin verdiği mahsulün iki katını verir. Bu durum 
akıl ve hisçe nasıl hoşlanılacak bir şeyse malını insanlardan göreceği karşılık ve 
teşekkür için değil de Allah rızası için gönül hoşluğu ile harcayan kimsenin yap
tığı harcama da aynıdır. O, elleri titremeden, kalbi tereddüt göstermeden ve zaaf 
göstermeden harcar. 

1096 Bakara 2/264 
1097 Medaricü's-Salikin ( 1!240-241 )  
1098 Bakara 2/265 
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İnsanlar hayır yapmada iki kısımdır. İhlas ve gönül hoşluğu ile hayır yapan 
kimse bol bir yağmur gibidir. Onlar kadar olamayan kimseler ise Jl�\ "çisenti" gi
bidirler. Bu, yapılan hayrın azlık ve çokluğuna, ihlas, iman ve zaafa göre farklılık 
arz eder. Nitekim Allah Teala, bundaki güzelliğe ve gösteriş için iyilik yapmanın 
çirkinliğine dikkat çekmiştir. 1099 

Allah Teala, kullarına inananlara sadaka vermeyi emredip kötü olanını ver-
mekten sakındırmak üzere şöyle buyurdu: 

"Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin faydan ız için 
yerden çıkardığımız ürünlerin temiz ve güzel olanlarından Allah yolun
da harcayın. Siz göz yummadan, içinize sinmeksizin almayacağınız ba
yağı şeyleri vermeye kalkmayın"1 1 00 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Benim sizin vereceğiniz sadakaya ihtiyacım 
yok. Bana ondan bir şey ulaşmayacak. Ayrıca ben Hamid' im . Yani tüm övgülere 
layığım. Sizin hayrınız hiçbir gediği kapatmaz, hiçbir övgüyü de gerektirmez. 

Çünkü Allah Teala, el-Gani, yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamid'dir, isim 
ve sıfatlarıyla övgüye layıktır. Sizin hayrınızın faydası yine sizedir, size döner. ı ı oı 

"Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur, sizi cimriliğe ve çirkin şey
lere teşvik eder. Allah ise kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. 
Allah 'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilir. "1 102 

Bu ayet hakkında şöyle denilmiştir: ).Jı ts� Şeytan fakirlikle korkutur ve 
insanlara "Eğer mallarınızı harcarsanız fakir düşersiniz" der . 

. w� f5 /�j " Sizi çirkin şeylere teşvik eder. " Müfessirler şöyle demiş
tir: .�\ "çirkin" ' kelimesi sadece burada "cimrilik" manasında kullanılmıştır. 
Mukatil ve Kelbi'nin şöyle dediği zikredilir: .l...:...>...Jı kelimesi , Kur'an' da zikredildiği 
her yerde zina anlamına gelir. Ancak bu ayette "cimrilik" anlamındadır. 

Doğru olan görüşe göre .l...!...,.,AJ \ "çirkin" kelimesi, her yerdeki gibi burada da 
asıl anlamında kullanılmıştır. O, anlamının kapsamını genişletmek için düşürül
müş bir ismin sıfatıdır. Aslında .1...:.>-Wı 4.l>JI , .. �ı ;;.:u.A.ll yani "çirkin iş" şeklinde
dir. Bu çirkin işlerin içine cimrilik de girer. 

1099 Medaricü's-Salikin ( 11241 )  
1 100 Bakara 2/267 
1 101 Tariku'\-hicreteyn ( 126) 
1 102 Bakara 2/268 
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Allah Teala, şeytanın vaat ve emrini zikretti . O, insanlara kötülüğü emreder 
ve hayır işlemeyi yasaklar. Bu emir ve yasak, şeytanın insandan istediği şeylerin 
tamamıdır. Şeytan, insanı hayır işlemekten sakındırınca insan onu terk eder. Çir
kin işi emredip güzel gösterince de onu yapar. Allah Teala, onun insanı korkut
masını vaat olarak isimlendirmiştir. Çünkü şeytanın korkuttuğu kimse, randevu 
verilmiş bir kimsenin randevusunu beklediği gibi şeytanın korkuttuğu durumla 
karşılaşacağını düşünmehtedir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, kendisine itaat edilmesi ve emirlerine uyulup ya
saklarından kaçınılması durumunda vaat ettiği mağfiret ve ihsanı zikretti . Mağ
firet, kötülükten korumaktır. İhsan ise hayırları bahşetmektir. Meşhur bir hadis
te şöyle buyurulmuştur: "Adem oğlunun kalbinde meleğin ilhamı, şeytanın ise 
vesvesesi olur. Meleğin ilhamı, hayır vaatte bulunmak ve vaadi tasdik etmektir. 
Şeytanın vesvesesi ise kötü vaatte bulunmak ve vaadi yalanlamaktır. "1 1 03 Daha 
sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu ayeti okumuştur: "Şeytan sizi 
fakir olacaksınız diye korkutur, sizi cimriliğe ve çirkin şeylere teşvik eder. Allah 
ise kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. Allah 'ın ihsanı geniştir, her şeyi 
hakkıyla bilir. "1 104 

Melek ve şeytan gece ve gündüzün peşpeşe gelmesi gibi dfüma kalbe gelir
ler. Bazı insanların gecesi gündüzünden uzundur, bazılarının ise gündüzü. Bazı 
insanların tüm ömrü gündüz, bazı insanların da tüm ömrü gecedir. Şeytanın 
şerrinden Allah 'a sığınırız. 1 105 

"(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya 
güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için) , 
bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. insanlar
dan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz 
Allah onu bilir. "1 1 06 

Bir grup alim şöyle demiştir: Burada tasvir edilen fakirler, istenmesi gereken 
ihtiyaçlarını insanlardan isterler. Ancak yüzsüzlük etmezler. Allah Teala burada 
onların yüzsüzce istemediklerini belirtmiştir, istemediklerini değil . 

İbn- i Abbas (ö. 68 h )  şöyle demiştir :  Öğle yemeği olduğunda akşam yemeği
ni insanlardan istemezler. Akşam yemeği varken de öğle yemeğini istemezler. 

1 1 03 Tirmizi (V/204) Tefsir 
1 1 04 Bakara 2/268 
1 1 05 İğasetü'l-Lehfan (1/107- 108) 
1 106 Bakara 2/273 
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Zeccac (ö. 310 h ) ,  Ferra (ö. 207 h) ve başka alimlerin de bulunduğu bir grup 
da şöyle demiştir: Ayet, onların mutlak olarak insanlardan bir şey istemediklerini 
ifade eder. Çünkü onların iffetli oldukları ve simalarından tanındıkları, asla açık
ça bir şey istemedikleri belirtilmiştir. Çünkü eğer açıkça isteselerdi onların gerçek 
durumunu bilmeyen kimse onları zengin sanmazdı. 

\jt;jl �81 ,)_yi; ·l  '1 " Onlar yüzsüzlük ederek halktan istemezler. "1 107 ayetinin 
manası hakkında da ihtilaf edilmiştir. 

Zeccac şöyle demiştir: Ayetin anlamı "Onlar bir şey istemez ki bir yüzsüzlük 
söz k�:mı:su olsun." şeklindedir.1 1°8 Bu, tıpkı şu ayet-i kerime gibidir. 4-"-L.Ll 1;.�;.A;; �_; 
�Gı "O zaman şefaatçilerin şefaati fayda vermez"1 109 Yani şefaat edilmesi 
söz konusu değildir ki şefaat fayda versin. Şu ayette de aynı şey söz konusudur: 
j� L?- � '1 "Kimseden fidye kabul edilmez"1 1 10 Orada fidyenin geçerl!liği söz 
konusu değildir ki kabul edilsin. Bunun gibi başka örnekler de vardır. Imriü'l
Kays şöyle demiştir: 

"Öyle bir yolda ki, bir ışık ile yol bulunmaz!" 
Yani ışık mevcut değildir ki yol bulmak mümkün olsun. 

İbnü' l-Enbari de (ö. 577 h) ayeti aynı şekilde yorumlamış ve şöyle demiştir: 
Onlar insanlardan asla bir şey istemezler. İsteme olmadığı için de yüzsüzlüğün 
meydana gelmesi mümkün değildir. Bu tıpkı şöyle demeye benzer: ı.? .r.. '} .J)l; 
o� Falancanın iyiliği umulmaz." Yani iyiliği yoktur ki umulsun. 

Ebu Ali de (ö. 377 h) şöyle demiştir: Bu ayete göre onların insanlardan asla 
bir şey istemedikleri sabittir. Çünkü ayetin anlamı şöyledir: Onlar insanlardan bir 
şey istemezler. Dolayısıyla yüzsüzlükleri de söz konusu olmaz. 

Daha sonra Ebu Ali şairin şu sözünü misal vermiştir: 
. � ,,. ,,.. , , , ,,. ,  .. ... • ' (L..J�I) )� � �._,..;JI -SJ� '}_, ! LiJl_,ôİ �J\ı ı tJ....A1. 'l 

1 107 Bakara 2/273 
1 108 Burada gramercilerden konuyu destekleyici örnekler nakledilmektedir. Hepsinin teme

linde nefyin (olumsuzluğun) kayda mı, yoksa mukayyede mi yöneldiği tartışması vardır. 
Eğer ayetten "Yüzsüzlük ederek bir şey istemezler, ancak yüzsüzlük etmeden isteyebilirler" 
manası anlaşılırsa baştakı olumsuzluk edatı olan '1 <nın sadece mukayyede, yani "isteme" 
hususuna girdiği anlaşılır. Ancak daha sonra aktarılacak olan tüm görüş ve örneklerden 
anlaşılmaktadır ki, burada ismi zikredilen gramerci-müfessirlerin tamamı, nefyin hem mu
kayyede ( isteme), hem de kayda (yüzsüzlük) girdiği görüşündedirler. Yani ayette özellikleri 
belirtilen fakirler, ne kimseden bir şey isterler ne de yüzsüzlük ederler. (Mütercimin notu) 

1 109 Müddessir 74/48 
1 1 10 Bakara 2/132 

T 
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"O yerin felaketleri tavşanı korkutmaz. Orada büzüşen bir kertenkele de gör
mezsin" 

Yani orada tavşan yok ki korksun. Kertenkele mevcut değil ki büzüşsün." 

Ferra da şöyle demiştir: Onların yüzsüzlük etmedikleri belirtilmiştir. Maksat, 
hiçbir şekilde istemediklerinin belirtilmesidir. ı ı ı ı  

"Bu yardımlar, kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. "1 112 

Hicret etmiş olan fakirler dört yüz kadardı . Medine' de ne evleri vardı ne de 
kimseleri. Onlar, kendilerini Allah yolunda cihada adamışlardı. Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- gönderdiği her seriyyede bulunuyorlardı . Onlar Suffe ehli
dir. Bu görüş, burada burada zikri geçen fakirlerin kendilerini Allah yoluna ada
maları hakkındaki görüşlerden biridir. 

Bu hususta başka görüşler de vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Kendilerini Allah'a ibadete adamaları . 

2.  Fakir ve yoksulluk onları Allah yolunda cihattan alıkoymuştur. 

3. Allah düşmanlarıyla Onun uğrunda savaştıkları için geçim temini maksa
dıyla yeryüzünde gezemezler. 

Doğru olan görüş, onların acz ve zaaflarından dolayı yeryüzünde dolaşa
mamaları, halktan istemekten geri durmaları sebebiyle de gerçek durumlarını 
bilmeyenlerin onları zengin sanmasıdır. 1 1 13 

Hile-i Şer'iyye'nin Geçersizliği 

1 1 1 1  Medaricü's-Salikin (Jl/232) 
1 1 12 Bakara 2/273 
1 1 13 Medaricü's-Salikin (Jl/438) 
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275. Ribô yiyenler ancak şeytanın çarpmaktan dolayı kendilerini 
sar 'aya düşürdüğü kimse gibi (kabirlerden) kalkarlar. Bu, onların: ''Alış
veriş de ancak ribô gibidir" deme/erindendir. Halbuki Allah alışverişi 
helal, ribôyı haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt 
gelir de (faizden) vazgeçerse geçmiş kendisinindir. işi de Allah 'a aittir. 
Kim (faiz yemeye) dönerse, onlar da Cehennemlik/erdir, orada ebedi 
kalıcıdırlar. 

276. Allah, ribôyı yok eder; sadakaları ise artırır. Allah, olanca kafir 
ve günahkar h içbir kimseyi sevmez. 

277. Şüphesiz iman edip de salih amel işleyenlerin, namazı dosdoğ
ru kılanların, bir de zekôt veren kimselerin Rabbleri katında ecirleri var
dır. On lara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

278. Ey iman edenler! Eğer mü 'minler isen iz, Allah 'tan korkun, faiz
den arta kalanı da bırakın.  



279. Şayet yapmaz (bırakmaz) sanız Allah' ın ve Rasulü 'nün size sa
vaş açtıkların ı  b ilin. Eğer tevbe ederseniz sermaye/eriniz yine sizindir. 
(Böylece) ne zulmetmiş ne de zulme uğramış olursunuz. 

280. Eğer o, (borçlu) darlık içinde ise; geniş bir zamana kadar ona 
mühlet verin. Alacağın ızı ona sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için 
daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz. 

281 . Bir de Al/ah 'a döndürüleceğiniz bir günden korkunuz. Sonra 
herkese kazandığı (amellerinin karşılığı) eksiksiz verilecek ve onlara zul
medi/meyecektir. 

282. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir vakte kadar borçlandığınız 
zaman onu yazın.  Aranızda bir katip de (bunu) adaletle yazsın.  Katip, 
Allah 'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Ozerinde 
hak olan (borçlu) da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah 'tan korksun, ondan 
(borcundan) h içbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan (borç
lu) aklı ermez veya zayıf olur yahut bizzat yazdırmaya gücü yetmezse 
onun velisi adaletle yazdırsın; bu işleme erkeklerinizden de iki şahid tu
tun. Eğer iki erkek bulunmazsa o halde razı olacağınız şô.hidlerden bir 
erkekle iki kadın olsun. Biri unutur (veya yanı lır) sa diğerine hatırlatsın 
diye. Şah idler de çağırıldıkları taktirde kaçınmasınlar. Küçük veya büyük 
olsun ne ise onu vô.desine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah katında 
adalete daha uygun, şehadet için daha sağlam ve şüpheye düşmemenize 
de daha yakındır. Bunun aranızda devredeceğiniz hazır bir ticaret olması 
hali müstesnô.. O zaman bunu yazmamanızda sizin için bir vebal yoktur. 
Alışveriş yaptığınız vakit de şôhid tutun. Yazana da, şô.hide de asla zarar 
verilmesin. Eğer yaparsanız bu, size dokunacak bir fô.sıklık olur. Allah 'tan 
korkun. Allah, size öğretiyor. Allah, her şeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Batıl hilelerle delil getirmenin geçersizliği bu ayet-i kerimeden apaçık anla
şılmaktadır. 

Allah Teala, kullan için yasalaştırdığı, dünya ve ahirette onların faydasına 
olacak şekilde belirlemiş olduğu alış-veriş çeşitlerini peşin ve vadeli olmak üzere 
ikiye ayırmıştır. Daha sonra vadeli alışverişlerde yazılı vesika ve şahitlere dayan
malarını emretmiştir. Eğer yolculuk esnasında bunlardan faydalanmak mümkün 
olmazsa mallarını korumak, kasdi inkar ve unutma sebebiyle haklarının zayi ol
masını engellemek için rehin almalarını emretmiştir. Daha sonra peşin alışveriş
lerde bunların terk edilmesinde bir mahzur olmadığını bildirmiştir. Çünkü bu du
rumda onlar kasdi inkar ve unutma gibi hususların olmayacağından emindirler. 

Ayetteki : JJ'-.;;, ö.J� ifadesiyle kasıt, insanlar arasında genellikle olan alış
verişlerdir. 
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Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabından, tabiinden, onlar
dan sonra gelen nesilden, tefsir ehlinden ve fakihlerden hiç kimse, bu ayetteki 
ticaretten hile-i şer' iyyeye dayandırılanıı ı4 faizli muameleleri anlamamışlardır. 
Aksine hepsi , faizi haram kılan ayetlerden böyle b ir muamelenin haram olduğu
nu anlamışlardır. Elbette bu muamelenin haram oluşunun faizle ilgili ayetlerden 
anlaşılması, bu ayetle anlaşılmasından daha açıktır. 

Buradaki ticaretle söz konusu faizli muamelenin kastedilmediğinin delili, bu 
muamelenin genellikle vadeli oluşudur. Kişi bir eşyayı birinden peşin bedelle 
satın alır sonra da onu aynı kişiye belli bir süreye kadar daha fazla fiyata satar. 
Bu, inkar edilmesinden korkulduğu için genellikle yazılı belge ve şahit istenen bir 
muameledir. 

''Ancak aranızda peşin devrettiğiniz bir ticaretse, o zaman bunu yazmamanız
da size bir sakınca yoktur. "1 115 kısmı, ayetin başındaki �� �ı:G ı1� ıfai .:r..Uı \��1 � 
�_,.;;5l1 sp �i u1! "Ey İman edenler, birbirin izden belirli bir vade ile borç aldı
ğınızda, onu·yazınr'1 1 16 kısmından istisna edilmiştir. Söz konusu faizli muamelede 
taraflar belli bir müddete kadar birinin diğerinden borç aldığı hususunda anlaş
makta ve aynı eşyayı biri diğerinden 100 liraya alıp 130 liraya vb. aynı kişiye 
satmaktadır. Şu halde bu muamele , insanların faizden kolaylıkla ayırabildikleri 
peşin alışverişle bir olabilir mi? 

Allah ve peygamberinin sözünde, Arap dilinde ve insanların örfünde "ticaret" 
kelimesi, bedelle eşyanın değişiminin kastedildiği alışveriş akitleri için kullanılır. 

Ancak iki tarafın halis-muhlis faiz olan bir muamelede danışıklı dövüş ya
pıp sonra da alışveriş aktinin ruhuna asla uymayacak bir şekilde muamelelerine 
alışveriş süsü vererek bir eşyayı biri diğerinden 100 liraya alıp yine aynı kişiye 
belli bir müddetle 120 liraya satması ise , izin verilen ticari muamelenin dairesine 
girmez. Aksine bu muamele yasaklanmış olan faiz cinsindendir. Allah daha iyi 
bilir. 1 1 1 7  

"için izden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman doğ
ruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadın ın şahitliğin i  alın. Bi
rinin unutması halinde ikincisinin hatırlamasına imkan vermek içindir"I118 

1 1 14 Müellifin bu başlık altında bahsettiği "faizli muamele" bilinen, sarih faizli muamele olmayıp, 
daha sonraki paragraflardan da anlaşılacağı üzere alışveriş süsü verilerek yapılan danışıklı 
dövüş kabilinden bir faizli muameledir. Bu muameleyi, bilinen faizli muameleden ayırmak 
için "Hile-i şer'iyyeye dayandırılan" kaydını biz koyduk. (Mütercimin notu) 

1 1 15 Bakara 2/282 
1 1 16 Bakara 2/282 
1 1 17 İğasetu' l-Lehfün ( 11/104-105) 
1 1 1 8  Bakara 2/282 
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Şöyle bir düşünce akla gelebilir: Kur'an' ın açık ifadelerine göre bir erkek 
şahitle iki kadın şahit iki erkek şahidin yerine geçmektedir. Dolayısıyla ancak iki 
erkek şahit bulmak imkanı olmadığında iki kadın şahitle hükmedilebilir. 

Buna şöyle cevap verilir: Ayetin manası bu ileri sürülen iddiayı gösterme
mektedir. Çünkü bu, hak sahiplerinin haklarını korudukları bir yoldur. Allah 
Teala onları en güçlü delile yöneltmiştir. Ancak onlar buna imkan bulamazlar
sa bundan daha zayıf olan delile sarılabilirler. Bir erkeğin şahitliği iki kadının 
şahitliğinden daha güçlüdür. Kadınların hakimlerin meclislerinde bulunmaları 
genellikle imkansızdır. Hafızaları ve dikkatleri de erkeklerinkinin altındadır. Allah 
Teala "İki erkeği şahit tutun, iki erkek bulamazsanız bir erkek ve iki kadını şahit 
tutun" demiyor ki. Kaldı ki Cenab-ı Hak bir çok hükümde kadını erkeğin yarısı 
olarak değerlendirmiştir. Biri bu şahitlik konusudur. Miras, diyet, akika ve hür
riyete kavuşturma gibi konular da bunun gibidir. Nitekim sahih bir hadiste Hz. 
Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Kim Müs
lüman bir erkeği h ürriyetine kavuşturursa Allah o kölenin her uzvuna mukabil 
o kişinin bir uzvunu Cehennem ateşinden kurtarır. Kim iki Müslüman kadını 
hürriyetine kavuşturursa Allah onların her uzvuna mukabil o kişinin bir uzvunu 
Cehennem ateşinden kurtarır"1 1 19 

"Birinin unutması halinde ikincisinin hatırlamasına imkan vermek içindir"1 120 
ifadesinden ,  şahidin şahitliğini unutması ve bundan dolayı başka biri tarafından 
ikaz edilmesi durumunda, şahitliğini hatırlamadıkça şahitlik edemeyeceği, ikaz 
eden kişinin sözünü taklit ederek şahitlik etmeye kalkışmasının cfüz olmayacağı 
anlaşılmaktadır. Çünkü Cenab-ı Hak, "Birinin unutması halinde ikincisinin hatır
latması " buyurmaktadır, "haber vermesi" dememektedir. 

i.SY.� ı \.4J,\..ı>-) }l:.; l.,oJ,\J.;..l � 0l "Birinin unutması halinde ikincisinin ha
tırlamasına imkan -vermek içindir" 1 12 1 ifadesindeki .,Sh kelimesinde biri şeddeli 
diğeri şeddesiz olmak üzere iki kıraat vardır. Doğru olan görüşe göre bunların her 
ikisi de ..?� "hatırlama" kelimesinden türemiş olup aynı manadadırlar. 

Şöyle bir görüş ileri sürülmüştür: Ayetteki }.B kelimesinin manası, kadın 
şahitlerden birinin diğerini erkek hükmüne çıkarmasıdır. 

Bu çok uzak bir görüştür. Çünkü Allah Teala, şahidin kadın oluşunu, 
"hatırlama"nın zıddı olan şaşırmanın sebebi yapmıştır. Biri şaşırıp unuttuğunda 
diğeri ona hatırlatır, o da bu sayede hatırlar. 

1 1 19 Müellifin zikrettiği hadise yakın bir hadisi Tirmizi ( IV/100) Nüzur ve Eyman'da "Babu ma 
cae fi faldı men a'teka" başlığı altında zikretmiştir. 

1 120 Bakara 2/282 
1 121 Bakara 2/282 
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j� .Ji ifadesi KCıfeli gramercilere göre J..a; ')\;) "şaşırmasın diye" takdirin
dedir. Onlar bu kabil yerlerde 0\ edatından sonra daima böyle bir olumsuzluk � 
sının olduğunu farz ederler. Nitekim şu ayet buna bir misaldir: ı_,.4; j\ rSJ , .uıı � 
"Allah şaşırmamanız için bunları size açık açık bi/diriyor"1 122 

Ancak bizim üzerinde durduğumuz ayetin ı.S)-�I W.1.b-1 j.l;_; "Birin in unut
ması halinde ikincisinin hatırlamasına imkan vermek içind{r"1 123 kısmı dikkate 
alındığında, onların yaptığı bu takdir problemli hale gelir. Çünkü o zaman ayetin 
manası şöyle olur: Ta ki biri unutmasın da böylece diğeri de arkadaşına hatır
latmasın . 

Basralı gramerciler ise j..a; 0İ nin öncesinde İJb- .uı_,5 •o.)IJl "isteme, hoşlan
mama, sakınma" gibi düşmüş bir masdar olduğunu farz ederler ve mesela .o.ıl � 
ıµ jl .:.5j ,  ''Allah şaşırmamanız için bunları size açık açık bi/diriyor"1 124 ayetinin 1 < 
ıµ 0İ ol.}3 , ıµ 01 )i>- � .uıı � ''Allah sizin şaşırmanızı hoş görmediği için 
bunları size açık açık bildiriyor" takdirinde olduğunu ileri sürerler. 

Üzerinde durduğumuz ı.S)-�ı W.l..ı>.) }B W.1.b-j � ji "Birin in unutması 
halinde ikincisinin hatırlamasına imkan vermek içindir;' 1 125ifü.desi bunların yoru
muna göre de problemlidir. Çünkü eğer � .'.ıl "şaşırmak" öncesinde .;_.,ı_? "hoş 
görmemek" olduğunu farz etseler, daha sonra gelen _?.ti "hatırlatır" gramer açı
sından ona atfedildiğinden, dolayısıyla onunla aynı hükme tabi olduğundan o 
da "hoş görülmeyen" bir şey olacak ve anlam şöyle olacaktır: İki erkek bulun
mazsa birinin şaşırması ve diğerini ona hatırlatması "hoş olmadığından" , hoşnut 
olduğunuz bir erkek ve iki kadın şahit tutun !  

Eğer o.) IJ !  "isteme" kelimesi takdir ederler ve wl»-1 j..a; 0İ o.) IJl "Birinin şaşır
ması istendiği için" deseler, o zaman da "şaşırmak" istenilen bir şey olacaktır. 

Bu problemlere ancak şöyle cevap verilebilir: Burada lafzı değil de ancak 
manayı esas alan bir tahlil yapılabilir. Buna göre bu cümlenin takdiri şöyledir: 
..:...W 01 ı..>.;>-.'l'I wl»-1 _?".t 0i "İki erkek şahit bulunmazsa şaşırması durumunda 
birinin diğerine hatırlatması için raz olduğunuz iki kadın şahit tutun!" Kastedilen 
mana kesinlikle budur. Allah daha iyi bilir. 

Hocamız İbn-i Teymiye (ö .  728 h)  şöyle demiştir: Bu ayet-i kerime, iki ka
dının bir erkek yerine şahit tutulmasının sebebinin unutması halinde birinin di
ğerine hatırlatması olduğunu göstermektedir. Bu, genellikle şaşırmanın meyda
na geldiği yerlerde olur. Şaşırma ise unutmak ve hafıza ile ilgili kusurlardır. Hz. 

1 122 Nisa 4/1 76 
1 1 23 Bakara 2/282 
1 124 Nisa 4/1 76 
1 125 Bakara 2/282 
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Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu sözüyle buna işaret etmiştir: "Kadınların 
aklı eksik oduğu için iki kadın bir erkek yerine şôhitlik etmektedir. " Görüldüğü 
üzere dinlerinin zayıflığından dolayı değil, akılların•n zayıflığından dolayı kadın
ların şahitliğinin yarım sayıldığını belirtmiştir. Böylece ortaya çıkar ki kadınların 
adaleti (dini yönü) erkeklerinki ile denktir. Sadece akılları eksiktir. Öte yandan 
eğer şahitlik genellikle şaşırmasından kaygılanılmayacak bir husus ise o hususta 
kadın erkeğin yarısı sayılmaz. 

Onların şahitliğinin kabul edildiği yerler akla dayanmaksızın bizzat gözleriyle 
gördükleri, elleriyle dokudukları, kulaklarıyla işittikleri doğum, emzirme, hayz, 
nifas ve örtülü kusurlar gibi birkaç münferit husustur. Bunlar, genellikle unutul
mayan konulardır. Ayrıca borç ikrarı ve benzeri işitmeye dayalı sözler gibi aklın 
kemalini de gerektirmezler. Borç ikrarı gibi olanlar, akla dayalı ve genel olarak 
bilinmesi uzun zaman alan meselelerdir. 1 126 

283. Eğer bir yolculukta olup da katip bulamazsanız (borçludan) ala
cağınız rehinler de yeter. Eğer birin iz diğerine güvenirse kendisine gü
venilen kişi emanetini (borcunu) eksiksiz ödesin ve Rabbi olan Allah 'tan 
korksun. Şahid/iği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse muhakkak onun kal
bi günahkôrdır. Allah, yaptıklarınızı çok iyi bilendir. 

Tefsiri: 

Ümmet ikamet anındaki rehni yolculuk halindekine , katibin bulunduğu anda 
alınan rehni bulunmadığı anda alınan rehne kıyas etmiştir. 

Her ne kadar Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ikamet anında zırhını 
rehin olarak vermesi1 127 delil kabul edilebilirse de bunda bir genelleştirme yapı
lamaz. Çünkü o, bir yahudiden borç aldığı bir miktar arpa mukabilinde zırhını 
ona rehin vermesinden ibarettir. O halde ya ayete yahut da hadise kıyas yapmak 
gerekir. 1 128 

1 126 et-Turuku' l-hikemiyye ( 160- 161 )  
1 127 Bu hadisi Buhari birkaç yerde rivayet etmiştir bk. (Vl/1 16) Cihad, Babu ma kile fi veraı'n

Nebiyy; Müslim (IV/122) fi'l-müsakat, Babu cevazi'r-rehn fi'l-hadar ve's-sefer 
1 128 İ ' lamu' l-Muvakkıin (1/268) 
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284. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah 'ındır. İçinizdekini açıkla

sanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker; kimi dilerse bağış
lar, kimi dilerse azablandırır. Allah herşeye gücü yetendir. 

285. O Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Mü
minler de. Onların her biri, Allah 'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, 
peygamberlerine inandı. Peygamberlerinden h içbirini diğerinden ayır
mayız (derler) . Ve: "(Rabbimiz), dinledik, itaat ettik. Rabbimiz Senden 
mağfiret dileriz ve dönüş ancak Sanadır" dediler. 

286. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yükle
mez. (Herkesin) kazandığı (iyilik} kendisine, yaptığı (kötülük) de onun 
aleyhinedir. Rabbimiz, unuttuk yahut yanıldıysak bizi sorguya çekme! 
Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi üzerimize ağır yükler yükle
me! Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükletme! Bizi affet, bize 
mağfiret buyur! Ve bize merhamet eyle! Sensin bizim Mevlamız (dostu
muz, velimiz, koruyucu ve yardımcımız). Kôfirler topluluğuna karşı da 
bize yardım et. 

Tefsiri : 

Allah Teala, güç yetiremeyecekleri şeylerden sorumlu tutulmamaları için 
müminlerin kendisine bu şekilde yakarmaları sebebiyle onları övmüştür. Burada 
zikredilen güç yetirilemeyecek şeyin aşk olduğu da ileri sürülmüştür. Tabii ki güç 
yetirilemeyecek şeyin sadece aşk olduğu kastedilmemiştir. Maksat aşkın da kulun 
güç yetiremeyeceği şeylerden biri olduğudur. 

Nitekim MekhCıl ise şöyle demiştir: Burada zikredilen güç yetirilemeyecek 
şey, gençlerin sıkıntısıdır. 
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Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kişinin kendini 
hor görmesi uygun deği/dir"1 129 

İmam Ahmed b .  Hanbel şöyle demiştir: Kişinin kendisini hor görmesi ile 
kastedilen kendisini kaldıramayacağı bir belaya maruz bırakmasıdır. Bu, aşığın 
haline çok uymaktadır. Çünkü aşık, sevdiğine ve onun hoşnutluğunun olacağı 
şeylere karşı son derece boynu eğridir. Zira sevginin esası sevilene boyun eğmek 
ve onun yanında alçalmaktır. 1 130 

1 129 Tirmizi ( IV/453) Fiten ,  bab: 67; İbn-i Mace ( 11/1331 )  Fiten, Babu kavlihi Teala: Ya eyyühe·ı
lezine amenCı aleyküm enfüseküm; Taberi . el-Mu'cemü' l-Kebir (Xll/408) 

1 130 Ravzatu'l-muhibbin ( 1 8 1 )  
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Rahman ve Rahim Allah ' rn adı ile. 
1 .  Elif, Lam, Mim. 
2. Allah . . .  O'ndan başka hiçbir ilôh yoktur, diridir, ve Kayyumdur. 
3. O, sana Kitabı hakk ile, ondan öncekileri doğrulayıcı olarak indir-

di. Tevrat ve İncil'i de indirdi; 
4. Bundan önce insanlara (birer) yol gösterici olarak. Furkôn'ı da 

indirdi. Muhakkak ki Allah 'ın ôyetlerin i  inkôr edenler için çetin bir azab 
vardır. Allah Azizdir, intikam alıcıdır. 

5. Şüphe yok ki yerde de gökte de Allah 'a h içbir şey gizli kalmaz. 
6. Döl yataklarında sizi nasıl dilerse öylece şekillendiren O'dur. 

O'ndan başka hiçbir ilôh yoktur. Azizdir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, her kulu kendisine şahit tutarak varlığını açık-seçik bir şekilde gös
termiştir. Her kulun hali, meydana geliş i ,  yaratılışın ın sağlamlık ve harikuladeliği 
Allah' ın varlığına bir şahittir. Cenab-ı Hak hem bunları hem de kudret ve hikme
tinin delillerini varlığına şahit tutmuştur. 1 13 1 

1 13 1  Tuhfetü' l-VedCıd (233-234) 
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7. Sana Kitabı indiren O'dur. O'nun bir kısım ayetleri muhkemdir. 
Bunlar Kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da m üteşabihtir. Ama kalple
rinde eğrilik bulunanlar, sırf fitne aramak ve onu te 'vil etmeye kalkış
mak için onun müteşabih olanına uyarlar. Halbuki onun (müteşabih 
ayetlerin) te 'vi/ini Allah 'tan başkası bilmez. İlimde derinleşmiş olanlar 
ise: "Biz ona inandık, hepsi Rabbimiz nezdindendir" derler. Olgun akıl
lı lardan başkası ibretle düşünemez. 

8. (0 ilimde derinleşmiş olanlar derler ki:) "Rabbimiz bizi doğru yola 
ilettikten sonra kalblerimizi saptırma. Bize katından bir rahmet bağışla. 
Muhakkak Sen bol bol bağışlayansın.  

9. "Rabbimiz, onda (gerçekleşeceğinde) h içbir şüphe olmayan bir 
günde insanları toplayacak olan muhakkak Sensin. Elbette Allah sözün
den caymaz. " 

1 0. Allah(ın azabın)a karşı o kafirlerin malların ın da kendilerine 
evlatların ın da asla h içbir faydası olmayacaktır. İşte bizzat onlar, ateşin 
yakacağıdırlar. 

1 1 .  Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan önce gelenlerin yaptıkları 
gibi. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarından dolayı ya
kalayıverdi. Allah cezası pek çetin olandır. 
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1 2. O inkar edenlere de ki: "Yakında siz yenik düşürülecek ve 
Cehennem 'e haşrolunacaksın ız (toplanıp götürüleceksin iz) . O ne kötü 
yataktır. " 

1 3. Muhakkak (Bedir gününde) karşılaşan iki toplulukta sizin için bir 
ibret vardı. Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kôfirdi. 
Onlar öbürlerini gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah di
lediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için bir 
ibret vardır. 

14.  Kadın lar, oğullar, yığın yığın yüklerle altın ve gümüş, salma güzel 
atlar, davarlar ve ekinler gibi arzulanan şeylere sevgi, insanlara süslü 
gösterildi. Bunlar dünya hayatın ın fayda/arıdır. Güzel dönüş yeri ise Al
lah nezdindedir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, dünyada insanlara cazip kılınan ve dünyayı isteyip onu ahirete 
tercih eden kişilerin amaç haline getirdiği lezzet ve arzuların yedi tane olduğunu 
bildirmiştir. Bunlar: 

1 .  Kadınlar: Onlar dünyanın en önemli süsü ve arzusudur. Aynı zamanda da 
çok önemli bir imtihan vesilesidirler. 

2 .  Oğullar: Kişinin kemali, övünç, şeref ve izzeti onlar sayesindedir. 

3 ve 4. Altın ve gümüş: Farklı cins ve nev'deki tüm ibtila!arın maddesi bu 
ikisidir. 

5. Cins atlar: Atlar, sahiplerinin gücü, övüncü, sığınağı, düşmanlarını kova
larken veya onlardan kaçarken kullandıkları bir alettir. 

6. Davarlar: İnsanların bineği, yiyeceği, giyeceği, eşyası ve başka ihtiyaçları 
hep bunlardan karşılanır. 

7 .  Ekinler: Hem insanların hem de davarlarının ve hayvanların ın yiyeceği
dir. Meyveler, ilaçlar ve diğer bazı ihtiyaçlar da bunlardan karşılanır. 

Allah Teala bunları saydıktan sonra hepsinin dünya hayatının geçici metaı 
olduğunu belirtti . Daha sonra da kullarını ahiret metaı kazanmaya teşvik ederek 
onun dünya metaından daha hayırlı ve daha kalıcı olduğunu bildirmek üzere 
şöyle buyurdu: 



. .  

1 5 .  De ki: Size, ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bil
direyim mi? İşte Allah 'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için Rab/eri 
nezdinde içinden ırmaklar akan Cennetler olup, kendileri orada ebedi 
kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde 
Allah 'ın rızası vardır. Allah bütün kullarını hakkıyle görmektedir. 

Tefsiri : 

Daha sonra Cenab-ı Hak ahiret metaını hak edenleri ve onun ehli olan kim
seleri zikrederek şöyle buyurdu: 

t > , _ - > � J--tı..;d\ � '  ı)>  �ı;J ı  �ı� �j �)� ci �L1 GI 8� �) �_,.l� �.f.ll 
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1 6. Onlar ki: "Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Artık günahlarımı
zı bize bağışla ve bizi ateş azabından koru" diyenler; 

1 7. Sabredenler, doğru olanlar, itaat edenler, infak edenler, seher 
vakitlerinde mağfiret dileyenlerdir. 

Tefsiri: 

Allah Teala, müttakiler için hazırladığı ahiret metaının dünya metaından 
daha hayırlı olduğunu b ildirdi .  Ahiret metaı iki nev'dir. Biri müttakilerin geçine
ceği sevap. Diğeri ise ondan daha büyük olan Allah'ın hoşnutluğu. 1 132 

1 8. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığın ı, adaleti ayakta tu
tarak açıkladı. Melekler de, ilim sahipleri de (buna iman ettiler). O'ndan 
başka hiçbir ilah yoktur. Mutlak galiptir, Hakim 'dir. 

1 9. Şüphesiz Allah nezdinde (makbul) din İslam 'dır. Kendilerine ki
tap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıs
kançlıktan dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah 'ın ayetlerin i  inkar ederse; 
muhakkak Allah hesabı pek çabuk görendir. 

1 132 Uddetü's-Sabirin ( 167-168) 
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Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime, tevhid hakikatinin ispatlanmasını ve daha önce geçersiz 
inançları açıklanmış olan çeşitli gruplara verilecek cevapları ihtiva etmekte, on
ların sözlerinin ve görüşlerinin çürüklüğünü göstermektedir. Bu, ancak kapsadığı 
ilahi bilgiler ve inançla ilgili hakikatler açıklanmak suretiyle ayetin anlaşılmasın
dan sonra ortaya çıkar. 

Bu ayet-i kerime, en büyük, en önemli, en adil ve en doğru şahitliği ihtiva 
etmektedir. Çok önemli bir şahidi çok önemli bir hususa şahit getirmektedir. 

Selef alimlerinin ..1-f-!. kelimesinin manasına dfür söyledikleri hükmetme, bil-
dirmek, beyan etmek ve haber vermek etrafında döner. 

Mücahid şöyle demiştir: -4--!. hükmetmek demektir. 
Zeccac "açıklamak" manasında olduğunu belirtmiştir. 
Başka bir grup da "bildirmek, haber vermek" manasında olduğunu söyle

miştir. 
Bu görüşlerin hepsi de doğrudur. Aralarında bir tenakuz yoktur. Çünkü 

şahitliğin muhtevasında, şahidin sözü, haberi, bildirmesi ve açıklaması hep yer 
almaktadır. 

Şahitliğin dört mertebesi vardır: 
1 .  Bilgi , marifet ve şahit olunan şeyin doğru ve gerçeğe uygun olduğuna 

inanmak 
2 .  Şahidin birinci maddede söylenen şeyleri dile getirip söylemesi. Başkası

na söylemese, kendi kendine konuşsa veya yazsa bile ikinci mertebe gerçekleş
miş olur. 

3 .  Şahidin gördüklerini başkasına bildirmesi, haber verip açıklaması 

4. Muhatabı şahitliğinin gereği ile mükellef tutması 

Allah'ın kendi birliğine şahitlik etmesi bu dört mertebeyi, yani Allah'ın bir
liğini bilmesi, bunu söylemesi, kullarına bildirip haber vermesi ve onları bunun 
gereği ile mükellef tutması mertebelerini ihtva etmektedir. 

Şimdi bu mertebeleri tafsilatıyla görelim : 

1 .  İlim mertebesi: Gerçek şahitlik bu mertebeyi zaruri olarak gerektirmek
tedir. Çünkü aksi halde şahit bilmediğine şahitlik etmiş olur. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyuruyor: ''Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu 
yapabileceklerdir"1 133 Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de güneşe işaret 
ederek şöyle "Böyle (gün gibi b ildiğin bir şeye) şahitlik et" buyurmuşlardır. 

1 133 Zuhruf 43/86 

ı 
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2 .  Konuşma ve bildirme mertebesi : Bir şeyi konuşup bildiren kimse - şahitlik 
sözünü hiç etmese b ile - o şeye şahitlik etmiş olur. Nitekim Allah Teala şöyle 
buyurmuştur: "Haydi, de, Allah 'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek 
şahitlerinizi getirin" Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla 
birlikte tanıklık etmef "1 134 "Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne 
o onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak 
ve bundan ötürü sorguya çekileceklerdir. " 1 135 

Görüldüğü gibi, müşrikler "şahitlik" lafzını h iç kullanmadıkları, başkaları
nın yanında bunu hiç dile getirmedikleri halde Allah Teala onların bu iddiasını 
şahitlik olarak isimlendirmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de şöy
le buyurmuştur: "Yalancı şahitliği A/lah 'a ortak koşmakla eşit gördüm " buyur
muştur. Yalancı şahitlik, yalan sözdür. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 
"Yalan sözden kaçının .  A/lah'a eş ortak tan ımayan halis muvahhit/erden olun"1 136 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, "Yalancı şah itliği Allah 'a ortak koşmakla 
eşit gördüm " sözünü bu ayetle ilgili olarak söylemiş ve yalan sözü şahitlik olarak 
isimlendirmiştir. 

Allah Teala, şu ayet-i kerimede kulun kendi aleyhine ikrarını şahitlik olarak 
isimlendirmiştir: "Ey iman edenler! Hak'tan yana olup vargücünüzle ve bütün iş
lerin izde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmü
nüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, ana ve baban ız ve yakın akrabalarınız 
aleyhinde olsun. "1 137 Kişinin kendi aleyhine şahitliği, aleyhine ikrarda bulunma
sıdır. Mfüz kıssasıyla ilgili sahih bir hadiste "Kendi aleyhine dört defa şahitlik 
edince Hz. Peygamber -sallallôhu aleyhi vesel/em- onu recmetti. " ifadesi yer almakta
dır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: '"Ey Yüce Rabbimiz! Kendi aley
himize şahidiz ' diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin 
kafir olduklarına, yine kendileri şahitlik ettiler. " 1 138 

Bu ve bunun gibi bir çok ayet, gerek mahkemede ve gerekse başka yer
de şahitliğin kabulü için "şahitlik" lafzının telaffuz edilmesinin gerekli olmadığını 
göstermektedir. İmam Malik ve Medinelilerin görüşleri ve Ahmed b. Hanbel' in 
sözünden anlaşılan budur. Sahabe ve tabiundan hiç kimsenin bunu şart koştuğu 
bilinmemektedir. İbn-i Abbas şöyle demiştir: "Ben im yanımda kendisinden hoş
nut olunmuş ve bizzat yanımda Hz. Ömer'in hoşnut ettiği bir çok kişi, sabah na
mazından sonra güneş doğana kadar ve ikindiden sonra güneş batana kadar Hz. 
Peygamber'in -sallallôhu aleyhi vesellem- namaz kılmayı yasakladığına dôir şahitlik 

1 134 En'am 6/150 
1 135 Zuhruf 43/19 
1 136 Hac 22/30-31 
ı 137 Nisa 4/135 
1 138 En'am 6/130 
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etmiştir." 1 139 Bu kişilerin "şahitlik" lafzını kullanmadıkları bellidir. Nitekim Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Cennet' e gireceklerine dair şahitlik ettiği 
on kişi hakkında şahitlik yaparken "şahitlik" kelimesini kullanmamıştır. Aksine 
"Ebubekir Cennettedir, Ömer Cennettedir, Osman Cennettedir, Ali Cennettedir" 
demekle yetinmiştir. " 1 140 

Tüm Müslümanlar "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın 
resulüdür" diyen kişinin İslam'a girmiş olacağında ve gerçek bir şahitlikte bulun
muş olduğunda müttefiktir. Kişinin Müslüman olması için ,  bu sözü "şahit oluyo
rum" şeklinde söylemesi gerekmez. 

Nitekim Hz. Peygamber' in sözleri içinde -sallallahu aleyhi vesellem-, "Ta ki 
Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edene kadar" ve "Ta ki Allah'tan başka 
ilah yoktur, diyene kadar" ifadeleri rivayet edilmektedir. Bu göstermektedir ki 
"Allah' tan başka ilah yoktur" sözü şahitlik olarak kabul edilmiştir. 

Bu hususun Kitap ve sünnette sayılamayacak kadar çok delili vardır. Halbuki 
şahitliğin muteber olması için sözün içinde "şahitlik" lafzının geçmesini şart ko
şanların dayanacağı hiçbir delil yoktur. Allah daha iyi bilir. 

3 .  Bildirme ve Haber Verme Mertebesi : Bu iki nevi olur: Biri sözle bildirme. 
Diğeri ise davranışla bildirme. Bir başkasına bir hususu bildiren her Müslümanın 
durumu böyledir. Ya sözle bildirir veya davranışla. Bu sebeple bir binayı mescit 
yapıp da kapısını herkese açan ve orada ezan okuyan kimse, - hiçbir söz söy
lemese bile - bu davranışıyla oranın vakıf olduğunu bildirmiş olur. Keza birine 
yakın olan bir kimse, - diliyle hiçbir şey söylememiş olsa bile - ona ve başkalarına 
onu sevdiğini bildirmiş olur. Bunun aksi de böyledir. 

Allah Teala'nın şahitlik, açıklama ve bildirmesi de aynı şekilde bazen sözle 
bazen de fiille olur. Sözle olanı peygamberler göndermek ve kitaplar indirmek 
suretiyle iletmiş olduğu mesajlardır. Kesin olarak bilinen bir husustur ki, tüm pey
gamberler Allah ' ın kendisinden başka ilah olmadığı hakkında şahitlik ettiğini, 
bunu belirttiğini ve kullarına bu konuda şahitlik etmelerini emrettiğini bildirmiş
lerdir. 

Allah Teala' nın, kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmesi, onun sö
zünü insanlara ulaştırmış olan peygamberler sayesinde öğrenilen bir husustur. 

Allah Teala'nın fiilen şahitliği ve açıklaması ise , akıl ve fıtratla bilinen birli
ğinin delillerini ihtiva eden ayetlerdir. Bunlar hakkında "delil " ,  " irşad" ,  "beyan" 
lafızları kullanıldığı gibi "şahit" lafzı da kullanılmaktadır. Çünkü şahit ve haber 

1 139 Buhari ( 1 1/69) mevakitü's-salah, babu's-salah ba'de' l-fecr; Müslim (11/476) fi salati'l
misafirin, babu'l-evkat elleti nühiye ani's-salati fiha 

1 140 Tirmizi (V/560) Menakıb, Babu menakıbı Abdirrahman b. Avf; Ebu Davud (Xll/401-402) 
Süne, bab: fi'l-hulefa 
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veren kimse gibi delil de delil olduğu ve gösterdiği şeyi açıklar. Hatta fiili açıkla
ma bazen daha açık ve daha etkili olabilir. Durumun şahitliği / hali dili, söz, nutk 
ve kelam olarak isimlendirilir. Çünkü sözün yerine geçmekte ve onun vazifesini 
yapmaktadır. Nitekim şair şöyle demiştir: 

.. · , ; ' ,' .. , , "' .,. . . . , <J:_,1JI) �..;.,� W !ll� t;.Jl;.. J / ö�.b_, � �F�'11 ..:.Jl..i_, 

"Bakışlar bize itaat ettiğini söyledi 
Ve henüz delinmemiş saf inciye benzer gözyaşları döktüler. " 1 14ı 
Başka bir şair de şöyle demiştir: 

"Devem bana yolun uzunluğundan yakındı. 
Ey deveciğim! Sabret! İkimiz de sıkıntı çekiyoruz" 
Bir başkası da şöyle demiştir: 

(.J(_.JJI) �/.ı.� .:_,;)!.; .ii İ��� �� (._;°.ı.J · JliJ ��e:lı ;)!.:;\ 
"Havuz doldu ve dedi ki: Yeter 
Yavaş ol, karnım doldu tamamen" 

Bu da şahitlik olarak isimlendirilir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyu
rulmaktadır: ''Allah 'a ortak koşanlar, kendilerin in kafirliğine bizzat şahitlik eder
lerken, Allah 'ın mescitlerin i  imar etme salahiyetleri yoktur. "1 142 

Bu, yapmış oldukları küfür alameti olan davranışlar ve söylemiş oldukları 
inkarcı sözlerle kendi aleyhlerine şahitlik etmeleridir. Bu şahitlik, inkarcılıklarıyla 
yapılmaktadır. Onlar, içlerinde bulunanla aleyhlerine şahitlik etmektedirler. 

Hülasa; Allah Teala, kainatta bulunan yaratılmış ayetleri varlığına delil kıl
mak suretiyle şahitlik eder. Kainattaki varlıkların şahitliği , yaratılmış ve var edilmiş 
olmalarıyladır. Yine Allah Teala, kainatta bulunan yaratılmış ayetlerin şahitliğine 
uygun sözlü ayetlerle de şahitlik eder. Böylece onun sözlü ve fiili şahitliği birbi
riyle uyumlu olur. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Ufuklarda ve kendi 
nefislerinde insanlara ayetlerim izi göstereceğiz ki o (Kur'an) 'ın gerçek olduğu, 
onlara iyice belli olsun. "1 143 Yani Kur'an' ın gerçek olduğu iyice onlara belli ola
caktır. Allah Teala, dış dünyadaki ve insanların iç alemindeki ayetleri yoluyla 
kavli ve kelami ayetleri olan Kur'an' ın doğruluğunu göstereceğini bildirmiştir. 

1 141 Birinci mısrada ..:...li kelimesinden sonra iki hece eksiktir. Metinde bulunmayan bu heceler 
muhtemelen W olabilir. (Mütercimin notu) 

1 142 Tevbe 9/1 7  
1 143 Fussilet 41/53 
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Bu fiili şehadeti, birçok Arap dili ve tefsir otoritesi dile getirmiştir. 

İbn-i Keysan şöyle demiştir: Allah Teala, harikulade tedbiri ve son derece 
sağlam işleriyle kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. 

Fasıl :  

4 .  Allah' ın ,  kullarını şahitliklerinin gereği ile mükellef tutması: Her ne  kadar 
şahitliğin kendisi bunu gerektirmezse de böyle bir yerde şahitlik bunu gösterir 
ve ihtiva eder. Allah Teala, birliğine öyle bir şahitlikle şahitlik eder ki, birliği hak
kında hüküm ve emir verir, kullarını da bununla mükellef tutar. Nitekim şöyle 
buyurmaktadır: "Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi emretti. "1 144 ''Allah 
buyurdu ki: !ki ilah edinmeyin! O ancak bir ilah 'dır. "1 145 "Halbuki onlara ancak, 
dini yalnız O'na has kılmaları emrolunmuştu "1 146 ''Allah ile birlikte başka ilah 
edinme!"1 147 ''Allah ile beraber başka i/ahya kulluk edip yalvarma" 1 148 Kur'an' ın 
tamamı bu maddeye delil oluşturur. 

Allah Teala'nın şahitliğinin, kulların ı  şahitliğiyle mükellef tutması şöyle olur: 
Cenab-ı Hak, kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik edince bunu haber 
vermiş ve beyan etmiş olur. Aynı zamanda kendisi dışındakilerin asla ilah olma
dığını ,  onların ilah olmasının en geçersiz husus ve en büyük zulüm olduğunu da 
bildirip buna hükmetmiş olur.O halde onun dışında hiçbir şeyin ilah olması uy
gun olmadığı gibi tapılmaya da layık değildir. Bu hakikat, sadece onun ilah edi
nilmesini emretmeyi ve başka bir şeyin ilah edinilmesini yasaklamayı gerektirir. 
Muhatap bunu cümlelerdeki isbat/olumlu ve nefy/olumsuz yapıdan anlayabilir. 
Bu tıpkı bir adamı ehil olmayan fakat ehil olduğunu iddia eden bir kimseden 
fetva sorarken veya bu vasıftaki bir kişinin şahit olmasını veyahut da kendisini 
tedavi etmesini isterken gördüğünde "Bu müftü değildir" , "Bu şahitlik veya dok
torluk yapamaz, müftü falanca, şahit ve doktor da falancalardır" demen gibidir. 
Senin bu cümlelerin emir ve yasak yerine geçer. 

Keza ayet-i kerime apaçık göstermektedir ki tapılmaya layık olan sadece 
Allah'tır. Allah Teala, tapılmaya sadece kendisinin layık olduğunu haber verdiği 
için, bu haber, kulların bununla memur ve Ona layık olacak şekilde bunun ge
reğini yapmakla mükellef olmalarını ihtiva eder. Bu haberin gereğinin sadece 
Allah'a yapılması, Allah ' ın kullan üzerinde bulunan bir hakkıdır. Cenab-ı Hak, 
sadece kendisinin ilah olduğuna şahitlik ettiği için onun bu şahitliği, birliği emret
mesini ve kullarını bununla mükellef tutmasını da kapsamış olur. 

1 144 İsra 1 7/23 
1 145 Nah! 16/51 
1 146 Beyyine 98/5 
1 147 İsra 1 7/39 
1 148 Şuara 26/213  
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Keza hüküm cümleleri haber cümlelerinde yer alır. Bu sebeple haber cümle
lerine önerme ve hüküm de denilir. Aynı şekilde "şuna şuna hükmedildi" denilir. 
Allah Teala şöyle buyuruyor: "Dikkat edin, doğrusu yalan uydurup söylüyorlar, 
Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah, kızları oğullara tercih 
mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? "1 149 Ancak bu, mükellefiyet 
ihtiva etmeyen bir hükümdür. Halbuki Allah'tan başka ilah olmadığı hükümü ise 
mükellefiyet ihtiva eder. Allah Teala daha iyi bilir. 

Allah, adaletten ayrılmaksızın (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, 
kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar 
etmişlerdir. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah 'tan başka ilah yoktur .1150 

..b-.ill adalet demektir. Allah Teala, birliğinde adaletten ,  adaletinde de bir
liğinden ayrılmadığına şahitlik etmiştir. Tevhid ve adalet, tüm kemal sıfatlarını 
kapsar. Çünkü tevhid, Allah Teala'nın kemal ve celal, şan ve azamet konusun
da yegane olduğu, bunların O'ndan başka kimseye yaraşmadığı manasına ge
lir. Adalet ise tüm fiillerinin doğruluk üzere ve hikmete uygun olduğunu ihtiva 
eder. 

Peygamberlerin tevhid ve adaleti şudur: İsim ve sıfatların hakikatlerini on
lara layık olan Allah'a has kılmak, şeriki olmayan tek Allah'a kulluğu emretmek, 
kaderi, Allah'ın emir ve fiiliyle övülmüş hikmet ve gayeleri kabul etmek. Pey
gamberlerin getirdiği tevhit asla Cehmiyye, Mu'tezile ve Kaderiye mezheplerinin 
tevhit anlayışı değildir. Çünkü onların tevhit anlayışı, sıfatları ve Allah' ın güzel 
isimlerinin hakikatlerini inkara dayanmaktadır. Adalet anlayışları ise kaderi ya
lanlamak, Allah Teala'nın fiil ve emirlerinin amacını teşkil eden hikmet, maksat 
ve güzel neticeleri inkar etmektir. 

Allah Teala' nın, birliğine şahitliğinde adaletten ayrılmaması bir takım husus
lar ihtiva eder. Onları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Cenab-ı Hak, tüm şahitliklerin en adili olan bu şahitliğinde asla adaletten 
ayrılmaz. O şahitliğin inkar edilmesi ve yalanlanması en büyük zulümdür. Çünkü 
peygamberlerin getirdiği tevhidten daha adil bir şey, şirkten de daha karanlık 
bir şey bulunmaz. Allah Teala bu şahitliğinde hem sözle hem de fiille adaletten 
ayrılmaz. Çünkü buna şahitlik etmiş, bunu kullarına bildirmiş, onları bunun ge
reğiyle mükellef tutmuş, mukabilinde mükafat ve ceza koymuş, emir ve yasaklan 
o şahitliğin hak ve ödevlerinden saymıştır. 

1 149 Saffat 37/151-154 
1 150 Aı-i İmran 3/18 
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Dinin tamamı o şahitliğin haklarındandır. Mükafatın tamamı da ona dayan
maktadır. Ceza ise o şahitliğin terk edilmesinden dolayı işleyecektir. İşte Allah 
Teala'nın bu şahitlikte hiç ayrılmadığı adalet! 

Cenab-ı Hakk' ın tüm emirleri o şahitliğin bir tamamlayıcısı, haklarının yerine 
getirilmesine yönelik bir buyruktur. Yasaklarının hepsi de o şahitliğin yakılmasını 
korumaya ve buna engel olmaya yöneliktir. 

Mükafatın tamamı o şahitliğe dayanmakta, cezanın tamamı da onun ve 
onun haklarının terk edilmesinden dolayı gerekmektedir. 

Allah' ın gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yaratması o şahitlikle ve onun 
içindir. 

O şahitlik, tüm yaratıkların yaratılış hikmetidir, haktır. Onun zıddı ise Allah' ın 
kendisini tenzih ettiği ve batıl ve boş şeydir. Allah Teala gökleri ve yeri bu şekilde 
yaratmadığını bildirmiştir. 

Cenab-ı Hak bu şahitliği inkar eden müşriklere ret sadedinde şöyle buyur
muştur: "Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri b iz boş yere yaratmadık. Bu, inkô.r 
edenlerin zann ıdır. Vay o inkô.r edenlerin ateşteki hô/inef "1 15 1  "Ha, mim. Bu, 
Kitap Aziz, Hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Gökleri, yeri ve ikisi ara
sında bulunanları b iz, ancak hak ile ve belli bir süre için yarattık. İnkô.r edenler, 
uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. "1 152 "Güneşi ışıklı, ayı da parlak 
kılan, yılların sayısını ve hesô.bı bilmen iz için ona (aya) bir takım menziller takdir 
eden O' dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binô.en yaratmıştır. O, 
bilen kavme ô.yetlerini  açıklamaktadır"1 153 "Kendi kendilerine, Allah 'ın, gökleri, 
yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için 
yarattığın ı  h iç düşünmediler m i? İnsanların birçoğu, Rab/erine kavuşmayı ger
çekten inkô.r etmektedirler. "1 154 "Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyun
cular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık"1 155 Bu husus, Kur'an' da pek çok ayette 
yer almaktadır. 

Yer ve göklerin yaratılışının hikmet ve sebebi tevhid ve onun emir, yasak, 
sevap, ceza, şeriat, kader ve yaratma gibi gerekleridir. Sevap ve ceza adaletten 
şaşmaz. Tevhid bu ikisinden doğar. Allah Teala'nın dosdoğru yolu işte budur. 
Nitekim Cenab-ı Hak, peygamberi HO.d'un (as) şöyle dediğini nakletmektedir: 
"Ben benim de sizin de Rabbiniz olan Allah 'a dayanıp güvendim. Hiçbir can
lı yoktur ki mukadderatı O'nun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikô.met 

1 151 Sad 38/27 
1 152 Ahkaf 46/1-3 
1 153 Yunus 10/5 
1 154 Rum 30/8 
1 155 Enbiya 21/16 
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üzeredir. "1 156 Allah Teala söz ve fiilinde doğru yoldadır. O, hakkı söyler ve adaletli 
davranır. Nitekim şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin sözü, doğruluk ve adôlet ba
kımından tam kemdlindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla 
işitir ve bilir. "1 157 "Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir"ı ı5s 

Allah Tea!a'nın doğru yolu, tevhid ve adaletin gereğidir. Nitekim Cenab-ı 
Hak şöyle buyurmaktadır: "Allah bir de şu temsili getiriyor: İki kişi var. Birisi 
dilsiz, h içbir şey beceremez, efendisine sddece bir yük! Ne tarafa gönderse hiçbir 
işe yaramaz! Şimdi h iç bu zavallı ile, hakkı hakikati bilen, addleti dile getirip ger
çekleştiren, dosdoğru yol üzere i lerleyen bir insan eşit tutulabilir m i? "1 159 

Sahte ilah, efendisine yük olan bir köle gibidir. Ne yapsa bir işe yaramaz. 

Allah'ın .k...il� WL; "adaletten ayrılmaması" ile kastedilen, şu ayette kastedi
lenle aynıdır: " Rabbim elbette tam istikdmet üzeredir. "1 1 60 

�� WL; "adaletten ayrılmaması" , ifadesi gramer açısından hal (durum 
zarfı ) olduğu için mansuptur (üstündür) . Onun hangi kelimenin durumunu bil
dirdiği hakkında iki görüş vardır: 

1. ' .uıı � "Allah şahit oldu" cümlesindeki failin (özne) durumunu bildir
mektedir. Amili öncesindeki fiildir. 1 161 Buna göre anlam şöyledir: Allah adaletten 
ayrılmaksızın kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. 

2. ;. kelimesinin durumunu bildirmektedir. Amili ise öncesinde bulunan 
'} edatının ihtiva ettiği olumsuzluk anlamıdır. 1 162 Buna göre anlam şöyle olur: 
Adaletten ayrılmayan Allah'tan başka ilah yoktur. 

İki tahlil arasında açık bir fark vardır. Her iki tahlil üzerinde teferruatıyla 
duralım: 

1 .  Bu tahlil şu manayı ihtiva etmektedir: "Allah adaleti dile getirerek, onu 
emrederek, onu uygulayarak ve ona karşılık vererek kendisinden başka ilah ol
madığına şahitlik eder. " 

Böylece adalet hem sözde hem de fiilde olmuş olur. .l:.-.iJI , sözünde ve 
fiilinde adaletli olan demektir. Dolayısıyla ayet "Allah söz ve fiilinde adaletten 
ayrılmaksızın kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder" anlamına gelir. 

1 156 HCıd 1 1/56 
1 157 En'am 6/1 15 
1 158 Ahzab 33/4 
1 159 Nahl 16/76 
1 160 Hud 1 1/56 
1 161  Hal, fiilin meydana gelişi esnasında özne veya nesnenin durumunu bildiren ögenin adıdır. 

Fiilden türemiş kelime veya bir şekilde fiil manası ihtiva eden kelimeler de fiil sayılırlar. 
Burada amil ile kastedilen fiil veya fiil manası ihitva eden kelimedir. 

1 162 Amil hakkında bir önceki dipnota bk. 
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Bu tahlilde, bu şahitliğin adil bir şahitlik olduğuna vurgu vardır. Şahit olunan 
şey en adaletl i ,  en doğru ve en gerçek şey olduğu gibi bu şahitlik de çok adilane 
bir şahitl iktir. 

İbnü's-Sfüb el-Kelbi ve başkaları bu ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle bir 
rivayet zikrederler: Şam rahiplerinden iki rahip Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- ile görüşmek üzere yola çıktılar. Medine'yi gördüklerinde biri diğerine 
"Bu şehir, ahir zamanda çıkacak olan peygamberin yaşayacağı şehre ne kadar 
da benziyor. " dedi .  Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- huzuruna gelince 
ona sordular: 

- Sen Muhammed misin? 
- Evet 
- Sen Ahmed misin? 
- Sana şahitliği soracağız. Eğer bize onu söyleyebilirsen sana inanırız. 
- Sorun! 
- Bize Allah' ın kitabındaki en önemli ayeti söyle 
Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazi oldu. 

Allah Teala, hem sözde hem de fiilde adaletten şaşmaz. O halde ayetin anla
mı şudur: "Allah Teala, adaletten şaşmaksızın birliğine şahitlik eder ve onu bilir, 
zulümle değil !" İşte bu şahitlik, hem sözü hem de uygulamayı ihtiva etmektedir. 
Aynı zamanda başkalarının değil, sadece O'nun tapılmayı hak ettiğini , sadece 
O'na tapanların iflah olup saadete ereceklerini, O'nunla birlikte başkalarına da 
tapanların sapık ve bahtsız kimseler olduğunu ihtiva eder. 

Allah Teala, adaletten ayrılmaksızın birliğine şahitlik edince, ihlaslı kimsele
ri Cennet' le mükafatlandırıp kendisiyle birlikte başkalarına tapanları ise ateşle 
cezalandırması bu şahitliğin bir gereği ve tamamlayıcısı olmuştur. Çünkü adalet 
ancak böy:e gerçekleşir. Böylece .k...:.ıi.i� wt_; "adaletten şaşmaz" ifadesi, birliğe 
şah itlikedenin mükafütlandırılacağına, onu inkar edenin de cezalandırılıcağına 
bir ikaz gibi olmuştur. 

Fasıl :  

2 .  Yukarıda geçtiği üzere bu tahlile göre Lfü kelimesi, 'Y !  edatı sonrasındaki 
kelimenin durumunu bildirmektedir. Buna göre ayetin anlamı şudur: Adaletten 
şaşmayan Allah' tan başka ilah yoktur. Tapılmayı hak eden sadece O adaletten 
ayrılmaz olan Allah'tır! 

Hocamız lbn-i Teymiye şöyle demiştir: Bu tahlil tercihe daha şayandır. Çün
kü meleklerin ve ilim sahiplerinin, Allah' tan başka ilah olmadığına ve O'nun 
adaletten ayrılmadığına sahitlik ettikleri manasını ihtiva etmektedir. 
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Hocamın yorumunu şöyle açabilirim: µ� W� "adaletten şaşmaz" ifadesi, 
şahitlik edilen "Allah'tan başka ilah yoktur" ifadesinde bulunan r kelimesinin 
durumunu bildirdiği için onun sıfatı gibidir. Çünkü hal (durum zarfı ) ,  anlamca 
durumunu bildirdiği ögenin sıfatı olur. Şahitlik hem durum bildiren hal, hem de 
durumu bildirilen kelime üzerinde gerçekleşince her ikisine de şahitlik edilmiş 
olmaktadır. Böylece melekler ve i lim sahipleri, Allah' tan başka ilah olmadığına 
şahitlik ettikleri gibi O'nun adaletten ayrılmadığına da şahitlik etmiş olmakta
dırlar. 

Birinci tahlil ise bu manayı ihtiva etmektedir. Çünkü ona göre mana şöy
ledir: "Allah adaletten ayrılmaksızın kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik 
eder. Melekler ve ilim sahipleri de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder" 
Bu durumda �l� W� "adaletten şaşmaz" sadece Alll "Allah" isminin durumunu 
bildirir. · 

Halbuki ikinci tahlilin ihtiva ettiği gibi Allah'ın şahitlik ettiği husus içinde 
"adaletten ayrılmaz" oluşunun yer alması, bu özelliğin sadece şahitliğini niteliyor 
olmasından daha etkileyicidir. 

Şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: ikinci tahlilde olduğu üzere, ..b...:A.l� w� 
"Adaletten ayrılmaz" ifadesi, Y" "O" kelimesinin durumunu bidiriyor. Halbuki 
durumunu bildirdiği kelime ile arasına (,_l,JI 1)...ı i} ;;s:;Ll13 "Tüm melekler ve ilim 
adamları " kelimeleri girmiş ve araları açılmıştır. 

Buna şöyle cevap verilir. Bunun da çok açık bir faydası vardır. Çünkü eğer 
ayet-i kerimenin kelimeleri �I 1)_,İ_, ô:.:.WI_, .k-AJL WL; r ')1! .J) 'J .,_;'ı .uıl -4..!. 
şeklinde dizilmiş olsaydı �I 1))_, �)\..JI kelimelerinin L.�� kelimesinde bulunan 
gizli zamire atfedildikleri, yani gramer açısından onunla aynı hükme tabi olduk
ları anlaşılabil irdi .  O takdirde mana şöyle olurdu: "Allah adaletten ayrılmaksızın 
kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik eder. Melekler ve ilim sahipleri de 
adaletten şaşmazlar. " Halbuki ayette kat'iyyen bu anlam kastedilmemektedir. 
Kastedilen anlam tamamen bunun tersidir. Yani adaletten şaşmama özelliği tıp
kı ilahlık gibi sadece Allah'a mahsustur. O ilahlığı gereği kulluk edilmeye layık 
olan yegane varlıktır. Yine O, adaletten ayrılmama özelliği sebebiyle kullarını 
mükafatlandınr ve cezalandırır. 

Muhammed b .  Cerir et-Taberi şöyle demiştir: Ayetteki ilk r '1 1 J \  '1 "O'ndan 
başka ilôh yoktur" ifadesi bir tanıtma ve tevhidtir. ikincisi ise bir öğretmedir. Yani 
"O'ndan başta ilah yoktur" deyin anlamındadır. 1 163 

1 163 Taberi tefsirinin bende bulunan Halebi (III/209-210) neşrinde de. Mahmud ve Ahmed 
Şakir kardeşler tarafından hazırlanan el-Mearif neşrinde de böyle bir ifade bulamadım. 
(Derleyenin notu) 
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Taberi'nin görüşü şu anlama gelmektedir: İlk _;;. \rı .jl '1 "O'ndan başka 
ilôh yoktur" ifadesi, Allah Teala'nın kendisinden başka -ilah olmadığı şeklinde 
şahitlikte bulunduğunu ve bunu bildirdiğini içerir. Kur'an' ı okuyan kimse ise ,  
kendisinin bu konudaki şahitliğini değil, Allah' ın şahitliğini haber vermiş olur. 
Bu ifadede Kur' an okuyan kimsenin şahitliği söz konusu değildir. Allah Teala, 
bu ifadeyi ayetin sonunda sırf Kur'an okuyan kimse onu söylesin, böylece o da 
bizzat buna şahitlik etsin diye tekrarlamıştır. 

Keza ilk _;;. \r ı -..l[ '1 "O'ndan başka ilfıh yoktur" ifadesi, tevhid hakkında ya
pılan şahitliği, ikincisi ise bizzat tevhidi haber vermektedir. 

Ayet-i kerime �I _):_fil "Aziz, Hakim" sıfatlarıyla bitirildi. Böylece ayetler 
Allah'ın birliğini, adaletini , güç-kuvvet ve hikmetini kapsamış oldu. 

Tevhid, Allah'ım kemal ve celal sıfatlarını kapsar, O'nun eşi ve benzeri olma
dığı , sadece O'na tapılacağı ve O'nun ortağının olmadığı anlamını içerir. 

Adalet, her şeyi yerli yerine koyduğunu, varlıklara hak ettiği değeri verdiğini , 
bir sebep olmadıkça hiçbir şeye ayrıcalıklı bir konum vermediğini, cezayı hak 
etmeyeni cezalandırmadığını, - mükafat kazanma kabiliyetini bizzat kendisi bah
şetse de - mükafat kazananı mükafatından mahrum bırakmadığını içermektedir. 

;.:;.Jı "Aziz" sıfatının kendisinden türediği ö;.JI kelimesi, Allah ' ın güç, kudret 
ve kemalini kapsar. 

�I "Hakim" sıfatının kendisinden türediği �I kelimesi ise , bilgi ve 
tecrübesinin kemalini, emir ve yasak koyduğunu, hikmet ve övülesi amaçların 
bulunduğu şeyleri yaratıp takdir ettiğini ifade eder. Öyle ki, O, bu hikmet ve 
amaçlardan ötürü kemal mertebesinde hamdi ve övgüyü hak etmektedir. 

Aziz ismi ,  hakimiyet ve otoriteyi kapsar. Hakim ismi ise övgüye layık olma-
sını. 

Ayetin baş tarafı tevhidi kapsamaktadır. Bu, şu sözün muhtevasını oluştu-
,. ,, ,. • • I f' J ,. J a • 1 ,, J ,.. ,. ,. J J S 

rur: .J:..ı,_; � J5 � _;;.j �I .Jj �I .J '  .J 4__,..; � .J.;..j .uıl �j Jj � "Tek olan 
Allah 'tan· başka ilah yoktur. O 'nun h içbir ortağı yoktur. Hakimiyet de O'na aittir, 
övgüye layık olmak da. O, her şeye gücü yetendir"1 164 

Bu söz, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ve ondan önceki peygam
berlerin söylediği en üstün sözdür. 1 165 

1 164 Muvatta (11422-423) Hac, babu Camiu' l-Hac; Tirmizi (V/534) Deavat, babu: fi dufü yevmi 
Ara fa 

1 165 Bk Muvatta ( 11422-423) Hac, babu Camiu'l-Hac; Tirmizi (V/534) Deavat, babu: fi dufü 
yevmi Arafa 
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Hakim, öyle bir sıfattır ki, ona sahip olan kişinin emrettiği bizatihi güzeldir, 
yasakladığı bizatihi çirkindir, haber verdiği doğrudur, yaptığı isabetlidir, olmasını 
dilediği şey dilemesine en layık olan şeydir. 

Bu sıfat, kemal derecesinde sadece ve sadece Allah Teala'da bulunur. 

Bu ayet-i kerime ve bu şahitlik, şirkin zıddı olan Allah' ın birliğini, zulmün 
zıddı olan adaleti, aczin zıddı olan kuweti ve cehalet ve kusurun zıddı olan hik
meti içermektedir. 

Bu ayette Allah' ın birliğine, adaletine, gücüne, ilim ve hikmetine şahitlik 
edilmektedir. Bundan dolayı bu şahitlik, en büyük şahitliktir. 

Mezhepler içinde bu şahitliği gerektiği gibi yapan ancak ehl-i sünnettir. Bid'at 
ehli olan diğer mezhepler ise bunu gerektiği gibi yapamazlar. 

Bu şahitliği inkar edenlerin ve muhtevasını baştan sona reddedenlerin ba
şında filozoflar gelmektedir. 

Allah' ın kulları içinde her bakımdan bu şahitlikten en uzak olanlar ise pan
teistlerdir. 

Cehmiyye mezhebi ise bu şahitliğin hakikatini birkaç bakımdan inkar etmek
tedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  İlah, kalplerin muhabbet, özlem ve meyil ile tapındığı varlıktır. Halbuki 
onlara göre Allah ne sever, ne de sevilir. 

2 .  Şahitlik, Allah' ın şahitlik ettiği şeyi söylemesi ve bildirmesidir. Onlara göre 
ise Allah ne söyler, ne konuşur, ne şahitlik eder ne de bildirir. 

3 .  Ayet-i kerime Allah Teala'nın zat ve sıfatlarıyla yaratıklardan ayrıldığını 
içermektedir. Onların firavunlarına göre ise Allah yaratıklarından ayrı değildir. 
Arş' ın üstünde kendisine tapılan bir ilah yoktur. Kendisi için namaz kılınan ve 
secde edilen bir Rab da yoktur. Onlardan hulul iddiasında bulunanlara göre Allah 
zatıyla her yerdedir. Hatta anılmaktan haya olunacak yerlerde b ile . . .  İşte Cehmiy
ye mezhebi ve onlar içerisinde sıfatları reddedenlerin anlayışları böyledir. 

4. Allah Teala, söz ve fiillerinde adaletten şaşmaz. Onlara göre ise hiçbir şey 
yapmaz ve asla bir söz sarfetmez. Aksine O'nun sözü, diğer yaratıkları gibi bir 
yaratıktır. Fiili ise , O'ndan ayrı meydana gelen bir oluşumdur. O'nun gerçekten 
fail olmakla nitelenebileceği bir fiilinin olması söz konusu olamaz. 

5. Onlara göre adaletin bir hakikati yoktur. Aksine her mümkün (varlığı 
ve yokluğu eşit olan her şey) adalettir. Allah' ın takdir ettiği şeyler içinde zulüm 
diye nitelenebilecek bir şey yoktur. Aksine onlara göre zulüm, bizatihi imkansız 
bir şeydir. Adalet ise mümkündür. Onların iddiasına göre Allah Teala, bizatihi 
imkansız olan bir şeyden kendisini tenzih etmiştir. Çünkü böyle bir şey kudret 
altına girmez. 



410 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

6. Allah' ın "Aziz" sıfatının türediği "izzet" kelimesi güç ve kuvvet demektir. 
Onlara göre ise Allah' ın hiçbir sıfatı yoktur. 

7 .  Allah' ın "Hakim" sıfatının türediği "hikmet" kelimesi, bir şeyin yapılması 
için gözetilen amaç anlamına gelir. Bu, bi' l-fiil istenen bir şeydir. Bunun olması 
olmamasından daha iyidir. Onlara göre ise bu, Allah Teala hakkında muhaldir. 
O, bir h ikmet ve bir amaç için bir iş yapmaz. O'nun, hikmet ve sebepten soyut
lanmış saf bir iradesi vardır. 

8. İlah, güzel isimleri ve yüce sıfatları olan varlıktır. O, her şeyi kudret, irade 
ve hikmetiyle yapar. O'nun, hakikat ve anlamları geçerli olan isim , sıfat ve fiilleri 
vardır. Bunları hakkıyla kabul edenler peygamberlere tabi olanlardır. Gerçekten 
adalet ve tevhid ehli olanlar da onlardır. 1 166 

Fasıl: 

Cehmiyye ve MCıtezile mensupları şu iddiada bulunmuşlardır: Allah' ın zatı 
sevilmez, kastedilmez ve görülmez. Kalpler ona özlem duymaz. 

Onlar böylelikle O'nun ilahlığını inkar etmiş oldular. 

Kaderiye mezhebi1 167 mensupları ise melek, cin , insan ve diğer canlıların 
fiillerinin Allah ' ın kudret, irade ve yaratması içine girmediğini iddia etmişlerdir. 
Böylece onlar, gerçekte Allah' ın güç ve hakimiyetini kemalini inkar etmiş olmak
tadırlar. 

Cebriye mezhebi 1 1 68 mensupları ise , Allah'ın hikmetini, fiil ve emirlerinde bir 
amaç gözetmesini inkar etmişlerdir. Onlar da böylece O'nun hikmetini ve övgü
ye layık oluşunu inkar etmişlerdir. 

İbn-i Sina , Nasir et-TCısi ve onları izleyenler ise, inandıkları ilahnın mutlak 
varlıktan farklı bir mahiyete sahip olmasını ve onun mutlak varlığa ilave bir sıfa
tının olmasını inkar etmişlerdir. Bu anlayışlarıyla aslında onlar Allah' ın zat, sıfat 
ve fiillerini inkar etmişler ve bundan hiç çekinmemişlerdir. 

Panteistlerin durumu ise daha kötü ve daha dehşet vericidir. Onlar tüm her 
şeyi temelinden kaldırıp atmışlar ve şöyle demişlerdir: Bir yaratıcı varlık ayrıca 

l 166 Mutezile mezhebi mensupları kendilerini ehl-ü' l-adl ve't-tevhid (adalet ve tevhid ehli) diye 
isimlendirdikleri için müellif bu cümleyi kullanıyor. Böylece bu isme gerçekten layık olanla
rın ehl-i sünnet olduğunu söylemek istiyor. (Mütercimin notu) Mutezile, Emeviler devrinde 
ortaya çıkmış olan ve başlarında Vasıl b. Ata'nın bulunduğu bir itikadi mezheptir. Vasıl, 
başlangıçta Hasan el-Basri'nin meclislerine katılıyordu. Ancak büyük günah işleyen kimse
nin durumu hakkında farklı bir görüş ileri sürerek onun iki iman ve küfür arasında bulun
duğunu iddia etti ve böylece Hasan el-Basri' den ayrıldı. Bk. Makfüatü'l-İslamiyyin ( 1/235) ; 
Tarihu'l-Mezahibi ' l-İslamiyye ( 124) (Derleyenin notu) 

1 167 Burada "Kaderiye" ,  kaderi inkar edenler anlamında kullanılmıştır. (Mütercimin notu) 
1 168 Cebriye, insanın irade ve hürriyet sahibi olmadığını, aksine hadiseler önünde rüzgardaki 

bir yaprak gibi savrulduğunu ileri süren itikadi mezhebin adıdır. (Mütercimin notu) 
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bir de yaratılan varlık yoktur. Aksine yaratıklar, tenzih edilmiş olan Hakk' ın ken
disidir. Bunların hepsi bir asıldan gelmektedir. Gerçekte tek bir varlık vardır. 

Bu grupların h içbiri bu büyük şahitliği yerine getirmemektedir. Çünkü bu 
şahitlik, müşriklerin takip ettiği inançları çürütüp reddettiği gibi bunların savun
dukları görüşleri de çürütüp reddetmektedir. Bu şahitlik, hem şirk grubunun hem 
de sıfatları inkar eden grupların görüşünü çürütmektedir. Bu şahitliği tek yerine 
getirenler, Allah' ın kendisini nitelediği isim ve sıfatları kabul eden, O'nu yara
tıklara benzemekten tenzih eden ve O'na bir başkasın ı  ortak etmeden tapınan 
tevhid ehli kimselerdir. 

Fasıl: 

Allah Teala'nın şahitliği kullarına açıklamayı, onlara şahitlik ettiği şeyi gös
terip tarif etmeyi içine almaktadır. Yapılan şahitliği bilmelerine imkan vermeyen 
bir şahitlikte bulunsaydı ondan faydalanamazlar ve Allah'a karşı sorumluluktan 
kurtulmak için bunu bir bahane olarak ileri sürebilirlerdi. Çünkü herhangi bir 
kişi bir şeye şahit olsa, ama onu kimseye açıklamayıp gizlese onun şahitliğinden 
kimse faydalanamaz ve o şahitlik bir delil olmaz. 

Şahitlikten ancak onu açıklamakla faydalanılabileceği içindir ki, Allah teala 
onu işitme , görme ve akletme yollarının her üçüyle de son derece açık bir sıJrette 
beyan etmiştir. 

İşitme yoluyla açıklaması, kemal ve celal sıfatlarını , yedi kat göğün üstünde
ki Arş' ının yüceliğinde oluşunu, kitaplarıyla konuştuğunu, kullarından dilediği ile 
de hakiki anlamıyla konuştuğunu ifade eden sözlü ve okunur ayetleri vasıtasıyla 
olmuştur. 

Böylece şu iddia geçersiz ve asılsız kalır: Allah Teala, kullarından, vahye 
dayalı ayetlerinin gösterdiği manaları ve hakikatleri kabul etmelerini murat et
memiştir. 

Halbuki bu iddia, açıklama ve bildirmenin ruhuna aykırıdır. Aksine şahitliğin 
amacını geçersiz kılar ve onu gizlemeye yol açar. Allah Teala, kendisinden 
gelen şahitliği gizleyen kimseyi kınamış ve onun en büyük zalim olduğunu 
bildirmiştir. 1 169 

Bir kula Allah ' tan bir şahitlik gelmişse , bu a 1cak bir peygamber tarafın
dan getirilen ve peygamberlik müessesinin veya onu gönderen Allah' ın birlik 
alametlerinden biri olabilir. Hz. Ibrahim ve ev halkının hepsi Islam üzere idi
ler. Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanları olan Yahudilerin, Hz . 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hak peygamber olduğunu oğullarını bil
dikleri kadar kesin bildikleri halde ona iman etmemeleri örneğinde olduğu gibi 
şahitliğin gizlenmesi en büyük zulümdür 

1 169 Bk. Bakara 2/140 
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Cehmiye, MCıtezile ve Allah ' ın sıfatlarını reddedenlerin ileri sürdüğü gibi 
Allah'ın gerçek şahitliği gizlediği, kendisi hakkında böyle bir şahitlik etmediği, 
aksine onunla zıt ve çelişen şahitlikte bulunduğu nasıl ileri sürülebilir? Allah ' ı  
tenzih ederiz. Bu büyük bir iftiradır. 

Allah Teala kendisi hakkında şahitlik etmektedir ki, O Arş' a istiva etmiştir, 1 170 
kulları üstünde kahredicidir, 1 171 melekler üstlerindeki Rablerinden korkarlar, 1 172 
işleri katına yükseltir ve onu katından indirirler, 1 173 salih ameller O' na yükselir, 1 1 74 
O gelir, 1 175 gider, konuşur, 1 176 hoşnut olur, 11 77 gazap eder, 1 1 78 sever, 1 179 çağırır, 1 180 
sevinir, güler, işitir ve görür, 1 181 müminler ahirette onu gözleriyle görürler. 1 182 Al
lah Teala kendisi hakkında buna benzer birçok hususa şahitlik etmiştir. Peygam
berler de buna şahit olmuştur. Ancak Cehmiyye mezhebi mensupları bunun 
aksine şahitlik ederek şöyle demişlerdir: Bizim şahitliğimiz, ayet ve hadislerin 
şahitliğinden daha doğru ve daha adildir. Çünkü ayet ve hadisler hakkın gizliliği
ni ve aksinin ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır. 

Halbuki Allah Teala'nın şahitliği bunların şahitliğini şiddetle yalanlamakta ve 
şahit olduğu şeyi açıklayıp vuzuha kavuşturmakta ve son derece açık-seçik bir 
şekilde ortaya çıkarmaktadır. Eğer gerçek, sıfatları inkar edenlerin ve Cehmiyye 
mezhebi mensuplarının dediği gibi olsa kullar Allah'ın şahitliğinden faydalana
mazlardı .  Onlar, gerçe_kte hak olan şeye Allah ' ın şahitlik etmediğini, onu ortaya 
çıkarıp açıklamadığını iddia etmektedirler. Bu iddia doğru değildir. Çünkü bu 
durumda gerçek ve kesin imanın elde edilmesi cfüz olmaz . 

Allah Tea!a'nın yaratılış, düşünme ve delil çıkarma ile ilgili ayetlerine gelince 
onlar da özlü ayetlerin gösterdiği hakikatleri göstermektedir. Allah Teala'mn ayet 
ve delilleri, kullarına tanınıp bilinmesini sağlayan şeylerdir. Kullar Allah' ın isim ve 
sıfatlarını, tevhid, emir ve yasağı o sayede tanıyıp bilirler. 

Peygamberler konuşmuş olduğu sözlü ayetlerle O'nun hakkında bilgi ve
rirler. Bunların doğruluğuna, Allah' ın fiilleriyle delıl getirirler. Onlar, Allah' ın 
müşahedeyle bilinen delilleridir. Akıl bu ikisini bir araya getirir ve peygamberle-

1 170 Bk. Taha 20/5 
1 17 1  Bk. En'am 6/61 
1 1 72 Bk. Nahl 1 6/50 
1 173 Bk. Secde 32/5 
1 174 Bk. Fatır 35/10 
1 1 75 Bk.  Fecr 89/22 
1 1 76 Bk. Bakara 2/253 
1 1  77 Bk. Beyyine 98/8 
1 1  78 Bk. Maide 5/60 
1 1 79 Bk. Maide 5/54 
1 180 Bk. Saffat 371104 
1 181 Bk. İsra 1 711 
1 182 Bk. Kıyame 75/22-23 
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rin getirdiği hakikatlerin doğruluğuna kanaat getirir. Böylece kulak, göz, akıl ve 
fıtratın şahitliği birleşir. 

Allah Teala, adalet, rahmet, ihsan , hikmet, muhabbet ve delil göstermeyi 
sevdiği için gönderdiği her peygamberle birlikte mutlaka onun bildirdiği şeylerin 
doğruluğunu gösteren bir ayet de göndermiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 
"Andolsun ki, Biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik; beraberlerinde 
kitap ve mizan indirdik ki, insanlar adaletle tutunsunlar. "1 183 

"Senden önce de peygamberler olarak yaln ızca kendilerine vahiy vermekte 
olduğumuz erkekler gönderdik. Bilmiyorsan ız ilim sahiplerine sorun. Onları açık 
mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik"1 184 "Benden önce size n ice peygamber
ler, açık belgeleri ve sizin dediğin iz şeyi getirdi"1 185 "Seni yalanlıyor/arsa, bunlar
dan öncekiler de yalanlamışlardı. Onlara peygamberleri, mucizeler, sayfalar ve 
nurlu kitapla gelm işlerdi. " l l86 

Peygamberlerin mucizeleri içinde en kapalısı Hz. Hud'un mucizeleridir. Kav
mi ona "Ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin"1 187 demişlerdi .  Bununla birlikte 
onun getirdiği belge en açık belgelerdendi . O, getirdiği belgeye Kur'an'da akta
rılan şu sözüyle işaret etmiştir: "Ben Allôh 'ı şôhit gösteriyorum, siz de şôhit olun 
ki, ben ondan başka, ona ortak koştuklarınızdan h içbirini tanımıyorum; artık 
hepiniz toplanın bana istediğin iz tuzağı kurun, sonra da bana bir an bile süre ta
n ımayın! Ben kesinlikle hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allôh 'a 
dayanmışım. O'nun perçeminden tutmadığı h içbir canlı yoktur.Şüphe yok ki, 
Rabbim doğru bir yol üzerindedir. " 1 188 

Bu söz, en büyük mucizedir. Tek bir adam büyük bir topluluğa hiçbir sızlan
ma, korku ve zaaf eseri göstermeden bu şekilde hitap ediyor. Söylediği sözlere 
güveniyor ve onlardan emin oluyor. Öncelikle onların dininden ve takip ettikleri 
yoldan uzak olduğu hakkında Allah'a güvenip dayanarak O'nu şahit tutuyor. 
Kavmine de, Allah' ın kendisinin yar ve yardımcısı olduğunu, kendisini onlardan 
koruyacağını ilan ediyor. Daha sonra da onlara açıkça muhalefet ettiği hakkında 
onları şahit tutarak onların dininden, uğrunda dostluk ve düşmanlık ettikleri, 
korumak için kanlarını ve mallarını döktükleri ilahlarından uzak olduğunu bildi
riyor. Akabinden onları hafife aldığını, hor ve hakir gördüğünü, kendisine tuzak 
kurmak ve böylece intikam almak için hepsi bir araya gelseler ve bu konuda hiç 
mühlet vermeseler bile zarar vermeye kadir olamayacaklarını vurguluyor. Bu 

1 183 Hadid 57/25 
1 184 Nah! 16/43-44 
1 185 Aı-i İmran 3/183 
1 186 Fatır 35/25 
1 187 Hud 1 1/53 
1 188 Hud 1 1/54-56 
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sözün muhtevasında şu mana vardır. Taptığınız o sahte ilahlar bundan daha aciz 
ve zayıf varlıklardır. Eğer siz bana zarar vermek isteseniz hüsrana uğramış bir 
şekilde gayzınızla döner gidersiniz. 

Peşi sıra davetini en güzel şekilde anlatıyor. Herkesin kaderini elinde tutan, 
kendisinin ve herkesin Rabbi olan Allah' ın ,  yardımcısı, vekili ve destekçisi oldu
ğunu, istikamet üzere bulunduğunu, kendisine dayanıp inananları asla yardımsız 
bırakmayacağını , düşmanlarını kendisine güldürmeyeceğini açıklamıştır. Sözün
de ve fiilinde asla şaşmadığı doğru yol bunu engeller ve men eder. 

Bu hitabın kapsamında şu mana vardır: Doğru yoldan çıkan ve onun aksine 
davranan kimselerden intikam almak ve onu felakete uğratmak da O'nun doğru 
yolunun bir gereğidir. Doğru yol, Allah Teala'nın üzerinde bulunduğu adalettir. 
Şirk ehlinden ve günah işleyenlerden intikam alması, düşmanlarına karşı dost
larına ve peygamberlerine yardım etmesi, onları helak edip yerlerine başka top
luluklar getirmesi, takip ettiği yolun gereğidir. Bunları yapmak kat'iyyen ona bir 
zarar getirmez. O, her şeyi çekip çevirir, korur, yürütür ve bilir. 

Hangi söz ve delil, peygamberlerin ayet, burhan ve delillerinden daha güzel
dir? Onlar, Allah'tan peygamberlerini desteklemek için gelmiş şahitliklerdir. Allah 
onları kullarına apaçık beyan eder, söz ve fiiliyle her şeyi ortaya çıkarır. Sahih bir 
hadiste Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
"Her peygambere beşerin benzerine inandığı mucizeler verilmiştir . .  Bana verilen 
mucize ise Allah 'ın bana vah yetmiş olduğu vahiydir. Kıyamet gününde peygam
ber/er içinde tabii en çok olan olmayı ümit ediyorum" 1 1 89 

Allah Teala'n ın isimlerinden biri de el-Mü'min'dir. Hakkındaki iki yorumdan 
birine göre el-Mü'min, "Dürüst olan kimseleri, gösterdiği doğruluk delilleri ile 
destekleyen" anlamındadır. O, kendisinden alarak insanlara ilettikleri hususlarda 
resül ve nebilerini tasdik etmiştir. Doğruluklarını gösteren delillerle onların doğru 
olduğuna şahitlik eder. Allah Teala haber verir ve O'nun verdiği haber doğrudur. 
O'nun sözü haktır. Kullar dış dünyada ve iç dünyada O'nun ayetlerini mutlaka 
görecekler ve böylece Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği vahyin 
gerçek olduğunu anlayacaklardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "I/eride Biz 
onlara hem ufuklarda hem kendi nefislerinde de/ilerimizi öyle göstereceğiz ki, 
sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak. "1 190 Burada gerçek 
olduğu belli olacak olan şey, Kur'an' dır. Çünkü daha önceki ayetten kastedilenin 
Kur'an olduğu anlaşılmaktadır: "De ki: Söyleyin bakalım! Eğer o Kur'an Allah 
tarafından (gelmiş olup} da sonra siz onu inkar etmişseniz o zaman uzak bir ay-

1 189 Buhari (VIIl/619) Fedfülü' l-Kur'an, Babu keyfe nezele'l-vahy; Müslim (1/366-367) İman, 
Babu vücubi' l-iman bi-risaleti nebiyyine -sallallahu aleyhi vesellem-

1 190 Fussilet 41/53 
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rılığa düşenden daha şaşkın olan kim olabilir? "1191 Cenab-ı Hak daha sonra da 
şöyle buyurmuştur: "Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi?" 1 192 

Allah Teala peygamberinin getirdiği şeyin hak olduğuna şahitlik etti ve kulla
rına bunun doğruluğunu gösterecek olan yaratma ile ilgili fiili ayetlerin i  kullarına 
göstereceğini vaat etti. 

Daha sonra bundan daha önemli ve daha büyük bir şey zikretti . O da O'nun 
her şeye şahit olmasıdır. Çünkü �I "eş-Şehid" O'nun isimlerinden biridir. 
Kendisinden hiçbir şek gizli kalmayan anlamına gelir. O, her şeyi tafsilatıyla bilir 
ve görür. Bu, Allah' ın isim ve sıfatlarıyla delil getirmektir. Daha önce zikrettiğimiz 
ise söz ve kelimeleriyle delil getirmektir. Dış dünyadaki ve iç dünyadaki ayetlerle 
delil getirmek ise O' nun fiilleriyle ve yaratıklarıyla delil getirmektir. 

Şöyle bir arzu dile getirilebilir: Allah' ın kelimeleri ve yaratıklarıyla delil ge
tirmenin nasıl olduğunu anladık. Allah ' ın isim ve sıfatlarıyla delil getirmek nasıl 
olur? Bu, daha önce ne yazılı ne de sözlü olarak gördüğümüz bir şey değildir. 

Buna şöyle karşılık veririm: Doğrudur. Allah'a yemin ederim ki durum dile 
getirildiği gibidir. Allah' ın isim ve sıfatlarıyla delil getirmek hakikaten çok büyük 
ve önemli bir konudur. Çünkü bu delil getirme metodunda Allah Teala delilin 
gösterdiği şey, O'nun ayetleri ise delil ve burhandır. 

Bilinmelidir ki, hakikatte ayetleriyle kendisini gösteren Allah Teala'dır. Kul
larına gösterdiği delil ve ayetlerle onlara rehberlik eden hakikatte O' dur. İsim ve 
sıfatlarında kamil bir varlık olduğunu, tüm kemal sıfatlarına sahip ve tüm noksan 
ve kusurlardan arınmış olduğunu, taklit, inkar ve kullanmama gibi durumlara 
maruz kalmamış selim fıtratlara yerleştirmiştir. Kemal, celal , güç, azamet ve ulu
luk O'nun zatının gereklerindendir. O'nun bu kemal sıfatlardan uzak düşünül
mesi imkansızdır. Hayat kemal manasıyla O'na aittir. İlim ve kudret bütünüyle 
O'na aittir. İşitme, görme ,  irade, dileme, rahmet, zenginlik, cömertlik, ihsan ve 
iyilik tamamıyla O'na mahsustur ve O'nda bulunmaktadır. Yaratıklarına gizli ka
lan kemal yönleri , yaratıklarının bilebildiği kemal yönlerinden kat kat fazladır. 
Hatta bu konuda onların bilmediklerinin bildikleriyle mukayesesi bile mümkün 
değildir. 

O'nun her şeyi bilmesi ve her şeye şahit olması da O'nun kemalindendir. 
Öyle ki, h içbir şeyin tafsilatı O'na gizli değildir. Her şeyi her yönüyle, içi ve dışıyla 
en ince teferruatına, her zerresine kadar bilir. Kullarının bu sıfatlardaki birine baş
ka birini denk görmeleri , O'nunla birlikte o denk gördükleri şeye de kulluk etme
leri ve onu ilah edinmeleri hiç yakışık alır şey midir? Hakkında bu kadar büyük 
bir yalan uydurmuş ve kendisine emredilenin aksini söylemiş birin i  O'nun tasdik 

1 191  Fussilet 41/52 
1 192 Fussilet 41/53 
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etmesi kemaline yaraşır mı? Böyle birine yardım eder, onu destekler, onun şan 
ve namını yüceltir mi? Düşmanını helak edip ellerinde beşeri güçlerin benzerini 
yapmaktan aciz kalacağı mucize ve deliller gösterir mi? Hem de o kişi, hakkında 
yalan uydurmuş bir müfteri ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışan bir 
kişi iken? Elbette Allah Teala'nın her şeye şahit olması, her şeye gücünün yet
mesi, hikmet, güç ve kemali böyle bir şeyden münezzehtir! O'nun böyle bir şey 
yapacağını zanneden ve O'nun hakkında bunları uygun gören kimse, - O'nun 
kudret ve irade gibi bazı sıfatlarını tanımış olsa bile - yaratıklar içinde O'nu tanı
maktan en uzak olan kimsedir. 

Kur' an bu tür delil getirme ile doludur. Bu, seçkin, hem de çok seçkin kim
selerin baş vurduğu bir metoddur. Onlar, Allah ' ın fiillerini, O'nun neyi yapması 
uygun neyi yapması uygun olmadığını bilmek için bizzat Allah' ı  delil getirirler. 

Kur'an üzerinde düşünürsen bunu sana adeta haykırır. Anlayış sahibi olan, 
Allah hakkında hassasiyet sahibi kalp taşıyan kimselere O'nu gösterir ve tekrarlar. 
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "O bizim adımıza bôzı lôflar uydurma
ya kalkışsaydı, elbette Biz onu, o yüzden onu kuvvetle tutardık. Sonra da onun 
iliğin i  keser atardık. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız"1 193 Gö
rüldüğü gibi Allah Teala'nın kemal, hikmet ve kudreti hakkında bir takım sözler 
uydurulmasını kabul etmemektedir. Nitekim Allah Teala başka bir ayette şöyle 
buyurmaktadır: "Yoksa Allôh 'a karşı bir yalan mı uydurdu, diyorlar? Allah diler
se sen.in de kalbini üstünden mühürleyiverir"1 194 "Allah dilerse" şartının cevabı 
"mühürleyiverir" ile sonra ermiştir. Daha sonra Cenab-ı Hak, öncesindeki şartın 
cevabıyla bağlantısı olmayan şu kesin ifadeyi bildirmiştir: ''Allah bôtılı yok eder, 
sözleriyle hakkı gerçekleştirir"1 195 Keza Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: ''Al
lah insana hiçbir şey indirmemiştir, demekle Allôh 'ı gereği gibi tanıyamadılar. " 1 196 
Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak, peygamber göndermesini ve konuşmasını kabul 
etmeyen kimsenin, kendisini gereği gibi takdir edip tanıyamadığını, layık olduğu 
şekilde ululamadığını belirtmektedir. O halde hakkında yalan uydurup iftirada 
bulunan kimseye yardım edeceğini, onu destekleyip ona mucize ve deliller bah
şedeceğini zanneden kimse hakkında ne der? 

Kur'an'da bu deliller pek çoktur. Yani, Allah'ın kemal, celal ve sıfatlarıyla 
peygamberlerinin, vaat ve tehditlerinin doğruluğuna delil getirilir. Kullarını da 
buna çağırır. Bunun yanı sıra isim ve sıfatlarıyla birliğine ve şirkin geçersizliğine 
delil getirilir. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi: "O, öyle Allah 'tır ki, O'ndan başka 
ilôh yoktur. Görülmeyeni de bilir, görülenide. O, çok esirgeyen, çok bağışlayan
dır. O, öyle Allah 'tır ki, O'ndan başka ilôh yoktur. Mülkün sôhibidir, son derece 

1 193 Hakka 69/44-47 
1 194 Şura 42/24 
1 195 Şura 42/24 
1 196 En'am 6/91 
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m ukaddestir, selômete erdirendir, güveni sağlayandır, görüp gözetendir, üstün
dür, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukların
dan münezzehtir. "1 197 Bu tür ayetler Kur'an' da çok yer almaktadır. 

Allah Teala, kendisine nispet edilen asılsız hüküm ve yasaların geçersizliğine 
isim ve sıfatlarını  delil getirir. Çünkü Cenab-ı Hakk' ın kemali, öyle hükümler 
koymaktan münezzehtir. Şu ayette bunun bir örneğini görürüz: "Onlar bir edep
sizlik yaptıkları zaman da 'Atalarımızı böyle bulduk ve bize bunu Allah emretti ' 
derler. De ki: Allah edepsizliği emretmez. Bilmediğiniz şeyleri Allôh 'ın üzerine 
mi atıyorsunuz?"1198 Keza Allah Teala, şirki , zulmü,  çirkin davranışları ve Allah 
hakkında bilgisizce sözler sarf etmeyi yasakladıktan ve haram kıldıktan sonra şöy
le buyurmuştur: "Bütün bunların yasaklanmış olanı, rabbin katında tiksinilmiş 
bulunuyor"1 199 Böylece Allah Teala, kötü olan şeyden hoşlanmadığını, kemalinin 
böyle bir şeyi emretmekten ve yasalaştırmaktan uzak olduğunu bildirmektedir. 
Kullarına yaptığı ve emrettiği, sevdiği ve sevmediği, mükafat ve ceza verdiği 
şeyleri isim ve sıfatlarını delil göstererek kullarına gösteriyor. Ancak bu metodu 
ancak seçkin, çok seçkin olan kimseler kullanabilir. Ekseriyetin kullandığı metot 
ise, görülebilen ayetlerle delil getirmektir. Çünkü o metot, çok daha geniş ve çok 
daha kolaydır. Allah Teala bazı kullarını diğer bazılarından üstün tutar, dilediğini 
derecelerle yükseltir. O, bilgi ve hikmet sahibidir. 

Kur'an-ı Kerim'de bulunan unsurlar başka hiçbir kitapta bir arada bulun
mamıştır. Kur'an hem davettir hem hüccet. Hem delildir hem delilin gösterdiği 
şey. Hem şahittir hem şahit olunan şey. Hem hükümdür hem deli l .  Hem iddiadır 
hem de belge . Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Rabbi tarafından gönderilen 
kesin delile dayanan, peşinden de o delili destekleyen icaz ve diğer mucizelerden 
şôhitleri olan . . .  kimse yalnız dünyô hayatını arzu eden gibi olur mu? "1200 Burada 
"Rab tarafından verilen delil" ile kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. 

Cenab-ı Hak, peygamberinin doğruluğunu gösteren bir mucize isteyen kim
seye şöyle buyurmaktadır: "Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz, on
lara kôfi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ve 
yeterli bir ders vardır. De ki: 'Benimle sizin aranızda şôhit olarak Allah yeter' O, 
göklerde ve yerde olan bütün her şeyi bilir. Gerçek ortada iken, batıla iman edip 
Allôh 'ı inkôr edenler, işte asıl ziyôna ve hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır"1201 

Görüldüğü gibi Allah Teala, peygamberine indirdiği kitabının her mucizeye 
bedel olduğunu bildirmektedir. Onda, kaynağının Allah olduğunu, Allah' ın pey
gamberini onunla gönderdiğini gösteren deliller bulunmaktadır. Yine onda, ken-

1 197 Haşr 59/22-23 
1 198 A'raf 7/28 
1 199 İsra 1 7/38 
1200 Hud 1 1/17 
1201 AnkebCıt 29/51-52 
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disini izleyen kimselerin saadete ereceklerinin ve azaptan kurtulacaklarının açık
laması da yer almaktadır. Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: De ki: 
'Benimle sizin aran ızda şahit olarak Allah yeter "1202 Allah Teala her şeyi bildiğine 
göre O'nun şahitliği en doğru ve en adil şahitliktir. O şahitlik, şahit olunan şeyi 
kuşatmış, mükemmel bir bilgiyle donanmış bir şahitliktir. Bu bilgiyle şahitlik eden 
kimse, şahitlerin en adili ve en doğrusu olur. 

Allah Teala sıfatlarını uygun yerlerde zikreder. Mesela şahitlik ettiği zaman 
ilmine, karşılık vereceğini belirttiği zaman kudret ve hakimiyetine, yaratmasını ve 
emrini belirttiği zaman hikmetine , peygamberlerin i  gönderdiğini belirttiği zaman 
rahmetine, kullarının günah ve isyanlarını zikrettiği zaman hilmine, kendisine 
dua edildiğini, kendisinden bir şey istendiğini ve gücünü zikrettiği zaman işitme
sine , kudret ve hükmünü zikrettiği zaman da ilmine vurgu yapar. 

O'nun güzel isimlerinin Kitab' ında zikredildiği yerler ve onların yaratma ve 
emirle, mükafat ve ceza ile olan irtibatı son derece dikkate değer! 

Fasıl :  

Allah' ın delil getirildiği ayetlerin bir örneği de şudur: "Dini inkar edenler 
'Sen peygamber değilsin' diyorlar. De ki: Benimle sizin aranızda şah it olarak 
Allah yeter, bir de nezdinde Kitap ilmi bulunanlar"1203 

Görüldüğü gibi ,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğine 
Allah şahit getirilmiştir. Bu şahitliği ve bunun yalanlayıcılar üzerine delil olmasını 
bilmek gerekir. 

Şunlar da Allah' ın delil getirildiği ayetlere örnektir: "De ki: Şahit olarak han
gi şey daha büyüktür? De ki: Allah. Benimle sizin aranızda o şahit olarak yeter" 1204 
"Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Me
lekler de buna tanıklık ederler Zôten Allah 'ın şahit olması bir şeyin gerçekliği 
için yeter de artar"1205 "Yasin. Hikmetli Kur'an'a anda/sun. Sen elbette gönderi
len resullerdensin. Dosdoru yol üzerinesin" 1206 "Işte bunlar Allah 'ın ayetleri olup 
Biz sana onları dosdoğru indiriyoruz. Sen elbette gönderilen resullerdensin"1207 
"Allah da sen in kendisinin elçisi olduğunu elbet b i/ir"1208 "Muhammed Allah 'ın 
Resulü 'dür. " 1209 

1202 AnkebCıt 29/51 -52 
1203 Ra'd 13/13 
1204 En'am 6/19  
1205 Nisa 4/166 
1206 Yasin 36/1-4 
1207 Bakara 2/252 Son iki ayette Allah'ın kelamı olan Kur'an, Hz. Peygamber'in -sallallahu 

aleyhi vesellem- peygamberliğine delil getirilmi�tir. (Mütercimin notu) 
1208 Münafikun 63/1 
1209 Fetih 48/29 

.... 
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Bütün bu ayetlerde Allah' ın peygamberine şahitliği vardır. Allah o şahitilği 
ortaya çıkarmış ve açıklamıştır, doğruluğunu son derece açık bir şekilde beyan et
miştir. Böylece kendisiyle kullarının O'na karşı ileri sürebilecekleri hiçbir mazeret 
bırakmamıştır. 

Allah Teala'nın peygamberine şahit olması akılla bilinen, dinen bilinen, ya
ratılıştan gelen ,  kesin olarak bilinen ve çıkarım yoluyla bilinen vb . tüm delil çe
şitleriyle bilinmektedir. 

Bu konuda kafa yoran ve düşünen kimse Allah' ın peygamberine en doğru, 
en adil ve en açık şahitliği yaptığını ,  tüm tasdik türleriyle onu doğruladığını bilir. 
Allah, peygamberinin doğruluğunu gösteren delilleri gösteren sözleriyle, fiil ve 
ikrarlarıyla peygamberini doğrulamıştır. Kemalini kabul etmek, O' nu noksanlık
lardan ve O'na yaraşmayan şeylerden arındırmak gibi kullarını yaratmış olduğu 
fıtri özellikler de peygamberini doğrular. Her zaman peygamberinin doğruluğu
nu gösteren bir alamet meydana gelir ve onunla delil oluşur, inanmayanların ileri 
sürebilecekleri bahaneler kalkar. Peygambere ve onu izleyenlere vaat ettiği şeref, 
kurtuluş, zafer ve desteği takdir eder. Peygamberine düşmanlık eden ve onu 
yalanlayanlara ise, onları tehdit etmiş olduğu rezillik, azap ve uhrevi cezaların 
gerçekleşeceğini gösteren dünyevi azapları takdir eder. Nitekim Cenab-ı Hak 
şöyle buyurmaktadır: "Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü h idôyet ve hak 
dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter"12 10 Allah' ın peygamberini 
üstün tutması iki şekilde olur. Biri delil, açıklama ve burhanla; diğeri ise yardım, 
galibiyet ve destek ile . Ta ki muhaliflerine üstün gelsin ve zafere erişsin! 

"Lakin Allah sana indirdiğine şôhitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. 
Melekler de buna tanıklık ederler"12 1 1  Bu ayet-i kerimede, hiç kimsenin bilme
diği hususlarda bilgisi olan Allah' ın ilmine vurgu yapılması ,  Kur'an' ı indirenin O 
olduğuna dair en büyük şahitliktir. Nitekim Cenab-ı Hak başka bir ayette şöyle 
buyurmuştur: "Yoksa 'Kur'an'ı kendisi uydurmuş '  mu diyorlar? De ki: iddian ızda 
tutarlı isen iz, haydi belagatte onunkine benzer on sure getirin, isterse kendi uy
durmanız olsun ve Allah 'tan başka çağırabileceğin iz herkesi de yardımınıza ça
ğırın ' Eğer bu davetin izi kabul etmez/ere, bilin ki o ancak Allcih 'ın ilm iyle indi
rilmiştir ve O'ndan başka ilah yoktur Nasıl, artık hakka teslim olup Müslüman 
oluyorsunuz değil mi?" 12 12 

Maksat sadece Kur'an' ı indirenin Allah olduğunu açıklamak değildir. O zaten 
her şey gibi O'na malumdur. Çünkü hak olsun batıl olsun her şey onun bilgisi 
dahilindedir. Asıl vurgulanmak istenen şudur: Kur'an' ı bilgisi kapsamında indir
mesi ve Kur'an' ın O'nun bilgisi kapsamında inmesi, Kur'an' ın kaynağının kendisi 
oluşu, dolayısıyla hak ve doğru oluşu hakkında bir delildir. 

1210 Fetih 48/28 
1211  Nisa 4/166 
1212 HCıd 1 1/13-14 
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Bu ayetin bir benzeri de şudur: "De ki: Onu göklerdeki ve yerdeki bütün 
sırlan bilen Yüce Allah indirdi"1213 Allah Teala, bu ayeti, "O'nu Muhammed 
uydurdu "1214 diyenleri yalanlamak ve reddetmek için indirmiştir. 

Fasıl : 

Kullarının kalplerine kesin inanç, sabit iman, sözüne ve vahyine güven koy
muş olması da O'nun şahitliğindendir. 

Alışkanlıklar, O'nun ihsan ettiği bu güzelliklerin , O'nun hakkında uydurulmuş 
en büyük yalan ve iftiralarla, isim ve sıfatlarına aykırı şeyleri O'na yüklemekle 
değiştirir. Hatta O'nun hakkında temiz yaratılışlı ve akl-ı selim sahibi kimselerin, 
idrar gibi pis kokulu, zararlı ve pis şeyleri yemekten tiksinmesi kadar tiksineceği 
çok büyük şek ve şüpheler oluşturur. 

Halbuki Allah Teala kalpleri hakkı kabul etmeye, ona boyun eğmeye, onun
la huzur ve sükun bulmaya ve onu sevmeye meyilli bir şekilde yaratmıştır. Batıl 
ve yalana karşı ise onların içinde buğz yaratmış, onları ondan nefret ettirip soğut
muş ve hakkında şüpheler uyandırmıştır. 

Eğer fıtratlar yaratıldığı gibi kalsaydı hiçbiri hakkı bırakarak başka bir şeyi 
tercih etmezdi. Hepsi hakta sükun ve güven bulur, başka hiçbir şeyi seçmezdi. 
Bundan dolayı Allah Teala kullarına Kur'an' ı düşünmelerini emretmiştir. Kur'an'ı 
düşünen herkese onun en gerçek ve en doğru hakikat olduğu hakkında kesin bir 
bilgi ve iman ile kafa yormasını gerekli görmüştür. O'nu getiren peygamber ya
ratıkların en doğru sözlüsü ve en iyisi, ilim , davranış ve bilgi yönünden mükem
mel olduğu hakkında da düşünmesini vacip kılmıştır. Nitekim Allah Teala şöyle 
buyurmuştur: "Hôlô Kur'ôn üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, 
Allah 'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı! "12 15 
"Onlar Kur'ôn'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?"1216 Kalplerden ki
litler kaldırılsa derhal Kur'an hakikatleriyle karşılaşacak, imanın nuruyla aydın
lanacak ve sevinç, acı , sevgi ve korku gibi hissedebildikleri duygular kadar kesin 
bir bilgi ile bilecekler ki, Kur'an kat'iyyen Allah katındandır ve elçisi Cebrail onu 
Allah'tan alıp peygamberi Muhammed'e getirmiştir. 

Kalpteki bu şahit en büyük şahitlerdendir. Herakliyus Ebu Süfyan'a bununla 
delil getirmiş ve şöyle demişti: "Müslümanlığa girdikten sonra kızarak dininden 
dönen kimse var mı?" Ebu Süfyan' dan "Hayır ! "  cevabını alınca şu sözü eklemiş
tir: İşte böyledir! İman neşesi kalplere karışınca hiç kimse buğzetmez! 

Allah Teala şu ayet-i kerimelerde buna işaret etmiştir: "Hayır, o (Kur'an), 
kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde (yer eden) apaçık ôyetlerdir. Ayetlerimizi, 

1213 Furkan 25/6 
1214 Furkan 25/4 
1215 Nisa 4/82 
1216 Muhammed 47124 
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ancak zalimler bile b ile inkô.r eder. "1217 "Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden 
sana indirilenin (Kur'ô.n'ın) gerçek olduğunu  bilir, onun mutlak gô.lip ve övgüye 
lô.yık olan (Allah 'ın) yoluna ilettiğin i  görürler"1218 "Rabbinden sana indirilen in 
hak olduğunu bilen kimse, (inkô.r eden) kör kimse gibi olur m u?"1219 "Kafir olan
lar diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: kuş
kusuz Allah di lediğin i  saptırır, kendisine yöneleni de h idayete erdirir. "1220 Yani 
onların istedikleri mucize hidayeti sağlamaz. Aksine hidayete eriştiren ve saptıran 
Allah Teala'dır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak en büyük ve en kıymetli ayete vurgu yaptı. O, 
müminlerin kalplerinin Allah' ın zikri ile sükunete ermesidir. Allah Teala bununla 
ilgili olarak şöyle buyurdu: "Onlar imô.n edenler ve gönülleri Allah 'ın zikriyle 
sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah 'ı anmakla sükunet bulur"1221 
Burada "zikir" ile kastedilen Allah'ın kitabı ve sözüdür. Sahih kalplerin ve selim 
yaratılışların onunla sükunete ermesi Allah ' ın en büyük ayetlerindendir. Çünkü 
kalplerin yalan , iftira ve batılla sükunet bulması mümkün değildir. 

Şöyle bir soru sorulabilir: Allah Teala peygamberlerin şahitliğini neden zik
retmemiştir de " "Allah 'tan başka ilah bulunmadığına şô.h it bizzat Allah 'tır. Bütün 
melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe, Aziz ve ha
kim Allah 'tan başka ilô.h olmadığına şah ittirler. "1222 diyerek sadece meleklerin 
şahitliğini zikretmekle yetinmiştir? Halbuki peygamberler ilim sahipleri içinde 
şahitliği en önemli olan kimselerdir. 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Allah Teala'nın bu ayet-i kerimede şahitlik 
edenler içinde peygmaberleri zikretmemesinin birkaç faydası vardır: 

1 .  "İlim adamları" ifadesi peygamberler ve resullerden daha geneldir. Dola
yısıyla peygamberler ve onları izleyenler bu ifadenin altına girerler. 

2. Bu şahitlikte ilim sahiplerinin zikredilmesi ve şahitlikle onların ilişkilendi
rilmesi, şahitliğin ilmin gereklerinden olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ilim 
ehli olan herkes bu şahitlikte bulunur. Bu durum, şu cümleye benzer: Hilal doğ
duğu zaman görme kabiliyeti olan herkes onu görebilir. Bir koku yayıldığı zaman 
koklama kabiliyeti olan herkes o kokuyu alabilir. Allah Teala şöyle buyurmak
tadır: "Cehennem açık bir şekilde gösteri/ir"1223 Görme kabiliyeti olan herkes o 
zaman onu görebilir. 

1217  Ankebut 29/49 
1218 Sebe 34/6 
1219 Ra'd 13/19 
1220 Ra'd 13/27 
1221 Ra'd 13/27 
1222 Al-i İmran 3/18 
1223 Nazifıt 79/36 
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Böylece Allah Teala'nın birliği hakkında şahitlikte bulunmayan kimsenin en 
büyük cahillerden olduğu ortaya çıkar. o kişi dünya işlerine dfür başkalarının 
bilmediği şeyleri biliyor olsa bile artık ilim sahiplerinden değil, cahillerdendir. 

Allah ' ın birliği hakkında şahitlik edip onu hakkıyla yerine getirenlerin sadece 
peygamberleri izleyenler olduğunu açıkladık. Onlar ilim sahibi kimselerdir. On
ların dışındakiler ise sözü ne kadar çoğaltsalar ve tartışmayı ne kadar uzatırlarsa 
uzatsınlar cahildirler. 

3. Allah Teala, kendisinin birliğine şahitlik edenlerin ilim sahibi olduklarına 
şahittir. Onun bu şahitl iği, Cehmiyye, Muattıla1224 ve Fir'avniyye mezhebi taraf
tarlarının, o kimselerin cahil, Haşeviyye1225 , Müşebbihe, Mücessime1226 ve felaket 
olduklarına şahitlik etmelerinden daha adil ve daha doğru bir şahitliktir. Çün
kü doğruların en doğrusu olan Allah Teala'n ın ,  onların ilim sahibi olduklarına 
şahitlik etmesi onlara yeter! Çünkü onlar, Allah ' ın kendi hakkındaki şahitliğinin 
gereğini yerine getirmişler ve hiçbir tebdil ve iptale baş vurmadan o şahitliğin 
kapsadığı her şeyi kabul etmişlerdir. Hasımları ise o şahitliğin hakikatini inkar 
etmişler ve sadece onun lafızlarını kabul ederek ona bir takım mecazi anlamlar 
yüklemişlerdir. 

Fasıl: 

Bu İlahi şahitliğin kapsamı içinde, bu şahitliği kabul eden ilim sahiplerinin 
övülmesi ve doğruluklarının kabul edilmesi de mevcuttur. Çünkü Allah Teala on
ların şahitliğini kendisinin ve meleklerinin şahitliğiyle bir arada zikretti ve onları 
şahit olunacak en önemli hususa şahit getirdi. Böylece hakkı inkar eden birine 
belgeyle delil getirildiği gibi onları da bu şahitliği inkar edenlere karşı bir delil kıl
dı. Peygemberlerin gelişiyle insanların ileri sürebilecekleri bir mazeret kalmamış
tır. İlim sahipleri de, Allah' ın kullarına getirdiği deliller hakkında peygamberlerin 
vekili ve halefleridir. 

Fasıl : 

İ l im sahiplerinin şahitliği "ikrar" ile tefsir edildiği gibi "açıklama ve ortaya 
çıkarma" ile de tefsir edilmiştir. Doğru olan, onların şahitliğinin her ikisini de 
kapsamasıdır. Onların şahitliği hem ikrar, hem de bildirme ve ortaya çıkarmadır. 
Onlar Allah ' ın kıyamet gününde insanlar üzerindeki şahitleridir. Allah Teala şöyle 
buyurmaktadır: "Işte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, ResCıl'ün de size 
şahit olması için sizi mütedil bir millet kıldık"1227 "O, gerek daha önce (gelmiş 

1224 Muattıla: Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyenler. {Mütercimin notu) 
1225 Haşviyye: Dini konularda akıl yürütmeyi reddeden, ayet ve hadisleri görünüşüne göre yo

rumlayan, bu halleriyle Müşebbihe ve Mücessime mezheplerine yaklaşan kişilerin anlayışı 
(Mütercimin notu) 

1226 Müşebbihe ve Mücessime: Allah'ı yaratıklara benzetenler. (Mütercimin notu) 
1227 Bakara 2/142 
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kitaplar) , gerekse bunda (Kur'an'da) size 'Müslümanlar' adın ı  verdi. Öyle ise na
mazı kılın; zekatı verin ve Allah 'a sımsıkı sarılın .  "1228 

Allah Teala, onların mo.tedil ve hayırlı olduqunu bildirdi. Ezeli bilgisiyle 
kıyamet gününde onları diğer ümmetlere şahit getireceğini bildiği için daha ya
ratmadan onların şanını yüceltti. Bilgi , uygulama, marifet, ikrar, davet, öğretim ve 
yönlendirme şekilleriyle bu şahitliğin hakkını vermeyenler Allah' ın şahitlerinden 
olamazlar. Sadece Allah' tan yardım istenir. 1229 

Allah, adaletten ayrılmaksızın (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, 
kendisinden başka ilôh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ik
rar etmişlerdir. Evet) m utlak güç ve h ikmet sah ibi Allah 'tan başka ilôh 
yoktur. 1230 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede, ilim ehlini şahitlik edilecek en önemli husus 
olan birliğine şahit getirmiştir. Bu, ilmin ve ilim ehlinin üstünlüğünü bir kaç açı
dan gösterir: 

ı .  insanlar içinde sadece onları şahit getirmesi 

2. Onların şahitliğiyle kendi şahitliğini bir arada zikretmesi 

3 .  Onların şahitliğini meleklerin şahitliğiyle bir arada zikretmesi 

4. Onları şahit tutması, onların şahitlik edilmeye layık adil kimseler olduğunu 
gösterir. Çünkü Allah kulları içinde sadece şahitlik edilmeye layık kimseleri şahit 
gösterir. Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledilen şu hadis de bunu 
göstermektedir: "Bu ilm i, her nesil içinde, aşırı gidenlerin tahrif/erini, bôtıla uyan
ların uydurma/arım ve côhillerin te 'villerin i  reddeden adôletli kimseler taşır. " 1231 

Muhammed b .  Ahmed b .  Yakup b. Şeybe şöyle demiştir: Kadı İsmfül b .  
İshak' ın huzurunda bir adamın diğer birinden davacı olduğunu gördüm. Kadı 
davalıya dava konusunu sordu ama o inkar etti. Bunun üzerine davacıya döne
rek sordu: 

1 228 Hac 22/78 
1229 Medaricü's-Salikin (IIl/450-4 73) 
1230 Al-i İmran 3/18 
1231 Bu hadis, birçok hadis hafızı tarafından tahriç edilmiş ve İmam Ahmed b .  Hanbel tara

fından sahih görülmüş bir hadistir. Nitekim Hatib el-Bağdadi de "Şerefü Ashabi'l-Hadis" 
adındaki eserinde 28 numarada bu hadisi nakletmiştir. Bu hadisi nakledenlerden biri de 
Hafız el-Alfü 'dir. O, bunu Buğyetü'l-Mültemes adındaki eserinin 34. sayfasında bu hadise 
yer vermiştir. Biz, Şerefü Ashabi'l-Hadis adındaki eserin basmaya muvaffak olduğumuz 
tahricinde 25, 27 ve 28 numaralarda bu hadisi tahriç ettik, tüm tariklerini ve ulemanın 
senet ve manası hakkındaki görüşlerini beyan ettik. (Derleyenin notu) 
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-Delilin var mıdır? 

-Evet, falanca ve falanca benim şahidimdir. 

-Zikrettiğin falan kişi benim şahitlerimden değildir. Ancak anmış olduğun 
diğer kişi benim de şahitlerimdendir. 

- Kadı hazretleri onu tanıyor mu? 
- Evet 
- Hangi sayede? 
- Onu hadis kitaplarıyla tanıyorum. 
- Hadis kitaplarında o kişinin özellikleri nasıldır? 

- Onun ancak hayrını biliyorum. Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve-
sellem- şöyle buyurmuştur: "Bu ilmi, her nesil içinde, aşın gidenlerin tahrif/erini, 
bôtıla uyanların uydurmalarını ve cahillerin te 'uillerini reddeden adôletli kimse
ler taşır. " Bir kimseyi Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- adaletli bulması 
senin adaletli bulmandan daha iyidir. Kalk getir şahidini, onun şahitliğini kabul 
ediyorum. 

5 .  Allah Teala'nın onları ilim sahibi olarak tanıtması , sadece onların ilim 
sahibi olduklarını gösterir. İlim onlar hakkında bir mecaz falan değildir. 

6 .  Allah Teala, birliği hakkında kendisini şahit getirdi .  En büyük şahit Allah' tır. 
Daha sonra da yaratıkların en seçkinlerini şahit getirdi. Onlar ise melekler ve 
alim kullarıdır. Bu, üstünlük ve şeref onlara yeter. 

7 .  Allah Teala, alimleri en önemli, en değerli ve en büyük bir konuda şahit 
getirdi. O konu, son derece önemli olan Allah'tan başka ilah olmaması hakkın
daki şahitliktir. Böylesi önemli bir konuda yarıtıkların en büyükleri ve liderleri 
şahit olur. 

8 .  Allah Teala, alimlerin şahitliğini kafirlere karşı bir delil kıldı . Böylece alimler, 
Allah ' ın birliğini gösteren delil, alamet ve burhan konumuna yükseltildiler. 

9 .  Allah Teala, kendisinin, meleklerin ve alimlerin şahitliğini kapsayan fiili 
tekil olarak getirmiştir. Allah'ın birliğine şahitlik dışında başka bir fiile şahit olduk
larını belirtmemiştir. Bu, onların şahitliğiyle Allah' ın şahitliğinin güçlü irtibatını 
göstermektedir. Sanki Allah Teala, onların diliyle kendi birliğine şahit olmuş ve 
onlara bu şahitliği ikrar ettirmiştir. Böylece O, kendi birliğine şahit olmuş, onlar 
da o birliği tasdik, itiraf ve ikrar etmişler ve ona inanmışlardır. 

10.  Allah Teala, onları , kulları içinde bu şahitliğin hakkını veren kimseler 
olarak değerlendirmiştir. Bu şahitliği yerine getirince hakka şahitlik etmiş oldular. 
Böylece şahit olunması gerek hak sabit ve yaratıkların onu kabul etmesi gerekli 
oldu. Bu, onların dünya ve ahiret saadetlerinin zirvesini teşkil etmektedir. Böy
lece onların şahitliğiyle doğru yola erişip hakkı kabul eden herkesin mükafatının 
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aynısı onlara da verilmektedir. Bu, kıymetini sadece Allah' ın bildiği büyük bir 
lütuftur. Keza, onların şahitliğinden dolayı Allah'ın birliğine şahit olan herkesin 
mükafatının aynısı onlara da verilmektedir. Bu ayet hakkındaki söz konusu on 
açı bunlardır. 1232 

"Doğrusu Allah katında din lslôm 'dır"1233 

Müfessirler bu ayet-i kerime hakkında ihtilaf etmiştir. Bu yeni bir cümle mi
dir? Yoksa bir önceki ayette geçen şahitliğin kapsamına dahil, dolayısıyla şahit 
olunan hususlardan biri midir? 

Bu ihtilaf ayetin başındaki 01 edatının hemzesinin kesre (esre) veya fetha 
(üstün) okunmasından kaynaklanmaktadır. Kıraat imamlarından çoğu hemzeyi 
kesre okumuşlardır. Bu durumda, bu ayet yeni bir cümle olup öncesiyle bir ilgisi 
yoktur, şahit olunan hususlar içine dahil olmaz. Ancak Kisfü (ö. 189) ,  hemzeyi 
fetha okumuştur. Dolayısıyla bu ayet de bir önceki ayette şahit olunduğu belirti
len hususlardan biridir. 

Bize göre doğru olan hemzenin kesre okunmasıdır. Çünkü bu ayetin önce
sindeki söz tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu ayet, öncesinin kapsamını pekiştiren 
yeni bir cümledir. Bu, anlatım açısından daha edebi, medih ve övgü açısından da 
daha etkili bir üsluptur. Bundan dolayıdır ki f-:>-;ıı 5.;.iı Y, '..;� � _,&...i.S � � \S �l "Evet 
biz bundan önce O'na dua ediyor, korumasını istiyorduk, Gerçekten o, öyle iyiliği 
bol, öyle merhameti çok olandır"1234 ayetinin başındaki hemzenin kesre okunması 
fetha okunmasından daha güzeldir. Keza telbiye getiren kimsenin .4.>JI 0) � 
�.U 4..Jı_, "Buyur Allah' ım! Çünkü hamd ve nimet sana füttir" sözünün başındaki 
hemzenin kesre okunması da fetha okunmasından daha güzeldir . . \)l;,?ı �\ ..0. .j:lJI �l "Doğrusu Allah katında din lslôm 'dır"1235 ayetinin ba
şındaki hemzeyi Kisfü'nin fetha okuması hakkında üç farklı yorum yapılmıştır. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Bir önceki ayette zikredilen şahitliğin her iki cümlede de geçerli olması. 
Buna göre "Doğrusu Allah katında din lslôm 'dır" ayeti de şahit olunan husus
lardan biri olur. Bu durumda bir önceki ayette bulunan Y, \Jı .Jı 'J , ._'.] "Ondan 
başka ilah yoktur" ifadesinin başındaki hemzenin fetha okunuşu , başındaki cer 
edatının düşmesinden kaynaklanmıştır. Aslında . . .  _,.;. ':lj .Jj ':) .,_;� .uıı � idi . Bu, 
Ferra' nın (ö. 207) tahlilidir ve hakikaten çok zayıf bir tahlildir. Çünkü ayetin an-

1232 Miftahu Dari's-Seade (52-53) 
1233 Al-i İmran 3/19 
1234 Tur 52/28 
1235 Al-i İmran 3/19 
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lamı bu tahlile aykırıdır. Zira şahit olunan şey _,;. \ıı <Jj 'l ' .,;t "Ondan başka ilah 
yoktur" ifadesindeki L.ıl edatın girdiği kısımdır. Tüm ihtimam buna gösterilmiştir. 

Bu görüş zayıf olmakla birlikte yine de ayetin yorumunda farklı bir açıya 
işaret etmektedir. O da şu anlama gelmesidir: Allah, birliğiyle katında geçerli olan 
dinin İslam olduğuna şahit olmuştur. 

Zaten İslam ile Allah ' ın birliği aynı şeydir. Böylece bir önceki ayette zikre
dilen şahitlik, hem Allah' ın birliğini hem de katında geçerli olan tek dinin İslam 
olduğunu kapsar. 

2 .  Bir önceki ayette zikredilen şahitlik her iki cümleyi de kapsamaktadır. Bu 
cümlelerin her ikisi de şahit olunan hususlardandır. Ancak bu durumda iki cümle 
arasındaki bu münasebeti sağlayacak bir J edatının olduğu farz ve takdir olunur. 
Aslında r)L. )' 1  .uıı � J-JJI L.ıİJ idi .  Ancak bu cümleyi öncesine bağlayan, yani 
gramer açısından önceki cümleyle aynı hükme tabi olmasını sağlayan atıf edatı J 
a gerek kalmadı. Çünkü atıf yapılan önceki cümlenin kapsamı bu hususta yeterli 
bir karine idi. Nitekim şu ayette de aynı  şekilde atıf eda.tına ihtiyaç duyulmadığını 
görüyoruz: � ��L;, S .:.ı)�j Hili" ��lj • �� �),.�_ -. "(Kimileri) Onlar 
üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir, diyecekler. (Kimileri de) Onlar beş kişidir, 
altıncıları köpekleri�ir, diyecekler"1236 Görüldüğü gibi r tk �l.J 'Dördüncüleri 
köpekleridir" ve � �.)'- "Altıncıları köpekleridir" cümleleri ile önceki cüm
leler arasında atıf için olan J edatı yoktur. Bu edatın zikredilmesi ve düşürülmesi 
güzel olabilir. Nitekim bu cümleler onun düşürülmesine örnektir. Aynı ayetin 
devamındaki şu cümlelerde ise bu edat zikredilmiştir: r+.i5 r-t!��J �;.,.:..;. .:.ı).,.�J 
"(Bir kısmı da) Onlar yedi kişidir, sekizinci/eri köpekleridir, diyecekler"1237 

. 
3 .  Basralı dilcilere göre ise , r��I �1 � .j0.JI �(Doğrusu Allah katında din 

Islôm 'dır"1238 ayetinin başındaki L.ıl edatı, gramer ögesi olarak, önceki ayetteki L.ıl 
eda.tından bedeldir. Buna göre takdir şöyledir: 1')\.....)' l  .uıl � J-JJI L.ıİ .uıı -4-! "Allah, 
katında gerçek dinin İslam olduğuna şahitlik etmiştir. " Buna göre Y' ':11 .Jj 'l a,,;İ 
"Ondan başk? ilah yoktur" cümlesi, 1)L.)'I .uıı ..w. J-JJI L.ıİ .uıı � "Allah, katında 
gerçek dinin Islam olduğuna şahitlik etmiştir" cümlesine hazırlık için söylenmiş 
bir cümledir. Ancak bu, ikinci cümlenin birinci ile aynı olduğu bir bedel türüdür. 
Çünkü Allah katında muteber olan İslam dini, Allah'tan başka ilah olmadığına 
şahitlik etmek ve bunu yerine getirmekle aynı şeydir. Bunun bedel-i iştimal1239 ol
duğu da ileri sürülebilir. Çünkü İslam, tevhidi kapsamaktadır. 

1236 Kehf 18/22 
1237 Kehf 18/22 
1238 Al-i İmran 3/19 
1239 Gramerde başlıca üç bedel türü vardır: Bedel-i kül, bedel-i ba'd ve bedel-i iştimal. Bedel olan 

kelime, bedel yapılanın aynı ise bedel-i kül; onun bir kısmı ise bedel-i ba'ddır. İkisi arasında 
külliyet ve cüz'iyet dışında bir ilişki varsa ona da bedel-i iştimal denilir. (Mütercimin notu) 
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Şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Bu kıraate göre �) ,,J� .:,r...ı.ll .:.ıi şeklinde 
Allah' ı gösteren zamirle yetinilmesi ve .ı.ıı l "Allah" lafzı, daha önce geçtiği için tek
rarlanmaması ger�kirdi. Çünkü anlam i)l.....)' I  o...l:-Y 0:-..ı.JI .:.ıi .uı l .J..g...:, "Allah, katında 
geçerli olan dinin Islam olduğuna şahit oldu. "  şeklindedir. Hal böyle iken neden 
ayette

' )l...;.)'I .ı.ıı ı � z,:.µı 0ı ''Doğrusu Allah katında din İslam 'dır"1240 şeklinde .ı.ıı ı 
"Allah" !ah zikredilmiştir? 

Buna şöyle karşılık verilebilir: Bu, cumhurun, yani hemzeyi kesre okuyanla
rın kıraatini destekleyen ,  onun daha düzgün ve güzel olduğunu gösteren bir hu
sustur. Ancak Arapça'da zamiriyle yetinilmesi gereken yerlerde zamiri gösteren 
isim zikredilebiliyor. Bu hem Kur'an'da hem de Arap kelamında çokça görülen 
bir kullanımdır. Nitekim Allah Teala .ı.ıı l ı);ij "Allah 'tan korkun" buyurduktan 
sonra, yine "Allah" lafzını zikrederek .._,L.Wı �.Ll .ı.ıı l ji ı_r,h.ij "Bilin ki, Allah 'ın 
cezası gerçekten çok çetindir"1241 Keza öncesinde .uıi "Allah" , lafzı zikredilmesine 
rağmen ·r-#- 5);:. -.ı.ııl 0i ı_pıj "Bilin ki, Allah, çok bağışlayıcı ve çok halimdir. " 1�42 
şeklinde Y!ne zamirle yetinilmeyerek "Allah" lafzı zikredilmiştir. Keza .:.ı� .:r.-:lJı_, 
ö�I l_fülj '-:-'\:Ş:iL "Kitab 'a sarılan ve namazı kılan kimselere gelince"  buyurul
duktan sonra-r-"' ,r-İ .� 'l lij "Biz onların mükafatını zayi' etmeyiz" şeklinde on
ları gösteren zamirle �etinilmeyerek �I _y;-1 C:,. ;,'. '1 �l "O ıslahatçı kimselerin 
mükafatını B iz h içbir zaman zayi etmeyiz"1243 

İbn-i Abbas şöyle demiştir: Müşrikler babalarıyla iftihar etmişlerdir. Her grup 
"Bizim babalarımızın takip ettiği din dışında din yoktur" demiştir. Allah Teala on
ları yalanlayarak "Doğrusu Allah katnıda din İslam'dır"1244 Yani Muhammed'in 
getirdiği din Allah katındaki muteber dindir. O da başlangıçtan sona kadar tüm 
peygamberlerin dinidir. Allah' ın bundan başka bir dini yoktur. Nitekim şöyle bu
yurmuştur: "Her kim İslam 'dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, 
ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. "1245 

"Doğrusu Allah katında din Islam 'dır"1246 ayeti, İslam' ın ,  başlangıçtan sona 
kadar peygamberlerin ,  resullerin ve onları takip edenlerin dini olduğunu gös
termektedir. Allah' ın bundan başka bir dini ve olmamıştır ve olmayacaktır da. 
Nitekim resullerin ilki olan Hz. Nuh (as) şöyle demiştir: "Eğer yüz çevirirseniz, 
ben de sizden bir ücret istemedim ya! Benim mükafatım ancak Allah 'a Cıittir. Ve 
ben O'nun birliğine boyun eğen Müslümanlardan olmakla emrolundum"1247 Hz. 

1240 Al-i İmran 3/1 9  
1241 Bakara 2/196 
1242 Bakara 2/235 
1243 A'raf 711 70 
1244 Al-i İmran 3/19  
1245 Aı-i İmran 3/85 
1246 Al-i İmran 3/19  
124 7 Yunus 10/72 
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İbrahim ve Hz. İsmail de şöyle demişlerdir: "Ey Rabbimiz, bizi yalnız senin için 
boyun eğen Müslüman kıl! Soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslü
man bir ümmet vücuda getir! "1248 "bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği 
gibi Yakup da vasiyet etti ve "Oğullarım, Allah sizin için o dini seçti, başka din
lerden sakının yalnız Müslüman olarak can verin, dedi. "1249 Hz. Yakup öleceği 
zaman oğullarına şöyle demiştir: "(Yakup} oğullarına Benden sonra neye ibadet 
edeceksiniz? dediği vakit, onlar: Senin Allah 'ına, tek olan İlah 'a ibadet ederiz, biz 
ancak O'na boyun eğen Müslümanlarız, dediler. "1250 Hz. Musa da kavmine şöyle 
demiştir: "Ey kavmim, siz gerçekten Allah 'a iman etti iseniz, O'nun birliğine sa
mimiyet ile teslim olmuş Müslümanlar iseniz, artık O'na güvenin, dedi. "1251 Baş
ka bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: "İsa onların inkar ettiklerin i  sezince: 
Kimdir benim Allah yolunda arkadaşlarım? dedi. Havariler: Biziz bizim lekesiz 
bir iman ile teslim olduğumuza şahit ol, dediler"1252 Sebe melikesi şöyle demiştir: 
"Ey Rabbim, gerçekten ben önce nefsime zulmetmişim, şimdi Süleyman'ın mai
yetinde, alemlerin Rabbi olan Allah 'a teslim oldum, dedi "12"3 

İslam, gök ehlinin ve yerdeki tevhid ehlinin dinidir. Allah kimseden onun 
dışında bir din kabul etmez. 

Yeryüzünde altı tane din vardır. Bunların biri Rahman'a, diğerleri şeytana 
füttir. Rahman' ın dini İslam'dır. Şeytana füt olan dinler ise Yahudilik, Hıristiyan
lık, Mecusilik, Sabiilik ve müşriklerin dinidir. 

Bu ayet-i kerimelerin ihtiva ettiği tevhid sırlarından ve marifetlerden bir kıs
mı işte bunlardır. Bu ayet hakkındaki sözün uzatıldığı düşünülmemelidir! 1 254 

1248 Bakara 2/128 
1249 Bakara 2/132 
1250 Bakara 2/133 
1251 Yunus 10/84 
1252 Al-i İmran 3/52 
1253 Nemi 27/44 
1254 Medaricü's-Salikin ( I Il/473-476) 
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4{.r lfr ��; �� JS )>. 
20. Eğer seninle tartışırlarsa de ki: "Ben kendimi Allah 'a teslim etmi

şimdir. Bana uyanlar da. " Kendilerine kitap verilenlerle ümmilere de ki: 
"Siz de İslam'a girdin iz mi? "  Eğer lslam 'a, girerlerse muhakkak hidayet 
bulmuş olurlar. Şayet yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak tebliğdir. 
Allah kulları çok iyi görendir. 

21 . Allah 'ın ayetlerin i  inkar edenlere, Peygamberleri haksızca öldü
renlere ve insanlar arasından adaletle emreden/eri öldürenlere can ya
kıcı b ir azabı müjdele! 

22. İşte onlar, amelleri dünyada da ahirette de heder olmuş kimseler
dir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. 

23. Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri görmez misin? Aralarında 
hüküm vermek için Allah 'ın Kitabına davet olunuyorlar, sonra da onlar
dan bir kısmı arkasını çeviriyor. Bunlar hala yüz çeviren kimselerdir. 

24. Bu, onların:  "Sayılı günlerden başka ateş asla bize dokunmaya
caktır" deme/erindendir. Yaptıkları iftiraları da dinleri hususunda kendi
lerini aldatmıştır. 

25. Gerçekleşeceğinden h içbir şüphe olmayan -ve kendilerine zul
medilmek- sizin- herkese kazandığının eksiksiz ödeneceği bir günde 
halleri ne olacak? 

26. De ki: "Ey m ülkün sahibi Al/ah 'ım! Sen mülkü kime dilersen ona 
verirsin, mülkü kimden dilersen ondan alırsın .  Kimi dilersen onu aziz 
edersin, kim i dilersen onu zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Şüphesiz 
Sen her şeye kadirsin. 

Tefsiri: 

r+J ı lafzının manasının "Ey Allah ! "  olduğu hakkında ihtilaf yoktur. Bu se
beple bu kelime ancak istek kipi ihtiva eden cümlelerde kullanılır. r-:>-J J..YıS- r��Jı 
"Ey Allah! Gafur' sun, Rahim'sin" şeklinde haber kipi ihtiva eden cümlelerde kul
lanılmaz. Aksine ..;--)J J fal �JJ I "Allah ' ım! Beni bağışla, bana acı ! "  denilir. 
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Gramerciler � \kelimesinin sonundaki şeddeli i harfi hakkında ihtilaf et
mişlerdir. Sibeveyh (ö .  182) ,  bu harfin nida edatı olan 4 nın yerine getirildiğini 
belirtmiştir. Bu sebeple ona göre mim harfiyle bu nida edatının aynı anda kulla
nılması doğru değildir. Dolayısıyla r+U I 4 şeklinde ikisi bir arada nadiren kullanı
lır. Şairin şu sözü bu ender kullanıma örnektir: 

"Başıma bir felaket geldiğinde ben 'Ey Allahım, Ey Allahım! "  demez mi-
. ?" yım .  

Bu şekilde, düşürülmesi olağan olan yerler dışında birbirinin yerine kullanı
lan lafızlara ıvad denilir. Düşürülmesi olağan yerlerdeki birbiri yerine kullanılan 
lafızlara ise bedel denilir. rü kelimesinde J ' ın yerine gelen ı 'e  ve ll., kelimesinde 
0'nın yerine gelen 1 e bedel adı verilir. 

Sibeveyh'e göre � \ kelimesine sıfat getirilip �) -::>-)\  �I 4 "Ey rahim 
Allah' ım !  Bana merhamet et! " denilmesi doğru değildir. ı{eza o kelimeden bedel 
yapılması da caiz değildir. 

�ı kelimesinde bulunan • harfindeki ötre , nida edilen tekil isimde bulunan 
ötredir. Kelimenin sonundaki i harfi, kendisinden önceki i h:.:ı.rfi de sakin oldu
ğundan kendisinin de sakin olması durumunda iki sakin harfin bir araya gelmesi 
mahzuru doğmaması için üstün kılınmıştır. Sonuna f harfinin gelmesi, ..ıı1 lafzının 
özelliklerindendir. Onun buna benzer başka özellikleri de vardır. Yemin edilirken 
..ııl; şeklinde o harfiyle kullanılıyor olması, ..ıı l L, şeklinde başında elif-lam olduğu 
halde başına 4 nida edatının girebilmesi, aslında okunmayan (vasi hemzesi olan) 
hemzesinin nida edatıyla bir arada olması durumunda okunması (kat' hemzesi 
olması) , öncesinde itbak harflerinden hiçbiri geçmemesine rağmen lam harfinin 
kalın telaffuz edilmesi bu özelliklerindendir. Halil (ö .  1 75) ve Sibeveyh' in (ö .  
182 )  görüşlerinin hülasası budur. 

Şöyle bir görüş de ileri sürülmüşütür: �\ kelimesintjeki i harfi, düşmüş 
olan bir cümleden ıvaddır. Gerçekte kelime şöyle idi: � 8İ ..ıı l 4 "Ey Allah! Bize 
hayırla yönel !" Daha sonra cer edatı ve.sonrasındaki isimden oluşan � ve fiilin 
nesnesini oluşturan ı_; atı)mış ve geriye f İ ..ııi L, kalmıştır. Peşinden kelime dualarda 
çokça kullanıldığı için f İ fiilinin hemzesi atılmış ve sadece (,._�JJ I 4 kalmıştır. Bu, 
KCıfeli dilci Ferra' nın (ö. 207) görüşüdür. 

Bu görüşü savunanlar 4 edatının � ı lafzı üzerine girmesini uygun bulur ve 
şairin şu sözünü buna delil getirir: 
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Behey kadın! Her namaz kıldığın ve her tesbih ettiğin zaman "Allahım! Ho
camızı bize sağ-salim geri getir!" diye dua etmen gerekmez! " 

Bu görüşü savunanlar, daha önce zikrettiğimiz şiiri ve başka şiirleri de delil 
getirirler. 

Basralı dilciler, Kufeli dilcilerin görüşlerini birkaç şekilde reddetmektedirler. 
Bunları şöyle sıralamamız mümkündür: 

1 .  �ll l lafzının asl ın ın , .;:::- G\ �ı 4 "Allahım! Bize hayırla yönel !" olduğu
nun ileri sürülmesi hakkında hiçbir delil bulunmayan bir faraziyeden ibarettir. 
Kıyas da böyle bir takdiri gerektirmemektedir. Hiçbir delil yokken böyle bir şey 
ileri sürülemez . 

2. Bir ifadenin unsurlarını düşürmemek (hazfetmemek) asıldır. İleri sürülen 
bu görüşte birçok kelimenin düştüğünün farz olunması asla aykırıdır. 

3 .  r-�ıı ı nidasıyla başlayarak dua eden kimse kendisine ve başkalarına l;Jeddua 
da edebilir. O zaman yapılan bu takdir doğru olmaz. Çünkü gerçekte GI �\ 4 
� "Allahım! Bize hayırla yönel !" manasına gelen (�JJI lafzıyla bedduaya başla
ması düşünülemez. 

4. yaygın olan düzgün kullanıma göre Araplar � edatıyla �\ lafzını bir ara
da söylememektedirler. Eğer Ferra'nın zikrettiği görüş doğru olsaydı bu ikisinin 
bir araya gelmesi imkansız olmaz, aksine r-+11' 4 şeklindeki kullanım yaygın olur 
ve düzgün kabul edilirdi .  Halbuki durum tam bunun aksinedir. 

, 

5. Dua eden kişinin �� GI �jJ \ � "Allahım! Bize hayırla yönel !" diye dua 
etmesine bir mani yoktur. Eğer �JJI lafzının manası .,,� Gİ �JJ I 4 "Allahım! Bize 
hayır!� yönel ! "  olsaydı ,  dua eden kişi böyle diyemezdi . Çünkü �JJ\ lafzı, zaten 4 
J-?"-' Gİ �I "Allahım! Bize hayırla yönel ! "  cümlesinden ıvaddır, onun manasını 
ihtiva etmektedir. Ivad olan kelime ile, kendisinden ıvad olduğu cümleyi bir ara
ya getirerek her ikisini de zikretmek uygun değildir. 

' 

6. �\ diyerek dua eden kimsenin aklına .r.u Gİ �ı 4 "Allahım! Bize hayır-
la yönel ! "  cümlesi gelmez. Aksine onun tüm dikkatini , r-�UI kelimesinden sonra 
Allah'tan isteyeceği şeye yöneltir. 

1255 Metinde sadece son satırla ondan bir öncekinin bir kısmı yer almaktadır. Biz mısraları 
Ferra'nın eserinde geçtiği gibi yazdık. Ferra'nın bu görüşü, sonraki asırlarda Basralı dilcile
rin yolunu izleyen Zeccac (ö. 330) tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. Bk. Ferra, Meani'l
Kur'an, 1/203 (Al-i İmran 3/26'nın tefsirinde) ;  Taberi, IIl/III, 285; Zeccac, 1/394; İbn-i Atıyye, 
lll/49; Kurtubi , IV, 53; Semin el-Halebi, V, 122; İbnü'l-Enbari, el- İnsaf, I, 342 
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' 

7. �I kelimesinin manası � l.:..!İ r+uı 4 "Allahım! Bize hayırla yönel!" ol-
saydı, r-+131 hem nida edilen ismi hem de Allah'tan istenilen şeyi kapsayacağı için 
anlam ifade eden tam bir cümle olurdu. Halbuki böyle bir iddia temelsizdir. 

' 

8. �I k�limesinin manası � l.:..!İ �I 4 "Allahım! Bize hayırla yönel !" ol-
saydı f ı fiili f İ .uıı 4 şeklinde kendi başına yazılır, daha önce nida edilen isme 
bitiştirilmezdi .  Nitekim bu şekilde nida edilen isimden sonra gelen fiiller ._� .uıi 4 
"Allahım, koru ! " ,  "-y �j 4 "Ey Zeyd, anla!" ve � Jr 4 "Ey Amr, sözünü yerine 
getir! " şeklinde ayrı yazılmaktadır. Çünkü fiil kendinden önceki isimle bitiştiril
mez ve imlada da isimle birlikte tek bir kelime gibi yazılmaz. Bunun imlada hiçbir 
benzeri yoktur. i harfinin .uıl "Allah" ismiyle bitişmesi hakkındaki ittifak, onun 
müstakil bir fiil olmadığını göstermektedir. 

9 .  Kulun dua ederken I� �l r+ul demesi hem lafız hem de mana bakımın
dan çirkin bir şeydir. Çünkü böyle bir söz ancak yanılıp unutan birine söylenebi
lir. Ancak yaptığı her işi iradesiyle yapan ve unutup şaşmayan Allah'a böyle b ir 
söz söylenemez. 

10 .  Bu lafız, kendisinden sonra dua bulunmayan yerlerde kullanılabilir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şu dualarında olduğu gibi: ''Al/ahım! Hamd 
sadece sana ôittir. İhtiyaçlar sadece sana arz edilir. Ancak senden yardım istenir, 
ancak sana dayanılır. Güç ve kuvvet sadece sendendir. "1256 ''Al/ahım! Ben sabaha 
eriştim. Seni ve Arş'ı taşıyan melekleri, diğer meleklerin i  ve tüm yaratıkların ı  
şahit tutarım k i  Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah 'sın. Senin ortağın 
yoktur! Muhammed de senin kulun ve rasulündür"1257 

Şu ayet-i kerimelerde de aynı şeyi görürüz : De ki : "Mülkün sahibi olan 
Allah' ım !  Mülkü dilediğine verirsin; dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar, 
dilediğini alçaltırsın ;  iyilik elindedir. Doğrusu Sen, her şeye Kadir' sin . 1258 De ki : 
"Ey göklerin , yerin yaratanı ,  görülmeyeni ve görüleni bilen Allah' ım! Kullarının 
ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında.Sen hükmedeceksin ." 1259 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- rüku' ve secde söylediği şu sözde 
de aynı durum söz konusudur: ''Al/ahım sana hamdeder ve sen i  noksanlıklardan 
arındırırım. Al/ahım! Beni bağışla"1260 

1256 Taberani, es-Sağir (331 ) .  Heysemi şöyle demiştir: Bu hadisi Taberani el-Mu' cemu"l-Evsat ve 
el-Mu'cemü's-Sağir'de rivayet etmiştir. Senedinin içinde bilmediğim kişiler vardır. (X/183) 
(Derleyenin notu) 

1257 Tirmizi (V/493) Daavat, 79; Ebu Davud (Xlll/408) Edeb, babu ma yekulü iza asbaha; 
Taberani, Dua (297) 

1258 Al-i İmran 3/26 
1259 Zümer 39/46 
1260 Buhari ( 11/349) Ezan, Babu't-tesbih ve'd-dua fi's-sücCıd; Nesfü (Il/2 19-220) İftitah, Babu'd

dua fi's-sücud; Abdürrezzak, Musannef (Il/155-156) ; Taberani, Dua (11/1069) 
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Bu zikrettiğimiz yerlerde r+ul kelimesi hakkında KCıfelilerin ileri sürdüğü tak
dir uygun olmaz. Allah daha iyi bilir. 

Şöyle bir görüş de ileri sürülmüştür: r-s.lll kelimesindeki i harfi azameti gös
termesi için ilave edilmiştir. Nitekim rijj "mavi" ve r:ı "oğul" kelimelerindeki i 
harfi de aynıdır. 

Bu, doğru bir görüştür. Ancak tamamlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu ileri sü
ren kişi, doğru fakat açıklanması gereken bir görüş ileri sürmüştür. 

Yapılması gereken açıklama şudur: i harfi çoğulu gösterir ve onu gerektirir. 
Onun telaffuz ediliş yeri de bunu gerektirir. Lafız ve mana arasındaki münasebeti 
kabul edenlerin kaidelerine göre bu dfüma geçerli bir kuraldır. Nitekim Arap 
dilinin otoritelerinin görüşleri de böyledir. Ebü' l-Feth İbn-i Cinni (ö. 395) Hasfüs 
adındaki eserinde bu konuyla ilgili bir başlık açmış, Sibeveyh'ten (ö .  182 )  na
killer yapmış ve lafız-mana münasebetine dfür çeşitli deliller sunmuş ve sonra 
şöyle demiştir: Ben, manasını bilmediğim kelimelerle karşılaştıkça bir müddet 
durur ve manasını telaffuzunun kuvvetinden ve tespit ettiğim mana ile harflerin 
münasebetinden anlamaya çalışırdım. Sonra araştırır ve görürdüm ki o kelime
nin manası , tahmin ettiğim gibidir veya en azından ona yakındır. İbn-i Cinni'nin 
bu sözünü Şeyhulislam İbn-i Teymiye'ye (ö. 728) aktardım . "Aynı durum bende 
de çok oluyor" dedi ve sonra bana lafız-mana münasebeti, harekelerin lafzın 
manasıyla olan alakasına dfür çok faydalı şeyler zikretti. 

Araplar, en güçlü hareke olan ötreyi en güçlü mana için, hafif hareke olan 
üstünü hafif manalar için orta kuvvette olan harekeyi de orta kuvvetteki manalar 
için kullanmaktadırlar. Mesela bir şey katı olduğunda şimdiki zamanda t_ ayın 
harfini üstün telaffuz ederek fa �  demektedirler. jl_j.Y -/') "Katı yer" terkibindeki 
)f" sıfatı bu kökten türemiştir. Ancak bir şeyin direncini ifade etmek istedikle
rinde şimdiki zamanda t_ ayın harfini esre telaffuz ederek _k _; derler. Çünkü 
direnen şey katı olan şeyden daha güçlüdür. Bir şey katı olabilir ama kendisini 
kırabilecek bir şeye karşı dirençli olmayabilir. Birinin galip olduğun.u ifade etmek 
istediklerinde ise şimdiki zamanda t_ harfini ötre telaffuz ederek o� o j- der
ler. Nitekim Allah Teala Hz. DavCıd'un kıssasında şöyle buyurmuştur: � l.i� J 
l.:-'l1;Jı "Tartışmada beni yendi "1261 Galip gelmek, dirençli olmaktan daha güçlü 
bir manadır. Çünkü bir kişi bizatihi dirençli ve düşmanına karşı korunaklı olabilir 
ama başkasını yenemeyebilir. Dolayısıyla galip olan, direnenden daha güçlüdür. 
Bu sebeple bu manayı en güçlü hareke olan ötre ile , en zayıf mana olan "katı" 
kelimesini en hafif hareke olan üstün ile orta kuvvette olan "dirençli"yi orta kuv
vetteki hareke olan esre ile telaffuz ettiler. 

1261 Sad 38/23 
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Keza boğazlanan hayvana ilk harfi esre telaffuz ederek ��. boğazlama fiiline 
ise ilk harfi üstün telaffuz ederek �!> dediler. Somut bir cisme sahip olan boğaz
lanan hayvanın, soyut olan boğazlama fiilinden mana bakımından daha güçlü 
olduğu şüphesizdir. Bu sebeple güçlü hareke olan esreyi güçlü olan manaya, za
yıf hareke olan üstünü zayıf manaya verdiler. Yağmalanan şeye �, yağmalama 
fiiline �; bir şeyin dolusuna .� , doldurma fiiline .. j.o ; taşıyan kişinin sırtına, 
başına veya başka bir azasına ağır gelen şeye �. hafif gelenine � denilme
sinde de �� "boğazlanan hayvan" ve �� "boğazlama" örneğindeki durumun 
aynısı görülmektedir. Bu sebeple hayvanın yüküne ve ağaçların taşıdığı meyva 
yüküne C harfini üstün telaffuz ederek j4>- demişlerdir. 

Sevgili anlamındaki � ile sevgi anlamındaki � kelimeleri de bu açıdan 
düşünmeye değer. Ancak somut bir şeyi göstermesine rağmen "sevgili" kelime
sini ötreden daha hafif olan esre ile telaffuz etmişler, böylece sevgilinin kalplere 
hafif, gönüllere hoş ve tatlı geldiğini, soyut anlamlı ..:..;.. "sevgi"yi ise en güçlü ha
reke olan ötre ile telaffuz etmişler ve böylece onun ağır ve alacaklının borçludan 
ayrılmaması gibi aşıktan ayrılmaz oluşunu anlatmak istemişlerdir. Sevgi, aşıktan 
ayrılmaması sebebiyle il)- "gerekli" diye isimlendirilmiştir. Yine bundan dolayı 
aşk zorluk ve güçlükle taşınan bir yük olarak tanıtılmış, taş, demir ve benzeri şey
lerden daha güçlü yaratıklar bile taşısa onun yükü altında eriyeceği, onu kendi 
başına taşıyamayacağı bildirilmiştir. Bu tür temalar eskilerin ve yenilerin şiirle
rinde ve sözlerinde pek çoktur. Bundan dolayı soyut olmasına rağmen burada 
"sevgi" kelimesini güçlü hareke olan ötre ile , somut olmasına rağmen "sevgili" 
kelimesini hafif hareke olan üstün ile telaffuz etmeleri uygun olmuştur. 

Keza "kabzetme" anlamında orta harfini sakin telaffuz ederek ? , "kab
zedilen mal" anlamında orta harfini harekeli telaffuz ederek � derler. Telaffuz 
bakımından hareke sükundan daha güçlüdür. "Kabzedilen mal" da somut ol
duğu için soyut olan "kabzetme" işinden daha güçlü bir manadır. Aynı sebeple 
"geçme" fiiline orta harfi sakin telaffuz edilerek ...:;.:..:. denilmiş, müsabaka sonrası 
kazanılan mala ise orta harfi harekeli telaffuz edilerek ._;:..:. denilmiştir. 

L ıJ3.:ı ).:ı "Tur attı " ,  L� ..;.J_ç. 3 L ıJ� J..ı..ill ...:..ı JL; "Tencere kaynadı ve kızdı" söz
leri de dikkate değer! Bu masdarların harekesinde nasıl da uygunluk gözetmişler 
de bunlar ortak bir hareketliliğin ismi olmuş, böylece lafız mana uyumu ortaya 
çıkmıştır. 

Keza .r.>- "taş" ve .. ıy "hava" kelimeleri de dikkate değer. Nasıl da ağır ve 
şedit bir manaya sahip olan taşı şedit harflerle söylüyor, latif bir manaya sahip 
olan havayı en hafif harflerle telaffuz ediyorlar. 

Bunların örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Allah ömür verirse inşaallah 
bu konuda müstakil bir kitap yazacağım . 
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Böylesi anlamlar ince bir zeka ve saf bir tabiat gerektirir. Sarf ve nahiv ilim
lerinin ilkeleriyle yetinip onlar hakkında kafa yorup düşünmeden, kelimelerin 
konuluş hikmetine bakmadan ve bu parlak dilin ihtiva ettiği bir çok akla gelen 
incelikleri mutalaa etmeden katı kalplilikle bu manaları elde etmek mümkün de
ğildir. Bu, faziletli kimsenin ikazda bulunabileceği bir konudur. "Oyle ya, Allah 
birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz"1262 

"Katı, kaba"ya J;IY.JI 'lŞ�I ,�\ demeleri ne kadar dikkat çekicidir. Bu 
lafızların telaffuz edilişindeki zorluk ihtiva ettikleri manaları adeta haykırmaktadır. 

Keza "uzun"a J. � �ı demeleri de böyledir. Bu kelimenin harfleri uzunluk 
manasını nasıl da gerektirmekte ve onunla nasıl da uyum içinde bulunmaktadır. 
Aynı şekilde "kısa"ya �\ demeleri de böyledir. J:-!..Ji kelimesinde üç üstün 
peşpeşe gelmekte , �\ da ise iki ötre arasında sakin harf bulunmaktadır. Birinci 
kelime açılmasını , telaffuz aletlerinin açılıp uzamasını ve birbirine girmemesini 
gerektirmektedir. İkinci kelimede iki durum tam aksinedir. 

Yine uzun olan şeye J.)" , büyük olana .;� derler. Ancak uzunluk ve büyük
lük artarsa o zaman LS harfinden meddi (uzatması) daha uzun ve daha çok olan 
bir 1 elif harfi getirerek .J� ,J ı), derler. Eğer o şey çok daha büyük olur ve gönül
lerde daha fazla ağırlık kazanırsa o zaman da � harfini şeddeleyerek J� derler. 

Bu konuda kalemimizi tutmazsak zaptetmesi güç olacak, konu uzadıkça uza
yacak. En iyisi bu konunun açılmasına sebep olan sadede dönelim : 

i "mim" harfi dudak harflerindendir. Onu telaffuz eden kişi dudaklarını yu
mar. Araplar onu çoğulun alameti yapmışlardır. Tekile ..:...;i "sen" , çoğula ise i 
mim harfini ilave ederek �I "siz" derler. Hazır bulunmayan tekil kimseye y:. "o" ,  
çoğula ise i mim harfini ilave ederek � derler. Diğer zamirlerde de  durum aynı
dır: Tekilde �.ri' "vurdun" , çoğulda r:.r.P "vurdunuz" ; .:l�l "sen" , r-5"�1 "siz" ; ·�l 
"o" , ��l "onlar" ; � , .ı.;  şeklinde çoğulda i mim harfi ilave ederler. Keza maviye 
JJj\ı \ , rengi iyice oturmuş koyu mavi renge ise �)j diyerek bir ;" mim harfi ilave 
ederler. Aynı şekilde bir şeyin arka kısmına ...::......... ! ,  arkası aşırı büyük olana + 
derler. 

' 

Mim harfinin bulunduğu kelimelerin "toplanmak" ile alakası bulunduğu çok 
dikkat çekicidir. Mesela birinin bir şeyi toplaması hakkında � ı:,.!-JI denilir. 
Keza "Allah dağılmış olan işlerini toplasın" manasında � ...ıı ı denilir. Aynı 
şekilde insanları içinde toplayan ev anlamında 4.. yJ J� denilir. Bir ayet-i kerime
de geçen � )\5\ 1263 ifadesi de aynı köktendir. Bunun aslı � w gibi "toplama" 
anlamındaki r-111 kelimesidir. Toplama, yazma ve bir yere ulaşma anlamına gelen 

1262 Nur 24/40 
1263 Fecr 89/19 
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�� �i de aynı köktendir. Büyük günahları işlemeye yaklaşma anlamında �ı 
, kulun başına gelen felaket anlamındaki 4WI, toplanmış ve kulak memelerini 
geçmiş olan saç anlamındaki ��U I kelimeleri de aynı köktendir. 

Ayın aydınlığı kemale erip tamamlanınca r.JI JJ.:, iki kardeşlere 1i_pı denilir. 
"Anne" anlamındaki 1\ı ı kelimesinde de i harfi vardır. ��ı 1i bir şeyin değişik 
dallan kendisinden ayrılan ve bu dalların hepsini içine alan asıl anlamındadır. 
Mekke'ye "şehirlerin anası, aslı" anlamında 0_;.ll 1i, Fatiha'ya "Kur'an' ın anası" 
anlamında 01 _;.ll ,.ı  ve Levh-i Mahffız'a "Ana kitap" anlamında '-:"'l:.s:JI ii adı ve
rilmiştir. 

Cevheri şöyle demiştir: 1\ı ı bir şeyin anası , aslı demektir. Mekke'ye Ls_;.ll \ 
şehirlerin anası , esası denilir. Bir kişinin eşine "barınağının anası, esası" anla
mında ..s� r' denilir. Yani kişi onunla beraber olur ve onunla huzur bulur. Keza 
beyni muhafaza eden deriye "dimağın anası , esası" anlamında t_L....U I ri ve "başın 
anası, esası" anlamında W"'İ)I r' denilir. Allah Teala muhkem (hükmü kaldırılma
yan) ayetler hakkında "Onlar Kitôb 'ın temelidir"ı264 buyurmuştur. Aynı kökten 
türeyen ;;,.. \ı ı  "ümmet" kelimesi, yaratılış, zaman ve dil bakımından eşit olan top
luluk anlamındadır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Yerde debelenen 
hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi b irer ümmet 
olmasınlarf "1265 Hz. Peygamber -sal\allahu aleyhi vesellem- de şöyle buyurmuştur: 
"Eğer köpekler bir ümmet olmasaydı onların öldürülmelerini  emrederdim. "ı266 
insanların kendisine tabi olmakta birleştiği kişi anlamındaki rL.. l imam ve bir ko
nudaki kasıt ve himmet toplamak anlamında ...,. Y. �\ 1i fiili de aynı köktendir. 

Keza bir şeyi ıslah edip parçalarını toplamak anlamında kullanılan �I i J 
...,. f- fiili, tanelerini içinde muhafaza edip toplayan 0L. J "nar" kelimesi, yine bir 
şeyi toplamak anlamında kullanılan � �ı � fiili de içinde i mim harfi bu
lunan ve "toplama" ile ilişkili olan kelimelerdendir. 

Aynı şekilde insar:ıın kalbindeki azim ve kararlığı anlamındaki r" kelimesi, 
siyah anlamındaki r-İ kelimesi, kömür anlamındaki � kelimesi de içinde i 
mim harfi bulunan kelimelerdendir. Keza bir kişinin başını tamamen tıraş edip 
de karardığını ifade etmek için ........ iJ r- denilir. Çünkü siyah, böyle bir başta göze 
hakim olan bir renktir, göz ondan kendini alamaz. Bu sebeple sancı veya başka 
bir şeyden dolayı görmesi zayıf olan kimsenin görme duyusu artsın diye gözleri
nin önüne saç veya bezden siyah bir örtü konulur. 

1264 Al-i İmran 3/7 
1265 En'am 6/38 
1266 Ebu Davud (VIII/47) Sayd, Babu ittihazi'l-kelb li's-sayd ve ğayrih ;  Tirmizi ( IV/67) Ahkam 

ve' l-Ferfüd. babu ma cae fi katli'l-kilab; Nesfü (VIl/185) es-Sayd ve'z-Zebfüh, Babu sıfatı' l
Kilab elleti ümira bikatliha; İbn-i Mace ( I I/213) Sayd, en-Nehy an iktinfü'l-kelb 
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Bu, uzun bir konudur. Bu kadarla yetiniyor ve sadede dönüyoruz: 

İşte i mim harfi , çoğul yapılarda ve "toplama" ile ilgili kelimelerde kullanıl
ma özelliğinden dolayı , kulun Rabbinden bir ihtiyaç istediği �\ lafzının sonuna 
getirilmiştir. Böylece Allah' a tüm isim ve sıfatlarını içine alan bir hitapla hitap 
edildiği belirtilmiş olmaktadır. Dolayısıyla kul �Li t)l r-i�d l "Allahım senden is
tiyorum" dediğinde sanki "En güzel isim ve sıfatlara sahip olan Allah'a isim ve 
sıfatlarıyla dua ediyorum" demiş olmaktadır. Çünkü �\ isminin sonuna, kulun 
Allah'tan istediği bir şeyi O'nun tüm isimleriyle istediğini anlatmak için çoğul ya
pılarda kullanılan i mim harfi getirilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber -sal\allahu aleyhi 
vesellem- sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Bir üzüntü ve huzme kapılıp da 
şu duayı eden kimsenin üzüntü ve kederini  Allah mutlaka kaldırır ve ona sevinç 
ve ferahlık verir: Allah 'ım! Ben senin kulun um, senin oğlunun ve cariyenin oğlu
yum. Alınyazılarım ellerindedir. Kaderime hükmeden sensin. Hakkımda her ne 
hükmetmişsen o adaletin gereğidir. Senden, kendini isimlendirdiğin, Kitab 'ında 
indirdiğin, yaratıklarından birine öğrettiğin veya kulların tarafından bilinemeyen 
bilgisin i  sadece kendine mahsus kıldığın tüm isimlerinle Kur'an-ı Kerim 'i kalbi
min baharı, içimin aydınlığı, üzüntümün dağıtıcısı, gam ve kederimin savıcısı et! 
Sahôbiler "Ey Allôh 'ın elçisi! Onu öğrenelim mi? "  diye sordular. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber -sallallôh u aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: Evet, onu işitip öğrenen 
kimseler için bu gereklidir"1267 

Dua eden kişi, Allah'a, O'nun isim ve sıfatlarıyla yakarması gerekir. Nitekim 
ism-i a'zam (Allah' ın en büyük ismi )  duasında durum böyledir: "Al/ahım! Senden 
istiyorum. Çünkü sadece sen övgüye layıksın. Senden başka ilah yoktur. Sen kul
larına karşı yumuşak ve çok lütufkarsın. Göklerin ve yerin yaratıcısısın. Ey celôl 
ve ikram sahibi, ey Hay ve ey Kayyumf "1268 Başka bir yerde açıkladığımız üzere 
bu kelimeler esma-ül hüsna'yı (Allah'ın güzel isimlerini) ihtiva etmektedir. 1269 

Dua üç farklı şekilde yapılır: 

1 .  Kulun Allah ' ın isim ve sıfatlarıyla dua etmesi. "En güzel isimler Allah 'ındır. 
Onu onlarla çağırın"1270 ayeti hakkındaki iki yorumdan biri budur. 

2. Kulun ihtiyaçlarını, fakirliğini ve zilletini Allah'a arz ederek O'na yakarması, 
mesela şöyle demesi: Ben, fakir, miskin, muhtaç, hakirim ve sana sığınıyorum . vb. 

1267 Ahmed b .  Hanbel, Müsned ( 1/3712) ;  Hakim ( l/509-510) ; İbn-i Hibban, Mevarid (2372) ; 
EbCı Ya'la (IX/198); Mecmau'z-Zevfüd (X/136) 

1268 Ahmed b. Hanbel, ( ll l/ 120); Tirmizi (V/5 14), Deavat, babu halkıllah mie rahme; Ebu 
Davud ( IV/363) ,  Salah, Babu'd-dua; İbnü Mace ( 1 1/329) ,  Dua, Babu ismillahi'l-a'zam; 
Hakim, Müstedrek (1/503-504) 

1269 İbn-i Kayyim'in dua, duanın kısımları ve manaları hakkında el-Vabilü's-Sayyib adında çok 
faydalı müstakil bir kitabı vardır. Birkaç defa basılmıştır. En güzel baskısı Abdülkadir el
Arnavud tarafından yapılanıdır. (Derleyenin notu) 

1270 A'raf 7/180 
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3. Kulun Allah' a  dua ederken yukarıdaki iki durumu da zikretmemesi. 

Birinci şekil ikinciden, ikinci de üçüncüden daha mükemmeldir. Ancak bu 
üç şekli de kapsayan dua en mükemmel duadır. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- dualarının çoğu böyledir. Hz. Ebubekir' e öğrettiği bir duada her üç şekli 
de zikretmiştir. O duanın başında şöyle demiştir: "Al/ahım! Ben kendime çok 
zulmettim " Bu, dua edenin durumunu gösterir ve ikinci şekle girer. "Günahları 
ancak sen bağışlarsın" Bu da, dua edilen Allah ' ın durumunu gösterir ve birin
ci şekle girer. "Beni  bağışlaf "1271 Burada ise ihtiyaç arzedilm iştir ve yukarıdaki 
üçüncü şekle girer. Dua, esrna-ül hüsnadan istenilen şeye uygun iki isimle sona 
ermiştir. 

Bizim tercih ettiğimiz bu görüş selef alimlerinden bir çoğundan da nakledil
miştir: 

Hasan-ı Basri, �ı "Allahumme, duanın anasıdır" demiştir. 

Ebu Reca el-Utaridi de, " �ııı "Allahürnrne" ,  kelimesindeki i harfinde 
Allah ' ın doksan dokuz ismi de vardır" demiştir. 

Nadr b .  Şümeyl ise şöyle demiştir: �ı "Allahümme" , diyerek dua eden 
kimse Allah'a bütün isimleriyle dua etmiş olur. 

Bir grup alim, bu görüşü şöyle yorumlamıştır: Buradaki i mim harfi çoğul 
için olan J harfi gibidir. Çünkü i harfinin sesiyle J harfinin sesinin çıkış yeri ay
nıdır. Buna göre r-sll l "Allahümme" diyerek dua eden kimse sanki şöyle demiş 
olmaktadır: l.}-JI c.:.ıl.ô.....2JIJ � \ � t... ..... :)1 1 J �I �..Lll .uıi 4 Ey, en güzel isimler ve 
en yüce sıfatlar kendisinde toplanmış olan Allah ! "  Bu sebeple �ı "Allahümme" 
kelimesindeki i "mim" harfi, J_,...L.. gibi kelimelerdeki çoğul alameti olan JJ 
harflerinden bedel olması için şeddelenmiştir. 

Bizim daha ewel zikrettiğimiz üzere i mim harfinin çoğulu gösterdiği kabul edi
lirse böyle hir yoruma ihtiyaç kalmaz. Geriye sadece bu i harfiyle 4 edatının �ı 4 
şeklinde bir aradil zikredilip edilmemesinin doğru olup olmayacağı sorusu kalır. 

Bu sorunun cevabı şudur: Kural , bu ismin başına böyle bir nida edatının 
gelmemesini gerektirmektedir. Çünkü ismin başında JI edatı vardır. Ancak bu 
kelime duada çok kullanıldığı içın ve buna ihtiyaç duyulduğu için bu şekilde bir 
kullanım müsamaha ile karşılanmıştır. Çünkü aksi durumda ya ismin başından 
JI edatını kaldırmak lazımdır veva L edctından sonra bir de 0\ edatı koyarak L 
.uıı l�İ dernek gerekir. Halbuki .uıl "Allah" lafzının başındaki Jı ondan ayrılmaz. 
4 edatından sonra LŞI edatı da konulamaz. Çünkü bu edat, sadece y.-)1 adam, 

1271 Buhari ( l l/370) ,  Ezan , Babu'd-dua kable's-selam; Müslim (V/556) Zikr ve'd-Dua, Babu 
istihbabi hafdı's-savt bi't.-zikr 
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J _,..,. )1 rasul ,  .... �ı peygamber gibi JI edatı olan cins isimlere nida edilirken kullanı
labilir . ..ıı ı gibi-özel isimlerde ise kullanılmaz. İhtiyaçtan dolayı ..ıı l "Allah" lafzında 
kurala aykırı davranılmıştır. Bu ismin sonuna çoğulu gösteren şeddeli i mim har
fini katınca, onu nida edatı olarak saymışlar ve böylece � edatı ile i harfini �ı lı 
şeklinde bir arada kullanmamışlardır. 1272 

"De ki: Ey m ülkün sôhibi olan Allôh 'ım l Dilediğine mülk verirsin, dile
diğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. 
Hayır yalnız sen in elindedir. Gerçekten sen, her şeye gücü yetensin. "1273 

Allah Teala ayetin başında, hakimiyetin sadece kendisine ait olduğunu, onu 
dilediğine verdiğini, dilediği kimseden de çekip aldığını belirtmiştir. Yani önce
likle hakimiyete sahip olan sadece Allah' tır. İkincisi hakimiyet konusunda tasar
rufta bulunmak da sadece kendisine aittir. O, dilediğine çeşitli yücelik vesileleri 
vermek suretiyle onu yüceltir, dilediğini ise alçaltır. Bütün hayırlar onun elinde
dir. Hayır konusunda O' nunla birlikte söz sahibi olabilecek kimse yoktur. Daha 
sonra Allah Teala ayet-i kerimeyi "Gerçekten sen, her şeye gücü yetensin. "1274 
cümlesiyle sona erdirdi. Böylece ayet-i kerime ,  hakimiyetin sadece Allah'a ait 
olduğunu, onda tasarrufta bulunduğunu ve kudretinin kapsayıcılığını içine al
maktadır. Keza tüm tasarrufların elinde ve hepsinin hayır olduğunu, hakimiyeti 
dilediğinden alıp dilediğini alçaltmasının hayır olduğunu da kapsamaktadır. Her 
ne kadar hakimiyet elinden alınıp zelil kılınan kimseye göre bu şer ise de gerçek
te bu tasarruf adalet ve ihsan dairesinde gerçekleşmiştir. Bu, hikmet ve faydanın 
gereğidir. Bu, Allah 'a hamd etmeyi ve O'nun övülmesini gerektiren bir hayırdır. 
Nitekim O, şerden arındırılmak suretiyle de övülür ve şer O'na nispet edilmez. 
Müslim' in Sahih ' inde geçtiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- baş
langıç duasında Allah' ı  överken şerrin O' na nispet edilemeyeceğini belirtmiştir: 
"Allô.hım! Buyur, emret/ Hayır sen in ellerindedir. Şer ise sana n ispet edilmez. 
Ben senin/eyim ve sana yöneldim. Senin şônın yücedir ve sen yücelik sô.hibisin ! "  
Allah Teala, kendisine şer nispet edilmekten yüce ve münezzehtir. O' na nispet 
edilen her şey hayırdır. Bir şeyin şer olması ise , O' na nispet ve izafe edilemeye
cek olmasından dolayıdır. Eğer O'na izafe edilebilseydi şer olmayacaktı .  Nitekim 
daha sonra bunun açıklaması yapılacaktır. 

Allah Teala, hayır ve şerrin yaratıcısıdır. Ancak şer, O' nun bazı yaratıkların
da vardır, yaratması ve fiilinde değil! Çünkü O'nun yaratması, fiili, hüküm ve 
kazasının tamamı hayırdır. Bu sebeple Allah Teala, - daha önce geçtiği üzere - zu-

1 272 Celaü'l-efham (72-80) 
1273 Al-i İmran 3/26 
1274 Al-i İmran 3/26 
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lümden münezzehtir. Zulüm; bir şeyi layık olduğu yere koymamak demektir. Al
lah Teala ise , her şeyi layık olduğu yere koyar. Bu, tamamıyla hayırdır. Şer ise , bir 
şeyi layık olduğu yere koymamak demektir. Yerine konulursa şer olmaz. O halde 
anlaşıldı ki şer Allah'a nispet edilmez. Allah' ın güzel isimleri bunun şahididir. 
el-Kuddus, es-Selam, el-Aziz, el-Cebbar ve el-Mütekebbir isimleri bunlardandır. 
el-Kuddus; her türlü şer, noksan ve kusurdan arınmış olan anlamındadır. 

Şöyle bir soru akla gelebilir: Bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirilmesi sadece 
biriyle yetinilmesinden daha ifade bakımından daha güçlü ise Allah Teala'nın is
minin zikredilmesinde de bu gereklidir. Çünkü en güçlü ifadeye O layıktır. Eğer 
pekiştirme ile ilgili husus söylendiği gibi değilse niçin bitişik zamirin ayrık zamirle 
pekiştirilmesinin ifade bakımından daha güçlü olduğunu söylüyoruz? 

Buna şöyle cevap verilebilir: Ayrık zamirle pekiştirme, anlamı güçlendirmek 
ve onu zihne yerleştirmek için yapılır. Allah'a mahsus hususların ise güçlendir
meye ve ispatlanmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü O' nun hakkında .r....li � J5 � .�\ 
"O her şeye güç yetirendir" denildiğinde , O'nun her şeye güç yetirdiğinin anla
şılması ve gerçekleşmesi için her hangi bir pekiştirme kelimesinin kullanılmasına 
ihtiyaç yoktur. Aksine O'nun, herşeye güç yetirdiği, kudretinin tüm yaratıklar 
üzerinde yürürlükte olduğu bilinmektedir. Bu, hiçbir şek ve şüphenin olmadığı 
bilinen bir husustur. Böylesi açık ve seçik bir hususta pekiştirmeye ihtiyaç yoktur. 
Çünkü pekiştirmenin özelliği, gönülde yer etmesi istenen anlamı güçlendirmesi
dir. Allah' ın her şeye güç yetirmesi gönüllerde yer etmiş bir husustur. Dolayısıyla 
güçlendirilmeye ihtiyacı yoktur. 

Ancak bu defa da akla şöyle bir soru gelebilir: Kur'an-ı Kerim'de Allah ' ın 
anıldığı yerlerde bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirildiği görülmektedir. Mesela 
şu ayet-i kerimede böyledir: "Ve Allah şöyle buyurduğu zaman: Ey Meryem oğlu 
Isfı, sen misin o insanlara 'Beni ve o anamı Allah yan ında iki ilfıh edinin' diyen?"1275 
mealindeki ayetin sonunda bulunan '--' _,;.jı ''w. �İ -it] "Şüphesiz sen, gizlilikleri 
çok iyi bi/ensin"1276 cümlesinde ...;:.....;i ayrık zamiri, he�en öncesindeki bitişik :.l 
zamirini pekiştirmektedir. Halbuki bu da ;:_ı.; .:._;.::, j5 Js. J..Lı Gerçekten sen, her 
şeye gücü yetensin. " 1 2 77 ayeti gibidir. Birinde· pekiştirmenin olup da diğerinde 
olmamasının sebebi nedir? Yoksa her ikisi de uygun bir kullanım mıdır? 

Buna şöyle cevap verilebilir: y .f.;.jı f- .;,. �İ J..Lı "Şüphesiz sen, gizlilikleri 
çok iyi bi/ensin" 1278 ayetinde pekiştirmenin olması, bizim daha önce belirttiğimiz 
şeylerle çelişmez. Çünkü bu zamirlerden sadece biriyle yetinmek hakkında söy
lenecek söz, ilk ayetin başında söylediklerimizle aynıdır. Her iki zamir de olur 

1275 Maide 5/1 1 6  
1276 Maide 5/1 1 6  
1277 AI-i İmran 3/26 
1278 Maide 5/1 1 6 · 
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ve pekiştirme söz konusu olursa ifade daha güçlü ve vurgulu olmuş olur. Allah 
Teala, pekiştirilmiş ve vurgulanmış olan söze daha layıktır. 

Her iki zamirin kullanımı ve sadece biriyle yetinmek hakkında birer misal 
verelim: Kastedilen anlam gönülde sabit, kalplere yerleşmiş bilinen bir husussa 
bitişik zamiri ayrık zamirle pekiştirip pekiştirmemek sözü söyleyenin isteğine bağ
lıdır. Dilerse pekiştirir, dilemezse sadece biriyle yetinir. Çünkü pekiştirilmesi du
rumunda söze hakkı verilmektedir. Eğer pekiştirilmezse açık ve belli olduğundan 
pekiştirilmesine ihtiyaç yoktur. Ancak kastedilen anlam gizli, dolayısıyla açık ve 
belli değilse vurgulamak ve söze açıklık ve belirlilik kazandırmak için pekiştirme 
yapmak iyidir. Nitekim Allah Teala Hz. MCısa'ya (as) �· ı -.:...Ji .i.tl ..J;..; 'i lili 
"Dedik ki: Korkma çünkü sensin üstün senf "1279 buyururken ..:...;İ "se'

n" ayrık za
miriyle .!J "sen" zamirini pekiştirmiştir. Çünkü Hz. MO.sa'nın sihirbazlara üstün 
geleceği ve onları mağlup edeceği Allah ' ın gaybi ilminde sabit bir husustu. An
cak başkaları tarafından bilinmiyordu. Allah Teala, korku ve endişesini gidermek 
için ona bu durumu en güçlü ifade ile ona bildirmek istedi. Ta ki, Hz. MO.sa'nın 
maneviyatı güçlensin, korkusu gitsin ve katında güçlü bir delil bulunsun. işte bu 
sebeple bitişik zamir ayrık zamirle pekiştirilmiştir ve böylece anlam güçlenmiştir. 
Eğer böyle bir pekiştirmeye başvurulmasa yine Hz. MO.sa'ya korkusunun gide
rilmesi ve sihirbazlara üstün geleceği bildirilmiş olurdu. Ancak � \ıı ..:tı "Sen 
üstünsün! "  şeklindeki pekiştirme bulunmayan bir ifade, ayetteki pekiştirmeli 
ifadenin Hz. MO.sa'nın gönlünde sağladığı rahatlığı sağlamazdı .  Bunun ayrımına 
iyi varmak gerekir. 1280 

• J • • • I J :ı; , ' .. :;; .J • . - ..::...:.4.ll � .:._ 1 \ > • - 1 • 1 1 \  . - 1  : � ı ı �\ - - ı 
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�"  "� �l �\ Jµ :. -;; 4!ıı r-5'.'.ı�j �ti � ı):; 
27. "Geceyi gündüzün içine geçirir, gündüzü geceye sokarsın. Ölü

den diriyi çıkarırsın. Diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız 
rızık verirsin. " 

28. Mü 'minler mü 'minleri bırakıp kafirleri veliler edinmesin.  Kim 
bunu yaparsa on un Allah 'la h içbir dostluğu kalmaz. Onlardan gelecek 
bir zarardan korunmaya çalışmanız müstesna. Allah size kendisinden 
sakınman ızı emrediyor. Nihayet dönüş yalnız Allah 'adır. 

1279 Taha 20168 
1280 el-Fevfüdü' l-mü§ewik (205-206) 
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Tefsiri : 

Bilindiği üzere takıyye dostluk kurmak değildir. Ancak Allah Teala, müminle
re kafirlerle dostluk kurmayı yasaklayınca, müminlerin onlara düşmanlık etmesi, 
onlardan uzaklaşması ve onlara her halükarda düşmanlıklarını göstermeleri ge
rekmiştir. Ancak onların şerrinden korkarlarsa o zaman takıyye yapabilirler. An
cak, takıyye kat'iyyen onları dost edinmek değildir. Burada "takıyye yapma"nın 
onları dost edinmekten farklı değerlendirilmesi, kesinlikle kastedilmemiş olan 
fakat vehmedilebilecek bir şeyi dışarıda tutmak içindir. 1281 

29. De ki: "Göğüslerinizin içinde olanı gizlesen iz de açıklasanız da 
Allah onu bilir. Göklerde olanı da yerde olanı da O bilir. Allah herşeye 
kadirdir. " 

30. O gün, herkes iyilik türünden ne işlediyse onu hazırlanmış bu
lacak. Kötülük türünden ne işlediyse, onunla kendisi arasında uzak bir 
mesafenin olmasını arzu edecek. Allah size kendisinden sakınmanızı 
emreder. Allah kullarına Rauftur (esirgeyicidir) .  

31 . De ki: "Eğer Allah ' ı  seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sev
sin ve günahların ızı bağışlasın. Allah Gafurdur, Rah imdir. " 

Tefsiri: 

Allah Teala, peygamberinin yolunu takip etmelerini kullarını sevmesinin ve
silesi kılmıştır. Kulun Allah tarafından sevilmesi Allah ' ı  sevmesinden daha yüce 
bir durumdur. Çünkü bu durum kulun Allah' ı  sevmesi değil , Allah' ın kulu sev
mesidir. 

Sevilen kişiye itaat, onun sevgisinin göstergesidir. Nitekim şu beyitlerde bu 
görülmektedir: 

1281 Bedfıiu'l-feviıid ( I I I!69) 
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"Allah ' ı  sevdiğini iddia ediyorsun ya, O'na isyan ediyorsun 
Bu durumda onu sevmen mantıken imkansız bir haldir 
O'nu gerçekten sevseydin O'na itaat ederdin 
Çünkü seven sevdiğine itaat eder" 1282 

Selef alimlerinden birçoğu şöyle demiştir: Bir topluluk Allah ' ı  sevdiğini iddia 
etmiş, bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirmiştir: "De ki: Eğer Allah 'ı seviyor
sanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin. "1283 

Görüldüğü gibi "Bana uyun! "  diyor, yoksa "Raks edin, şarkı söyleyin, çalgı 
aletleri ile neşelenin" demiyor. Allah'ı sevdiğini iddia edip de nefsinin ve şeytanın 
hoşlandığı bu şeytanı müziklerle Allah'a yaklaştığını ileri sürenden daha sapık 
kimse olamaz! 1284 

Selef alimlerinden bir grup şöyle demiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 

vesellem- devrinde bir grup Allah' ı  sevdiklerini ileri sürdüler. Bunun üzerine Allah 
Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi : "De ki: Eğer A/lôh ' ı  seviyorsanız hemen buna 
uyun ki Allah da sizleri sevsin. "1285 Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak kulun Rabbini 
sevmesiyle Rabbinin kulunu sevmesi arasında bir bağ kurmuştur. 1286 

1282 Ravzatu' l-muhibbin (25 1 )  
1283 Al- i İmran 3/31 
1284 el-Kelam <an Mes'eleti' s-Sema' ( 147) 
1285 Al-i İmran 3/31 
1286 el-Kelam <an Mes'eleti' s-Sema' (289-290) 
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32. De ki: "Al/ah 'a ve RasCılü 'ne itaat edin . " Eğer yüz çevirirlerse 
muhakkak ki Allah da kafirleri sevmez. 

33. Gerçekten Allah Adem 'i, Nuh 'u, İbrahim ve İmran'ın ailesini se
çip alemlere üstün kıldı. 

34. Hepsi birbirinden gelmiş tek bir zürriyetti. Allah hakkıyla işiten
dir, bilendir. 

35. Hani  İmran'ın eşi: " Rabbim, karnımdakini azadlı bir kul olarak 
yalnız Sana adadım. Benden kabul buyur! Muhakkak Sen işitensin, bi
lensin" demişti. 

36. Fakat onu doğurunca: "Rabbim, ben bunu kız doğurdum '· dedi. 
Halbuki Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. "Erkek ise kız gibi 
değildir. Ben adını Meryem koydum. Ben onu da, zürriyetini de kovul
muş şeytandan Sana sığındırırım" dedi. 

37. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul etti; güzel 
bir bitki gibi bitirdi. Ve onu Zekeriyya 'nın bakımına verdi. Zekeriyya ne 
zaman onun yanına mihraba girdiyse yanında bir rızık buluyordu. "Ey 
Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. O da: "Bu, Allah'tandır. Şüp
hesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir" dedi. 

38. Orada Zekeriyya Rabbine dua etti: "Rabbim bana katından çok 
temiz bir soy bağışla. Sen duayı işitensin, " dedi. 

39. O mihrabda durmuş namaz kılarken melekler ona seslendiler: 
"Muhakkak Allah sana Allah 'tan bir kelimeyi (yani  İsa 'yı) doğrulayıcı, 
bir efendi, nefsini sakındıran ve salihlerden bir peygamber olmak üzere 
Yahya 'yı müjdeler. " 
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40. Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kocamış iken, eşim de kısır ol
duğu halde benim nası l bir oğlum olur? " "Böyle, Allah dilediğin i  yapar" 
buyurdu. 

41 . "Rabbim, bana bir alamet ver" dedi. "Sen in alametin insanlarla 
üç gün süreyle işaretten başka konuşamamandır. Rabbini çok an; sabah 
akşam (O'nu) tesbih et" buyurdu. 

42. Hani melekler: "Ey Meryem, şüphesiz ki Allah sen i seçti. Seni 
arındırdı ve seni alemlerin kadınlarından üstün tuttu " demişlerdi. 

43. "Ey Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan, rüku ' edenlerle 
beraber rükü ' et. " 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede, "secdeye kapan" emrinin yersiz bir şekilde önce zikredil
diği ve uygunsuz bir lafız kullanıldığı düşüncesi zihinlerden uzaklaştırılmıştır. 

Gerçi bununla ilgili olarak "Hz. Meryem' in şeraitinde secde rükudan önce 
idi" şeklinde yorum getirenler olmuştur. Ancak bu, hiçbir mesnedi olmayan bir 
görüştür. 

Allah kelamıyla neyi kastettiğini daha iyi bilir ya, öyle görünüyor ki, ayet-i 
kerime mutlak olarak ibadeti ve onun tafsilatını içine almaktadır. Yani önce 
ibadet genel olarak zikredilmiş, sonra onun özel bir kısmı, daha sonra da daha 
özel bir kısmı zikredilmiştir. İlk anılan �I kunCıt, "divan dur" emridir. Kunut, 
da.imi ibadettir. İçine kıyam, zikir, dua ve itaat çeşitleri girmektedir. Daha sonra 
ibadetin özel bir kısmı zikredilmiştir. O da secdedir. Secde, namazın içinde yer 
aldığı gibi şükür secdesi ve tilavet secdesinde olduğu gibi müstakil olarak da ya
pılabilir. Dolayısıyla kunCıtun özel bir kısmını oluşturur. Ayet-i kerimede en sonra 
sadece namazda yapılan rükCı anılmıştır. Rüku, tek başına yapılamaz. Dolayısıyla 
öncesinde zikredilenlerden çok özeldir. Şu halde ayette zikredilen ibadet çeşitleri, 
genelden özele doğru tertip edilmiş, sıralanmıştır. Zaten b ilinen iki tertip şekli 
vardır. Birisi genelden özele doğru yapılan tertiptir. Diğeri ise bunun aksine özel
den genele doğru yapılan tertiptir. Bunun örneği şu ayet-i kerimede görüldüğü 
gibidir: "Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin; hayır 
işleyin ki kurtuluşa eresiniz"1287 Bu ayet-i kerimede Allah Teala dört tane davra
nış zikretmiştir: RükCı, secde, ibadet ve hayır. Bunların en özeli rükCıdur. Secde 
ondan daha geneldir. İbadet ise secdeden daha geneldir. Hayır ise hepsinden 
daha genel ve hepsini içine almaktadır. 1288 

1287 Hac 22/77 
1288 Bedfüu' l-fevfüd ( 1/80-81 )  
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44. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. On
lar Meryem 'in bakımını hangisi üzerine alacak diye kalemlerin i (kur'a 
için) atarlarken sen yanlarında olmadığın gibi, onlar çekişirlerken de sen 
yanlarında değildin. 

Tefsiri : 

Katade şöyle demiştir: Meryem lider ve efendilerinin kızıydı . İsrail oğulları 
onunla ilgilenmek için birbirleriyle yarıştılar. Bunun üzerine onu kimin himayesine 
alacağı hakkında oklarla kura çektiler. Kur' ayı Zekeriyya kazandı. Zekeriyya, 
Meryem' in eniştesiydi. Böylece onun korunmasını o üstlendi . 1289 

Buna benzer bir rivayet de Mücahid' den nakledilmiştir. Buna göre İbn-i Ab
bas şöyle demiştir: Meryem mescide konulunca mescitte bulunan ve vahy yaz
makla meşgul olan kimseler onun himayesini üstlenecek kişiyi tespit etmek için 
aralarında kalemlerle kur'a çekmişlerdir. 1290 

Bu hadise , tefsircilerin hakkında ittifak ettiği bir husustur. 1291 

45. Hani  melekler demişti ki: "Ey Meryem, Allah kendinden bir kelime 
ile seni müjdeliyor. Adı: Meryem oğlu İsa Mesih 'dir. Dünyada da ahirette 
de şerefli ve şanı yücedir, hem o, (Allah 'a) en yakınlardandır da. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Hz. İsa hakkında "kelime" ifadesini kullanmıştır. Çünkü Hz. İsa, 
Allah'ın :_? "ol ! "  kelimesi sayesinde babasız olarak dünyaya gelmiştir. Nitekim 
ayet-i kerimenin devamında Hz. İsa'nın dünya ve ahirette itibarlı biri ve Allah 'a 
yakın kılınanlardan olduğunun belirtilmesi bunu göstermektedir. 

Gerçi � "kelime" , müennes (dişil) olduğu için normalde ayette olduğu 
gibi müzekker (eril) zamirin döndüğü cümle ile nitelenemez. Ancak ..._.ı "onun 

1289 Taberi, Tefsir ( III/267-268) 
1290 Taberi, Tefsir ( III/268) 
1291 et-Turuku'l-Hıkemiyye (294) 
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adı" kelimesindeki müzekker zamir, ;;_._ıs "kelime"nin manasını göstermektedir. 1292 
" lsim"le kastedilen ise o ismi gösteren şahıstır. Dolayısıyla mana şudur: O müj
delenen şahıs, Meryem oğlu Mesih'tir. 1293 

1292 Yani kelime, her ne kadar müennes ise de, onun gösterdiği Hz. İsa müzekkerdir. Bu sebep
le, nitelenen müennes kelimeyi gösteren müzekker zamir barındıran e;:-Jı .......,, \ "Onun adı 
Mesih'fü,, cümlesi, 4...ı.1S "kelimeıınin sıfatı olabilmiştir. (Mütercimin notu) 

1293 el-Fevfüdü'l-müşevvik ( 14) 
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46. "O beşikte iken de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır ve 
salihlerdendir. " 

47. Dedi ki: "Rabbim bana bir beşer dokunmamışken, nası l bir ço
cuğum olabilir? " (Allah veya Cebrôil): "Öyledir. Ama Allah neyi dilerse 
yaratır. Bir işe hükmedince ona yaln ızca "ol" der, o da oluverir" dedi. 

48. (Allah) Ona Kitabı, h ikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. 
49. Israiloğullarına peygamber olarak gönderecek (ve şöyle diyecek

tir): "Gerçekten ben size Rabbinizden bir ayet getirdim, size çamurdan 
kuş gibi bir şey yapar ona üfürürüm, Allah ' ın izniyle o derhal bir kuş 
olur. Ve yine Allah 'ın izniyle anadan doğma körü, alacalıyı iyi eder ve 
ölüleri diriltirim .  Evlerinizde yediğin iz ve biriktirdiğiniz şeyleri size ha
ber veririm. Eğer iman eden kimselerseniz, elbette bun(lar)da sizin için, 
delil(ler) vardır. 

50. "Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak ve size haram olan 
bazı şeyleri size hela/ kılmak için geldim. Size Rabbin izden (bunlardan 
başka) bir ayet de getirdim. Artık Allah 'tan korkun, bana da itaat edin. 

51 . "Muhakkak Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle 
ise O'na ibadet edin. Dosdoğru yol işte budur. " 

52. Isa onların inkarların ı  sezince: ''Allah 'a (giden yolda) bana kim
ler yardım edecek?" dedi. Havariler: ''Allah 'ın yardımcıları biziz. Allah'a 
iman ettik. Sen de bizim şüphesiz Müslümanlar olduğumuza şahid ol!" 
dediler. 

53. "Rabbimiz, indirdiğine inandık ve o peygamberin izine uyduk. 
Artık bizi şahidlerle beraber yaz. " 

54. Onlar (yahudiler) hile yaptılar. Allah da hilekarlık/arına karşılık 
verdi. Allah hileye karşılık verenlerin en hayırlısıdır. 

55. Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, muhakkak Ben seni 
(ece/inle) öldürürüm; seni  kendime yükseltirim; seni (öldürmeye kasd 
eden) o kafirler arasından tertemiz çıkarırım .  Ve sana uyanları Kıya
met gününe kadar, o inkar edenlerin üstünde tutarım. Sonra hepinizin 
dönüşü Banadır. Işte o zaman ayrılığa düştüğünüz konularda aranızda 
Ben hüküm vereceğim. "Hıristiyanların Hz. İsa 'ya bağlılıkları olduğu için 
kıyamet gününe kadar Yahudilerden üstün oldular. Müslümanlar Hz. 
İsa'ya Hıristiyanlardan daha bağlıdırlar. Bu sebeple kıyamete kadar Hı
ristiyanlardan daha üstün tutuldular. 

56. Fakat, o inkar edenleri dünyada da ahirette de en şiddetli b ir 
azabla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. 

5 7. İman edip salih amel işleyenlerin ise ecir/erin i  eksiksiz verecektir. 
Allah zalimleri sevmez. 

• 
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58. Bunlar sana okuduğumuz ayetlerden ve hikmet dolu Zikir'dendir. 
59. Muhakkak Isô 'nın misali (babasız olarak dünyaya gelişi} Allah 

nezdinde Adem 'in misali gibidir. (Allah) onu topraktan yarattı . Sonra 
ona "ol" dedi. O da oluverdi. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Hz. İsa'nın yaratılış bakımından Hz. Adem'e benzediğini be
lirtmektedir. Çünkü her ikisi de diğer yaratıkların varlığının bağlı olduğu sebebe 
bağlıdırlar. O sebep, Allah Teala'nın irade ve yaratmasına boyun eğmeleridir. 
Hz. Adem'in ve Hz. Hawa'nın anasız ve babasız yaratıldığını kabul eden biri , 
Hz. İsa'nın babasız yaratıldığını nasıl yadırgayabilir? Hz. Adem ve Hz. Isa birbi
rine benzemektedir. Çünkü her ikisinin de vücuda gelmesinde yaratma ve var 
etme amili vardır. 1294 

1294 İ'lamü'l-Muvakkıin {1/181 )  
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60. (Bu) haktır, Rabbinden gelmiştir. Öyle ise şüphe edenlerden 
olma. 

61 . (İsa hakkında), sana bunca ilim geldikten sonra kim seninle onun 
hakkında çekişirse, de ki: "Gelin iz, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınla
rımızı ve kadınların ızı, biz kendimizi, siz de kendinizi çağıralım. Sonra 
dua ve n iyaz edelim de Allah 'ın lanetinin (İsa hakkında) yalan söyleyen
lerin üzerine olmasını isteyelim. " 

62. işte budur o kıssaların en doğru anlatılışı. Allah 'tan başka h iç bir 
ilôh yoktur. Şüphesiz Allah Azizdir (mutlak galiptir), Hakimdir. 

63. Artık onlar yüz çevirirlerse, muhakkak Allah fesatçıları çok iyi 
bilendir. 

64. De ki: "Ey Kitap Ehli! Bizimle sizin aranızda adil olan bir kelime
ye gelin iz: ''Allah 'tan başkasına ibadet etmeyelim. O'na hiçbir şeyi or
tak tutmayalım, kimimiz kimimizi Allah 'tan başka Rabbler edinmesin. " 
Eğer yüz çevirirlerse: "Bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahid 
olun" deyin. 

65. Ey Kitap Ehli, İbrahim hakkında n için tartışıp duruyorsunuz? 
Halbuki Tevrat da inci/ de ancak Ondan sonra indirildi. Akıl erdiremiyor 
musunuz? 

66. Diyelim ki sizler bilgi sahibi olduğunuz bir hususta tartıştın ız; peki 
bilginiz olmayan bir hususta ne diye tartışırsınız? Allah bilir, siz bilmez
siniz. 

67. İbrahim bir yahudi değildi, bir Hıristiyan da değildi. Fakat o, Ha
n if bir Müslümandı, o, müşriklerden de değildi. 

68. Şüphesiz insanlar arasında Ibrah im 'e en yakın olanlar, elbette 
ona uyanlarla, şu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah mu 'minlerin ve
lisidir. 

69. Kitap Ehli 'nden bir zümre sizi keşke saptırsa/ar diye arzu ettiler. 
Onlar, kendilerinden başkalarını saptıramazlar da hô.lô farkında değiller. 

70. Ey Kitap Ehli! Kendiniz görüp bildiğiniz halde, n için Allah 'ın 
ayetlerin i  inkar ediyorsunuz? 

71 . Ey Kitap Ehli! Siz bilip dururken n için hakkı bô.tıla karıştırıyor ve 
(kitapların ızı tahrif ederek) hakkı gizliyorsunuz? 

Tefsiri : 

Yani Kur'an' ı ve onu getireni inkar ediyorsunuz. Halbuki onun doğru ve ger
çek olduğunu görüp duruyorsunuz . Sizin inançsızlığınız inada ve bile bile inkara 
dayalı bir inançsızlıktır, cahillik ve hakkı bilmemeye dayalı değil 1 1295 

1 295 Miftahu dari's-seade (99) 
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72. Kitap Ehli 'nden bir zümre dedi ki: "İman edenlere indirilene 
gündüzün erken saatlerinde iman edin, akşamleyin de inkô.r edin. Olur 
ki dönerler. 

73. "Ve dininize uyandan başkasına inanmayın . "  De ki: "Gerçek 
hidô.yet Allah 'ın hidô.yetidir. " "Size verilenin benzerinin başkasına ve
rilmiş olduğuna, yahut onların (mü'minlerin) Rabbiniz nezdinde size 
karşı deliller getireceklerine de (inanmayın) . " De ki: "Muhakkak, lütuf 
Allah 'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah Vô.si dir, her şeyi çok iyi 
bilendir. " 

74. O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah en büyük lütuf sahibidir. 
75. Kitap Ehli 'nden öyle kimseler vardır ki, sen ona bir kantar (altın) 

emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Yine onlardan öyle kimseler vardır 
ki, ona tek bir altın emanet etsen sen onu ısrarla istemedikçe onu sana 
ödemez. Bunun sebebi, onların: "Ümmiler hakkında aleyhimize bir yol 
yoktur" demeleridir. Onlar bildikleri halde Allah 'a karşı yalan söylerler. 

76. Hayır' (Durum inandıkları gibi değildir.) Kim (Allah 'a olan) ah
dini yerine getirir ve (O'ndan) sakınırsa, şüphesiz Allah da o sakınanları 
sever. 

77. Şüphesiz Allah 'a olan ahidlerini ve yeminlerini az bir pahaya 
değiştirenler, işte onlar için ô.hirette hiç bir nasip yoktur. Allah, Kıyamet 
günü onlarla konuşmaz, onlara (rahmet gözüyle) bakmaz ve onları te
mize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azab da vardır. 

78. Onlardan gerçekten öyle bir zümre vardır ki, siz onu kitaptan sa
nasın ız diye (okuyorlarmış gibi) kitap ile dillerini eğip bükerler. Halbuki 
o kitaptan değildir. "Bu Allah nezdindendir" derler; hô.lbuki o Allah nez
dinden değildir. Ve onlar Allah 'a karşı bile bile yalan söylerler. 

79. Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra 
onun insanlara: ''Allah 'ı bırakın da bana kul olun" demek, hiç bir beşere 
yakışmaz. Fakat o: "Başkalarına öğretmekte ve okuyup okutmakta oldu
ğunuz kitap sayesinde Rabbô.niler olun" (der) . 

80. O size melekleri ve peygamber/eri Rabbler edinmenizi de emret
mez. Müslüman olduktan sonra size küfrü emreder mi hiç? 

81 . Hani Allah peygamberlerden; "size verdiğim kitap ve hikmet
ten sonra, size beraberin izdekini doğrulayıcı bir peygamber gelince; 
ona mutlak iman edecek ve yardım edeceksiniz" diye söz aldığı zaman:  
"Kabul ettin iz mi? Ve bu agır yükümü (emrimi) alıp yüklendiniz mi?" 
demişti. Onlar da: "Kabul ettik" demişlerdi. "Öyleyse şahid olun. Ben 
de sizinle beraber şehadet edenlerdenim " diye buyurmuştu. 

82. Artık kim bundan sonra yüz çevirirse, işte onlar fô.sıkların tô. ken
dileridir/er. 
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83. Onlar Allah 'ın dininden başkasın ı  mı arıyorlar? Halbuki göklerde 
ve yerde kim varsa hepsi ister istemez O'na teslim olmuştur ve O 'na 
döndürülecek/erdir. 

84. De ki: ''Allah 'a iman ettik. Bize indirilene, lbrahime, Ismai/ 'e, 
İshôk'a, YakCıb 'a ve oğullarına indirilene; MCısa'ya, lsa 'ya ve (diğer) 
peygamberlere Rabblerinden verilenlere de (iman ettik) . Onlardan hiç
biri arasında ayırım yapmayız. Biz yalnız O'na teslim olmuş/arız. " 

85. Kim İslam 'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul olunmaz 
ve o, ahirette zarara uğrayanlardan olur. 

86. O Peygamber'in hak olduğuna şehadet edip kendilerine apaçık 
deliller gelmiş iken imanlarından sonra küfre giren bir topluluğa Allah 
nasıl h idayet eder? Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. 

Tefsiri 

İbn-i Abbas (ö. 68 h )  şöyle demiştir: burada bahsi geçen kimseler Kureyza 
ve Nadır Yahudileridir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olarak 
gönderilmeden önce ona inandılar ve onun peygamberliğini kabul ettiler, pey
gamberliğini ilan edince haset ve çekememezlikle onu inkar ettiler. 

Zeccac da (ö .  330) şöyle demiştir: Allah Teala, onların doğru yolu bulmala
ranın imkanı olmadığını belirtmiştir. Çünkü onlar inkarları sebebiyle şaşmayı hak 
etmiş kimselerdir. Zira apaçık delilleri gördükten sonra inkar etmişlerdir. "Nasıl 
başarılı kılar?" ifadesi, onları doğru yola eriştirmez, demektir. Çünkü onlar hakkı 
kabul etmiş, ona şahitlik etmiş ve ona kat' i olarak inanmış ama daha sonra bile 
bile inkar etmişlerdir. O halde artık onlar doğru yolu nasıl bulabilir? Doğru yolu 
bulması umulan kimse, şaşırmış da şaşmış olduğunu bilmeyen, aksine doğru 
yolda olduğunu zanneden ,  doğru yolu gerçekten bildiğinde ona uyacak olan 
kimsedir. Ama hakkı bilip inanan, ona kalbiyle şahitlik eden sonra da inkar sa
pıklığı tercih eden kimseyi Allah doğru yola iletmez! 1296 
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1296 Miftahu Dari's-Seade (99- 100) 
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87. Şüphesiz onların cezası; Allah 'ın, meleklerin ve bütün insanların 
lanetinin üzer/erine olmasıdır. 

88. Onlar onun (lanetin) içinde ebediyyen kalıcıdırlar. Onların ne 
azabı hafifletilir ne de onlara süre tanınır. 

89. Bundan sonra tevbe edenler ve ıslah edenler müstesnadır. Şüp
hesiz Allah (tevbekarları) bağışlayandır, merhamet edendir. 

90. Şüphesiz imanlarından sonra kafir olmuş, sonra küfürlerini artır
mış olanların tevbe/eri asla kabul olunmaz. İşte onlar sapmış olanların 
ta kendileridir. 

91 . Şüphesiz kafir olanlar ve kafir olarak ölenlerin h içbirinden yer
yüzü dolusu altını fidye olarak verse bile asla kabul olunmaz. İşte onlar 
için acıklı bir azab vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. 

92. Siz, sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar Birre kavuşamaz
sın ız. Her ne infak ederseniz muhakkak ki Allah onu çok iyi bilendir. 

93. Tevrat indirilmezden evvel İsrail'in (Yakub 'un) kendisine haram 
kıldığından başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki: "Eğer 
siz doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun. " 

94. Kim bundan sonra Allah 'a yalan uydurursa işte onlar zalimlerin 
ta kendileridir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimeler, Yahudilerin nesih (bir hükmün kaldırılması) hakkındaki 
sarih yalanlarının açıklamasını ihtiva etmektedir. Allah Teala, Tevrat' ın indirilme
sinden önce Hz. İsrail (Yakup) kendisine yasakladığı dı§ında İsrail oğullarına tüm 
yiyeceklerin helal olduğunu bildirmektedir. 

Bilindiği gibi İsrail oğulları babaları İsrfül ' in dini ve §eriatına tabi idiler. Onla
ra helal olan şeyler, İsrail ve ondan sonra Tevrat' ın ini§ine kadar gelen peygam
berler vasıtasıyla Allah' ın onlara helal kıldığı §eylerdir. Daha sonra onlara helal 
olan birçok yiyeceği haram kılan Tevrat gelmi§tir. Bu ise neshin kendisidir. 

''Tevrat indirilmeden önce" ifadesi, Tevrat' ın indirilmesinden önce bazı §ey
lerin helal olduğunu gösterir. Onlar bunu bilmektedirler. Daha sonra Cenab-ı 
Hak De ki: Haydi Tevrôt 'ı getirin de onu güzelce okuyun, eğer doğru söylü-

'!' 
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yorsanız. " buyurmu§tur. Yani Tevrat'a bakın bakalım: Tevrfü' ın haram kıldığı 
§eyleri İsrail kendisine haram kılmakta mıdır? Yoksa onun özellikle haram kıldığı 
tek bir §ey, yani deve eti ve sütü mü vardır? Tevrat İsrail oğullarına birçok §eyi 
haram kılmı§ken Yakup sadece bunu haram kılmı§sa ve bunun dı§ındakiler ona 
ve oğullarına helal ise sizin yalanınız ve neshi inkar ederek bunu Allah hakkında 
muhal görmenizin bir iftira olduğu ortaya çıkar. 

Müfessirlerin çoğunun çevresinde dönüp durduğu bu konu son derece önem 
arz etmektedir. 

Bizim yaptığımız bu yorum, kelamcıların Yahudiler aleyhine getirdikleri §U 
delilden daha iyidir: Tevrat' ın evlilikler, yenilecek hayvanlar, davranı§lar ve söz
lerle ilgili getirmi§ olduğu birçok haramlar vardır. Bu, beraet-i asliyenin (Helal 
olma hükmünün asıl olması kaidesinin) neshidir. 

Kelamcıların ileri sürdüğü bu delil hakikaten son derece zayıftır. Çünkü 
Yahudiler beraet-i asliyenin haram kılmak veya vacip kılmak suretiyle kalkabile
ceğini inkar etmiyorlar ki. Zaten bütün hükümler, bu §ekilde her hangi bir hüküm 
yokken konulur. Onların inkar ettikleri asıl §ey, Allah' ın helal kıldığı §eyi haram 
veya haram kıldığı bir §eyi helal kılmasıdır. Beraet-i asliyenin veya istishabın 
(mevcut hükmün devam etmesi kaidesinin ) kaldırılmasını ise hiçbir din mensubu 
inkar etmemi§tir. 1297 

� ' • ,. .. , ..  .. , 1 0 -u� �� o' &.Ş rı 0-1' 0lS \... j � �l)l Uo ı_,.yt.; �I J.ı..,o � 
' t ' ' �l:;I W ..( � \ }.. � - ıl.Jı . cll ' lS ' � & . c.ili ô.J ' ' ci J " İ  - , _, '\{ y � , \,..;> J .J .  . , \,..;> , ı...r: - �J • • . J , - 1..... , 

• , \ ı. ' , c. q-4 , . -:�il � ı...r;ÜI � �j Gı 0lS �� Y, J �l)l f'Z ôl:f. 
.. • !- � .. - "' ,, � �v' .:r.JWI � � '-ili 0� � Y,j � �l t_lh:...;.I 

95. De ki: "Allah doğru söylemiştir. O halde Hanif olarak İbrahim 'in 
din ine uyunuz. O müşriklerden değildi. " 

96. Şüphesiz insanlar için ilk kurulan ev, Mekke 'de bulunan, alemlere 
mübarek ve hidayet olmak üzere kurulan Ev 'dir. 

97. Orada apaçık alametler ve Ibrahim 'in makamı vardır. Kim oraya 
girerse emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin o Ev'i hacc etmesi Al/ah 'ın 
insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Artık kim inkar ederse şüphesiz ki Allah 
alemlere muhtaç değildir. 

1297 İğasetu' l-Lehfan (321 -322) 
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Tefsiri : 

-: ::iı � "Kabe'yi ziyaret etmek" mübtedadır (özne ) .  Kendinden önce bulu
nan iki cer eda.tından biri cer ettiği kelimeyle birlikte haberini (yüklem) oluşturur. 
Anlam ı.f'ÔI � ifadesinin haber olmasını gerektirir. Çünkü gereklilik ifade eder. 
Gereklilik anlamı � edatının kullanılmasını gerektirir. Buna göre anlam şöyle 
olur: Kabe'yi ziyaret etmek insanlara bir vazifedir. 

Ancak <\il nin haber olması da mümkündür. Çünkü gereklilik ve hak etme 
manasını kapsamaktadır. Haberin asıl ifade edilmek istenen şey olması, bunun 
haber olması için bir tercih sebebidir. Bu kelime, her ne kadar cümlenin başında 
bulunsa da cümlenin sonunda olduğu kabul edilmektedir. Buna göre anlam şöy
le olur: İnsanların Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın hakkıdır. 

Şu gerekçe birinci görüşün kabulü için bir tercih sebebidir: v--l:JI � �JI C
"Kabe'nin ziyaret edilmesi insanlara bir vazifedir" şeklinde mübtedanın önce ol
ması, gereklilik ifade eden cümlelerde <\il �ı � "Kabe'yi ziyaret etmek Allah'ın 
hakkıdır" şeklindeki cümlelerden daha çok kuITanılmaktadır. Bu, üzerinde durul
maya değer bir tahlildir. 

O halde birinci cer edatı cer ettiği kelimeyle birlikte, yani <\il haber değildir. 
Onun cümlenin en başında bulunmasında iki incelik vardır: 

1 .  Çünkü <\il , haccın kendisi için yapıldığı Allah ' ı  kapsamaktadır. Dolayısıyla 
O, haccın gerekliliğini bildiren ..rl:JI � kelimesinden önce zikredilmeye daha 
layıktır. Bu ayet-i kerime düzenli bir şekilde üç husus kapsamaktadır: 

a. Hac ibadeti kendisi için yapılan Allah Teala . Ayet bu ismin zikriyle başla-
mıştır. 

b .  Hac ibadetini yerine getiren kişiler. Onlar da v--l:JI "insanlar" . 

c. Allah ve insanlarla irtibatlı olan C- hac ibadeti. 

2. <\il den oluşan cer edatı ve cer ettiği kelime, <lll l Allah lafzını ihtiva etmek
tedir. Bu sebeple O'nun emrettiği bu vacibe saygı göstermek ve ona hakkını 
vermek için bu ismin öne alınması gerekliydi .  Çünkü Allah Teala'nın emrettiği 
şey başkasının emrettiği gibi değildir. 

Ayetteki :_,;, kelimesi v--l:JI "insanlar" kelimesinden bedeldir. Bazı alimler, bu 
kelimenin C- masdarının faili (özne) olduğu görüşünü beğenmektedirler. Buna 
göre ayette sanki şöyle denilmiştir: )� ...)) t_lh.::...... 1 tf �I r. ı:.ıi ...r\.:Jl U'lv <lllJ "Gücü 
yetenlerin Kabe'yi ziyaret etmesi insanlar üzerinde Allah' ın bir hakkıdır. " Ancak 
bu görüş birkaç bakımdan zayıftır. Bunları şöyle sıralamamız mümkündür: 

1 .  Hac farz-ı ayn ( herkesin yapması gereken) ibadetlerdendir. Eğer ayetin 
manası bu tahlilde ileri sürüldüğü gibi olsaydı onun farz-ı kifaye (bir grubun yap
masıyla diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkan) ibadetlerden olduğu anlaşılır-
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dı. Çünkü güç yetirenler hac yaptığında diğerlerinden sorumluluk kalkardı. Zira 
bu tahlile göre ayetin anlamı şöyle olmaktadır: r-t-�_ı..- . �\ � ,Ji V""l;J\  .).>-- .ı.ıı_, 
"Gücü yetenlerin Kabe'yi ziyaret etmesi insanlar üzerinde Allah' ın bir hakkıdır. " 
Buna göre gücü yetenler bu vazifeyi yerine getirince gücü yetmeyenlerin hiçbir 
sorumluluğu kalmamaktadır. Halbuki durum böyle değildir. Gücü yetenler is
ter hac yapsın ister yapmasın, hac herkesin yapması gereken bir farz-ı ayndır. 
Ancak Allah Teala gücü yetmeyenleri bu vazife yapmaktan muaf tutmuştur ve 
onları sorumlu kılmamıştır. Hac yapan kişi, yaptığı hac ile kendi sorumluluğunu 
yerine getirmiştir. Yoksa onun yaptığı hac, hac yapamayanların sorumluluğunu 
düşürmemektedir. 

Daha fazla açıklama isteyerek şöyle diyebilirsin: gücü yeten kimselerin cihat 
etmeleri gerekir. Gücü yetenler cihad edince cihad emriyle mükellef olan diğer 
kimselerden sorumluluk düşer. Gücü yeten kimselerin cihad etmekle mükellef 
olduğu söylenince , cihad herkesi bağlayan bir emir olmuş olur. Ancak cihad 
etmekten aciz olan acizleri sebebiyle mazur görülmüştür. 

Yaptığımız tahlile göre .:r--_ b- • ıı � G.JI C::: .ı.ıı 3 "Gücü yetenlerin Kabe'yi 
ziyaret etmesi Allah' ın hakkıdır" denilmeyip de kelimelerin ayetteki gibi dizil
mesinde işaret ettiğimiz bu harikulade incelik vardır, ki bu hakikaten üzerinde 
durulmaya değer! 

2. Faili zikredilmişse masdarın failiyle tamlama oluşturması, mef'Cılüyle (nes
ne) tamlama oluşturmasından daha iyidir. Hatta nakli bir delil bulunmadıkça bu 
kaideden taviz verilmez. Şu halde eğer ayetteki ı.r masdarın faili olsaydı, masdar 
onunla tamlama oluşturur ve kelimeler şu şekilde dizilirdi: � � V""l:JI  .).>-- .ı.ıı_, 
� ...Ji t_\.k.:..... 1 "Güç yetirenlerin hac etmesi insanlar üzerinde Allah' ın hakkıdır." 
Ayete bu anlamı vermek için bu şekilde tahlil etmek, onu, masdar ile masdarın 
tamlama içinde bulunduğu failinin mef'ul veya zarfla birbirinden ayrıldığı tercih 
edilmeyen nadir kullanımlardan saymayı gerektirir. Şu cümle bu nadir kullanımın 
örneklerindendir: �_,...s- İ.4j .._;., r" � "Amr' ın Zeyd' e vurması beni şaşırtıyor. " 1298 

1298 Örnekte ..,.,,.;. "vurma» masdarıyla tamlama içinde bulunan ve onun manaca faili olan '� 
kelimesi arasına, masdarın mef'ulü olan l ..... J ismi girmiştir. Ancak bizce buradaki konu ile, 
masdarın tamlama içinde bulunduğu kelimeden ayrılması bahsinin alakası yoktur. Şöyle ki; 
müellifin tercih etmediği görüşe göre masdar mef'ulü ile tamlama içindedir ve faili ayrıca zik
redilmiştir. Bu, masdarın faili ile tamlama içinde bulunup mef'ulünün ayrıca zikrecjilmesine 
göre oldukça nadir olmakla birlikte Arapça da görülen bir kullanımdır. Bu kullanımın nadir 
olması, çok daha ender ve hatta Basralı dilcilerce kural dışı görülen müellifin dile getirdiği 
masdarın tamlama içinde bulunduğu kelimeden ayrılması mahzurunu gerektirmemektedir. 
Çünkü müellifin tenkit ettiği görüşü savunanlar böyle bir şey ileri sürmemektedirler. Zaten 
masdarı tamlama içinde bulunduğu kelimeden ayıran herhangi bir kelime de ortada mevcut 
değildir. Sadece daha nadir kullanılmakla birlikte kimsenin reddetmediği, masdarın mef'ulü 
ile tamlama içinde bulunup failinin ayrıca zikredilmesi durumu söz konusudur. Müellifin 
tenkit ettiği görüşün tercihe daha şayan olduğunu söylemek ne vazifemiz ne de haddimizdir. 
Ancak yapılan tenkidin haksız yönüne işaret etmeyi gerekli gördük. (Mütercimin notu) 
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İbn-i Amir' in �l5) �)\ıjİ j;; :_r-5 �I � A .).'.; �.lSj "Müşriklerden çoğuna, 
ortaklarının çocuklarını öldürmesi güzel gösterildi" 1299 kıraatinde de aynı durum 
vardır. Dolayısıyla böyle bir yorum yapmak doğru değildir. 

Bu yaptığımız izahlardan ayetteki ,y kelimesinin ifl:JI "insanlar" kelimesin
den bedel-i ba'd1300 olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ifl:JI kelimesine dönen 
bir zamirin olduğu farz ve takdir edilir. Sanki şöyle denilmiştir: C:- ifl:JI J>- .ı..\IJ 
� ..Jl c:_lh.:..... I (./' G.:-)1 "Kabe'yi Allah için ziyaret etmek insanlara, onlardan gücü 
yetenlere bir vazifedir. " Bedel-i ba'ddan, bedel yapılan kelimeye dönen zamirin 
düşürülmesi güzel değildir. Ancak burada bu zamirin düşürülmesini güzelleştiren 
birkaç sebep vardır: 

a. ,y ism-i mevsO.lü ( ilgi zamiri ) ,  bedel yapılan iflll "insanlar" kelimesi gibi 
akıllı varlıkları göstermektedir ve onunla çok yakın bağ içindedir. 

b . .:.r ism-i mevsulünü açıklayan sıla cümlesinin kapsamı ,  ,y in bedel olduğu ifl:JI "insanlar" kelimesinden daha dardır. Çünkü haca güç yetirenler diğer in
sanların sadece bir kısmını oluşturur. Eğer ondan daha genel olsaydı, söz konusu 
zamirin düşürülmesi çirkin olurdu. Buna şöyle bir örnek verebiliriz: � �Y.1 �i_) 
J.r-11 JI � �.) "Kardeşlerini ,  onlardan çarşıya gidenleri gördüm" cümlesinde 
u"' ism-i mevsulünün bedel-i ba'd olduğu öyj kelimesini gösteren ('"+-" "onlar
dan" zamiri düşürülse güzel bir kullanım olmaz. Çünkü ..;;_,_ıı J1 �) -f "çarşıya 
giden kişiler" , ö _,.>l "kardeşler" den çok daha geneldir. Kardeşlerin dışında da çar
şıya gidenler vardır. Keza 4-:... � J � L. '-:"'L:!JI �ı "Elbiselerini, onların güzel 
olanlarını giyin ! "  cümlesinde L. ism-i mevsulünün bedel-i ba'd olduğu '-:-'l:!JI "el
biseler" kelimesini gösteren 4;..o "onlardan" zamiri düşürülse öncekinden de kötü 
bir cümle kurulmuş olur. Çünkü � L. "Güzel olanlar" ifadesi, '-:-'l:!JI "elbiseler" 
kelimesinden çok daha geneldir. Bedel-i ba' dm, bedel olduğu kelimeden kapsam 
bakımından daha dar olması gerekir. Genel olsa bile, bedel olduğu kelimeyi gös
teren zamirle tamlama içerisinde olursa veya böyle b ir zamirle kayıtlı bulunursa 
genellik kalkar ve yine bedel olduğu kelimeye göre kapsamı daha dar olur. 

1299 En'am 6/137. İbn-i Amir'in kıraatinde j:j "öldürme" masdarıyla tamlama içinde bulunan 
ve onun manaca faili olan .l5 r- "ortaklar" kelimesi arasına, masdarın mef'ulü olan r"-""ır91 
"çocuklarını" kelimesi girmiştir. Ayetin yaygın kıraati şöyledir: -:r.5"_;jı :,. _r..S:J Jj -:.ııis_; 
� Jtf). :.,,,� :ı jİ j; Buna göre anlam şöyledir: Ortakları , müşriklerden çoğu'na -çocuklarını 1 ı· "" h 
öldürmeyi oş gösterdi .  (Mütercimin notu) 

1300 Bedel; cümlede asıl vurgulanmak istenen ama daha önce ona hazırlık olmak üzere bir 
kelime zikredilen ögeye denilir. Bedele hazırlık yapılan kelime mübdelün minh, yani ken
disinden bedel yapılan kelime denilir. Bedel üçe ayrılır. Bedel-i kül, bedel-i ba'd ve bedel-i 
iştimal. Bedel yapılan kelime ile manası tam bir mutabakat içindeyse bedel-i kül, mana 
bakımı;ıdan bedel yapılan kelimenin bir kısmını gösteriyorsa bedel-i ba'd adı verilir. Bu 
ayette � "-Jl c_U..:.... 1 .:..r- "Gücü yetenler», bedel yapılan u'L:JI "insanlar» kelimesi içinde bir 
kısım kimseleri göstermektedir. Dolayısıyla bedel-i ba'ddır. Bedel-i ba'dda, bedel yapılan 
kelimeye bir zamir dönmesi gerekir. (Mütercimin notu) 
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Bu ayette bedel-i ba'dın bedel olduğu kelimeyi gösteren zamirin düşürül
mesini güzel kılan bir başka husus da, if ism-i mevsulünü açıklayan cümlenin 
uzamasıdır. 

4)1 zarfının gramatik durumu hakkında iki ihtimal vardır. Bunları şöyle sıra
layabiliriz: 

a . Hal (durum zarfı) olup � "yol" kelimesini nitelemektedir. Çünkü ken
disinden sonraya bırakılmış ve nekire olan � kelimesinin sıfatı konumundadır. 
Eğer '-)[ � şeklinde ondan sonra yer alsa idi onun sıfatı olacaktı. 1301 

b . ..J! zarfı, � "yol" kelimesine bağlıdır. 

Ancak bu durumda şöyle bir soru akla gelir: � "yol" kelimesinde fiil manası 
yoktur. Zarflar ise sadece fiil manası olan kelimelere bağlanabilir. Bu durumda 
..J! zarfı � "yol" kelimesine nasıl bağlanabilir? 

Bu soruya şöye cevap verilir: � "yol" kelimesi, burada Kabe'ye ulaştıran 
yiyecek, azık ve benzeri şeylerden ibarettir. Bu itibarla - fiil olmasa da - onda fiil 
kokusu vardır. Çünkü onunla bilinen yol kastedilmemiştir. Bu sebeple zarfın ona 
bağlanması mümkündür. 

Her ne kadar � "yol" kelimesi, ..J! zarfından önce zikredilmeyi hak ediyor 
idiyse de, sözün güzel dizimi ve Kur'an'ın eşsiz üslubu, '-J! zarfının � "yol" keli
mesinden önce zikredilmesini gerektirdi. Çünkü 4�) zarfındaki "o" zamiri Kabe'yi 
göstermektedir. Kabe ise , ayette asıl üzerinde durulan konuyu oluşturmaktadır. 
Araplar sözlerinde önem verdikleri ve açıklamasına itina gösterdikleri ögelere 
öncelik verirler . 

..Jl zarfının gramatik durumu hakkında aktardığımız yukarıdaki iki tahlil 
Süheyli'ye aittir ve bunlar bizce oldukça uzak ihtimallerdir. Bu zarfın bağlana
bileceği ve Süheyli 'nin zikrettiği bu iki ihtimalden çok daha güzel, hatta onun 
güzelliği yanında başka bir şeklin caiz olmayacağı bir ihtimal daha vardır. O da; 
'-""l.:.JI J.>- "insanlara vazifedir" ifadesindeki gereklilik anlamıdır. Ama Süheyli'nin 
dediği gibi, zarfın � "yol" kelimesine bağlanması veya ondan hal yapılması 
oldukça uzaktır. 

Bizim ileri sürdüğümüz her ne kadar hiç akla gelmeyen bir tahlil ise de, 
üzerinde kafa yormaya değen bir yorumdur! Tıpkı � \ �  4ll "Allah rızası için 
senin hac yapman gerekir", ölS )1_, öJl.a..11 � 4ll "Allah rızası için namaz kılman 
ve zekat vermen gerekir" cümlelerine benzemektedir. 1302 

1301 Sıfat, nitelediği kelimeden önce yer alırsa ve nitelenen kelime nekire ise hal olur. Hal, gra
mer açısından farklı hükme tabi olsa da manaca sıfat gidir. (Mütercimin notu) 

1 302 Bu cümlelerde cer edatı ve onun cer ettiği kelimeden oluşan iJI, � deki bu gereklilik 
manasına bağlıdır. (Mütercimin notu) 
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Bu ayet-i kerimede bir incelik daha vardır. O da şudur: Allah Teala bir şey 
buyurduğu veya yasakladığı zaman genellikle _,....i "emir" ve � "yasak" kelime
lerini yahut da ......:5 "yazdı" , i .. � "haram kıldı" gibi kelimeler kullanır. Hacla ilgili 
ayette ise , bu farizanın gerekliliğini on ayrı şekilde vurguladığı bir ifade kullan
mıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Öncelikle Allah Teala kendi ismini zikretti ve isminin başında istihkak ve 
ihtisas için olan (yani Allah' ın, hac ibadeti yapılmaya layık ve müstahak tek var
lık olduğunu gösteren) J lam harfini kullandı. 

2. Haccı emrettiği kişileri, yani V""Uı "insanlar" kelimesini kapsayıcı bir şekil
de zikretti ve başına � edatı getirdi . 

3 .  V""UI "insanlar" kelimesinden t_Lk.:..... 1 Lr° "gücü yetenler"i bedel yaparak 
maksadın sadece onlar olduğunu belirtti. 

4. Şart bağlamında � "yol" kelimesini nekire (belirsiz) kullandı. Böylece 
yiyecek yahut mal gibi her hangi bir şekilde bir imkan bulunması halinde haccın 
farz olduğunu bildirdi. 

5. Hac farizasını "yol ve imkan" diye isimlendirilebilecek şeylerin gerçekleş
mesine bağladı. 

6. Hac emrinin ardından çok büyük bir tehdit zikrederek "Kim inkôr 
ederse"1303 , yani kim bu emri yerine getirmez ve terk ederse Allah'ın, onun ya
pacağı ibadete hiçbir ihtiyacı olmadığını belirtti . 

7. Hac yapmayanın haccına ihtiyacı olmadığını bildirmek suretiyle durumun 
önemini göstermiş ve tehdidi iyice pekiştirmiş oldu . Çünkü Allah Teala'nın hiç
bir şeye ihtiyacı yoktur, O övgüye layıktır. O'nun hiç kimsenin haccına ihtiyacı 
yoktur. 

8. Burada hac yapmayanın haccına ihtiyacı olmadığını belirtmesi, ona olan 
gazap ve hoşnutsuzluğunu bildirmek içindir. Zaten O'nun birinden yüz çevirmesi 
en büyük ve en ürkütücü tehdittir. 

9. Sadece .ı.;.� � .uıı 0� "Allah' ın ona bir ihtiyacı yoktur" demeyip de tüm 
alemlerin Rabbi olduğunu belirterek �WI ,y � .uıı 0µ "Allah bütün ôlemlerden 
müstağnidir"1304 buyurmak suretiyle söz konus-u tehdidi daha da perçinlemiştir. .. 
Çünkü tüm alemlerden müstağni olunca her itibarla ve her açıdan hiç kimseye 
muhtaç olmadığı, tam bir istiğna içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu da, kul
larına emretmiş olduğu hakkı olan haccı terk edene kızgınlığının büyüklüğünü 
daha iyi göstermektedir. 

1303 Al-i İmran 3/97 
1304 AI-i İmran 3/97 
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10. Bu anlamı ,  pekiştirici L>j edatıyla güçlendirdi . 

Bu büyük İlahi emrin vurgulanmasını gerektiren on husus işte bunlardır. 

Ayette isnadın iki defa zikredilmesini gerektiren bedel ögesinin bulunması 
da dikkate değer bir inceliktir. Bu sayede hac yapmalarının gerekliliği bir defa 
tüm insanlara, bir defa da sadece gücü yetenlere nispet edilmiştir. Zaten nispetin 
tekrarlanarak pekiştirilmesi ve böylece mananın takviye edilmesi bedel ögesi
nin sağladı faydalardandır. Bu sebeple bedel ögesi sayesinde (hareke ve irap 
alametlerini gerektiren)  amil tekrar edilmiş gibi olur. 

Ayrıca ayette bulunan kapalılıktan sonraki açıklık, özetten sonra yapılan 
tafsilat da dikkate değer! Bunu, bedel ögesinin kullanılması sayesinde ve konuya 
yapılan vurgu ve gösterilen itinadan dolayı sözün iki şekil ve halde zikredilmesi 
sağlamıştır. 

Bu emre Kabe'nin güzelliklerini, azamet ve şanını , zikrederek başlaması 
da. bir başka dikkat çeken husustur. Öyle ki, bu başlangıç, -böyle bir emir ol
masaydı bile- gönülleri ona yöneltecek ve haccetmeye çekecek kadar güzeldir. 
Allah Teala şöyle buyuruyor: "ibadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina 
mekke 'deki Kabe olup pek feyizlidir, insanlar için hidayet rehberidir. Orada 
apaçık alametler ve deliller, İbrahim 'in makamı vardır. kim Beytullah 'a girerse 
korkudan emin olur. "1305 

Allah Teala bu ayetlerde Kabe'nin on sıfatını zikretmiştir. Bunları şöyle sa
yabiliriz: 

1 .  Kabe, yeryüzünde yapılmış en eski mescittir. 

2 .  O, çok feyizli ve bereketlidir. Hayrı çok ve devamlıdır. Dünya mescitleri 
içinde ondan daha bereketli, hayrı ondan daha çok ve devamlı, yaratıklar için 
ondan daha faydalı başka bir mescit yoktur. 

3. O, LS.U "hidayet"tir. Hidayet kelimesi masdardır. Allah Teala, bu kelimeyi 
Kabe'nin sıfatı olarak kullanarak Kabe'nin hidayetin kendisi olduğunu belirtmiştir. 

4. Ayette Kabe'nin kapsamakta olduğu kırktan fazla alamet ve delile de 
işaret edilmiştir. 

5. Kabe'nin haremine giren kimse güvende olur. 

Kabe'yi ziyaret etmek emredilmemiş olsaydı bile, sahip olduğu bu sıfatlar 
-ondan ne kadar uzak olursa olsun- gönülleri onu ziyaret etmeye çekecek güç
tedir. 

1305 Aı-i İmran 3/96-97 
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İşte bu sıfatları saydıktan sonra yukarıda zikredilen on vurgulu ifade ile sarih 
hac emri verilmiştir. Bütün bunlar, Allah' ın bu azametli eve itina gösterdiğini, 
onun şanını, kadir ve kıymetini yüce tuttuğunu göstermektedir. Kabe'nin hiç
bir şerefi olmasaydı bile, Allah' ın "Tavaf edenler için benim mabedimi tertemiz 
tut! "1306 sözüyle onu kendisine nispet etmesi ona şeref ve fazilet olarak yeterdi. 
İşte bu nispettir ki, tüm kainatın kalbini kendisine çekmekte, gönüllerini cezp 
etmekte ve ona hasret duymalarına sebep olmaktadır. O, kendisini sevenler için 
bir sevap kazanma yeridir. Onu sevenler ona giderler, ancak hasretlerini asla gi
deremezler. Her ziyaret ettiklerinde ona dah3 fazla sevgi ve özlem duyarlar. Ona 
kavuşmaları onlara şifa olmaz. Ondan uzaklaşmaları onlara teselli olmaz ve onu 
unutturmaz. 1307 

98. De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah bütün yaptıkların ıza şôhid iken, n için 
Allah 'ın ayetlerin i  inkôr ediyorsunuz? " 

99. De ki: "Ey Kitap Ehli, kendiniz şahid olup dururken Allah 'ın yo
lunu eğri göstermeye yeltenerek niçin iman edenleri o yoldan döndür
mek istiyorsunuz? Allah yaptıkların ızdan gôfil değildir. " 

1 00. Ey iman edenler, eğer siz Kitap Ehli 'nden her hangi b ir kesime 
itaat edecek olursanız, sizi imanınızdan sonra kôfirler olarak geri dön
dürürler. 

1306 Hac 22/26 
1307 Bedfüu'l-fevfüd ( I I/45-46) 
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1 01 .  Allah 'ın ayetleri size okunup durmakta ve O'nun Peygamberi 
aranızda iken nasıl oluyor da inkar edersin iz? Kim Allah '(ın din in)e sım
sıkı tutunursa dosdoğru yola iletilmiş olur. 

1 02. Ey iman edenler, Allah 'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun 
ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. 

1 03. Hepiniz, toptan Allah 'ın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın.  
Allah 'ın üzerin izdeki n imetini de hatırlayın: Hani siz düşmanlar idiniz de 
O, kalblerinizi birleştirmiş, siz de O'nun nimetiyle kardeş olmuştunuz. Ve 
yine siz ateşten bir çukurun kenarındayken oradan da sizi O kurtardı. işte 
Allah h idayet bulasınız diye, size ayetlerini böylece apaçık bildiriyor. 

Tefsiri : 

Başka bir ayette de şöyle buyurulmuştur: ''Allôh 'a sımsıkı bağlanın! O sizin 
biricik Mevlanız, Efendin izdir. Ne güzel Mevla ve ne güzel Yardımcısıdır 0! "1308 

Ayet-i kerimede kullanılan l�I "Sarılın, bağlanın !" kelimesi, � kökün
den iftial kalıbına aktarılmış bir kelimedir. Kişiyi kurtaracak, korkulup endişe edi
lecek şeylerden koruyacak şeylere sarılmak anlamına gelir. �\ ismet, koruma; 
bunun iftial kalıbına aktarılmış şekli olan �'il i ' tisam ise "korunma" demektir. 
Koruyucu ve muhafaza edici özelliğe sahip oldukları için kaleler hakkında da bu 
kökten gelen r"'l_,...JI "korunaklar" kelimesi kullanılır. 

Dünya ve ahiret saadeti Allah'a ve onun ipine sarılmakla gerçekleşir. Bu 
ikisine sarılanlar dışında hiç kimseye kurtuluş yoktur. 

Allah ' ın ipine sarılmak kişiyi sapıklıktan korur. Allah 'a sarılmak ise helakten 
korur. Ömür yolunda Allah'a doğru yol almakta olan insan, bir amaç için yolcu
luk eden bir kimseye benzer. Tıpkı onun gibi rehberliğe ve selamete ihtiyacı var
dır. Allah ' a  ve O'nun ipine sarılmaksızın hedefine ulaşması mümkün değildir. 

Yolcunun yolunu şaşırmamasını ve ona doğru yolu gösteren, hazırlık yap
masını ve eşkıyadan ve diğer tehlikelerden korunacağı silahı almasını sağlayan 
rehberdir. 

Allah ' ın ipine sarılmak da, kişinin doğru yolu bulmasını ve rehberi izlemesini 
sağlar. Allah'a sarılmak ise, yolda gerekli olan silah, azık, madde ve gücü temin 
eder. 

Bundan dolayı bu manaya işaret ettikten sonra selef alimlerinin "Allah'ın 
ipine sarılmak" hakkındaki ifadeleri değişiklik arz etmiştir. 

Nitekim lbn-i Abbas (ö .  68 h ) ,  "Allah' ın dinine yapıştılar" sözüyle açıkla
mıştır. 

1308 Hac 22/72 
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Öte yandan İbn-i Mes'ud (ö .  32 h ) ,  "cemaat" olarak yorumlamış ve şöyle 
demiştir: Birlik ve beraberlik içinde olun! Sarılmakla emredilen Allah' ın ipi odur. 
Cemaatte hoşlanmadığınız şeyler ayrılıkta hoşlandığınız şeyden daha hayırlıdır. 

Mücahid ve Ata ise "Allah'ın ahdi" diye yorumlamışlardır. 

Katade, Süddi ve müfessirlerden çoğu Kur'an olduğunu belirtmişlerdir. 

İbn-i Mes'ud, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu 
nakletmiştir: "Bu Kur'an Allah 'rn ipi ve O'nun açık nürudur. Fayda verici şifadır. 
Ona yapışanrn koruyucusu ve onu izleyeni kurtarıcıdır. "1309 

Ali b .  Ebi Talib de -radıyallahu anh- Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem
Kur'an hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "O, Allah 'rn sağlam ipidir. O, 
hikmetli öğüttür, dosdoğru yoldur. Onun sayesinde arzulara uyulmaz, diller do
laşmaz. Tekrarlanmasından dolayı bıkılmaz. Alimler ona doymaz"1310 

Mukatil b .  Süleyman (ö. 150 h) ise "Allah' ın ipi" hakkında şu yorumu yap
mıştır: Allah' ın emrine uyun ve onun itaatine girin. Yahudi ve Hıristiyanların 
dağıldığı gibi dağılmayın !  

Muvatta'da İmam Malik, Süheyl, Ebu Salih ve Ebu Salih ' in babası kana
lıyla Ebu Hureyre 'den Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini 
nakletmiştir: ''Allah sizin üç şey yapmanızdan hoşnut olur, üç şey yapmanıza 
da kızar. Sadece kendisine kulluk edip O'na hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, 
toptan O'nun ipine sarılman ızdan ve idarecilerinize itaat etmenizden hoşlanır. 
Dedi-kodu etmenize, malları ziyan etmenize ve çok soru sormanıza ise kızar. "1311 
Bu hadisi İmam Müslim Sahih' inde rivayet etmiştir. 1312 

• * 1 • • ' • 

?ı J ı)�J ..J_,µ� 0_,y:�j pı d! z.ı_;.� 'i;i p �J 
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� ' .  t )ı  .:.ı�Jı r-� J.ıJ_,!j 
1 04. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir 

topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. 

1309 Bu hadis zayıftır. Bk. Darimi (3318) Fedailü' l-Kur'an, Babu men karae' l-Kur'an; Abdürrezzak 
( Ill/375) Rakam: 6117 ;  Taberani, el-Mu'cemü' l-Kebir (!X/139) Rakam: 8646. Bu rivayetlerin 
hepsinde de Müslim b. İbrahim el-Hicri vardır ki onun hadisi terkedilmiştir. Bk. et-Tehzib 
(1/164) ;  el-Mecruhin (1/100); Mizanü'l-İ'tidal (1/65) (Derleyenin notu) 

1310 Bu hadis zayıftır. 
1 3 1 1  Müslim (!V/307) Akdıye , Babu'n-nehy <an  kesreti's-süal; Muvatta (990) Kelam, Babu ma 

cae fi idaati'l-mal 
1312 Medaricü' s-Salikin ( 1/460-461 )  

T 
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Tefsiri : 

Allah Teala sadece ayette özellikleri sayılan kimselerin iflah ôlacaklarmı be
lirtti . Hayra çağıran kimselerle maksat, Allah' ın kitabına ve peygamberin sünne
tine çağıranlardır. Yoksa falanca ve falancanın indi görüşlerine çağıranlar değil ! 1313 
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� \ \ · t 0�Ll.ıı �ftl.J 0;,,�1 � f4J ı?-
1 05.  Siz, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp (din

lerinde) ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azab 
vardır. 

1 06. O günde kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacaktır. Yüzleri 
kararan/ara: "İmanınızdan sonra kô.fir oldunuz ha! . . .  O halde kô.fir olma
n ızdan ötürü azabı tadın" (denilir) . 

1 07. Yüzleri ağaran/ar ise; Allah 'ın rahmetindedirler. Onlar orada 
ebediyyen kalıcıdırlar. 

1 08. Bunlar sana hakk ile okuduğumuz Allah 'ın ayetleridir. Allah 
alemlere zulmetmek istemez. 

1 09. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Bütün işler 
yalnız Allah '  a döndürülür. 

1 1  O. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği em
reder, kötülükten vazgeçirirsiniz. Siz Allah 'a iman da edersiniz. Eğer Ki
tap Ehli iman etmiş olsalardı kendileri için daha hayırlı olurdu. (Aslında) 
onlardan iman edenler olmakla birlikte onların çoğu (dinden çıkmış) 
fô.sıklardır. 

1313 İ ' lamü'l-muvakkıin (11/224) 



466 •!• Beda i 'ut-tefslr 

Tefsiri : 

Allah Teala ,  sahabe-i kiramın iyiliği emredip kötülüğü yasakladığına şahitlik 
etmektedir. Onların zamanında bir hadise olduğu zaman, içlerinde yanılmış 
olanlar dışında o konuda iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan kimseler mutlaka 
bulunurdu. Doğru olan şey, şüphesiz iyidir. Hata ise bazı açılardan kötüdür. 

Eğer her meydana gelen hadise sahabeden iyiliği emredip kötülüğü yasak
layanlar olmasaydı icmaın delil olduğu hakkında bu ayet-i kerimeye dayanıla
mazdı .  

İcmaın delil olmaması bu şekilde geçersiz olduğuna göre, içlerinden biri 
muhalefet etmedikçe sahabeden bilgi sahibi olanların yanılmış olmasının 
imkansızlığı ortaya çıkmaktadır. Bu da sahabi görüşünün dinde delil olduğunu 
gösterir. 1314 

1 1 1 .  Onlar (dille) eziyet etmekten başka asla size bir zarar veremez
ler. Eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara 
yardım da edilmez. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimedeki 15�\ "incitme" kelimesinin daha önce geçen r5..JA J 
"Zarar vermezler" fiilinin ihtiva ettiği "zararverme"nin bir parçası olduğu açıktır. 1315 
Çünkü ayetin anlamı şöyledir: Size onların sadece eziyetleri ulaşabilir. Zarar ise 
sizden hiçbirinize asla ulaşmaz. 

Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Eğer sabreder 
ve korunursanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez"1316 Görüldüğü gibi, 
Müslümanlar ehl-i kitabın hilelerinden dolayı maruz kalabilecekleri eziyetten gü
vende değildirler. Buna rağmen Allah Teala, onların h ilelerinin - terör estirmek, 
sözle sataşmak, savaşmaya mecbur etmek, incitmek ve yormak olsa bile - Müs
lümanlara hiçbir zarar vermeyeceğini belirtmiş ve zararla incitmeyi birbirinden 
açıkça ayırmıştır. 1317 

1314 İ'lamü'l-muvakkıin (IV/165) 
1315 Buna Arapça gramerde istisna-yı muttasıl adı verilir. Yani istisna edatı olan '1 j'dan sonra 

istisna edilen kelime, edatın öncesindeki kendisinden istisna edildiği kelimenin bir parçası
dır ve ondan çıkarılıp ayrılmıştır. (Mütercimin notu) 

1316 Al-i İmran 3/120 
1317 Bedfüu'l-fevfüd ( lll/72) 
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1 1 2. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar üzer/erine zillet vurul
muştur. Meğer ki, Allah 'ın ahdine ve insanların (mü 'minlerin) emanına 
sığınmış olsunlar. Onlar döne dolaşa Allah' ın gazabına uğradılar ve 
üzer/erine fakirlik (cimrilik ve mal tutkusu) damgası da vuruldu. Bunun 
sebebi onların Allah ' ın ayetlerin i inkar etmeleri ve peygamberleri haksız 
yere öldürme/eridir. Diğer bir sebeb de onların (Allah 'a) isyan etmiş ve 
aşırı gitmiş olmalarıdır. 

1 1 3. Onların hepsi b ir değillerdir. Kitap Ehli 'nden bir zümre vardır 
ki hak üzere dosdoğru yürümektedir. Gecen in saatlerinde secde ederek 
(namaz kılarak) Allah' ın ayetlerin i okurlar. 

1 1 4. Allah 'a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emrederler, kötü
lükten vazgeçirmeye çalışırlar. Hayırlı işlerde ellerin i  çabuk tutarlar. İşte 
onlar salihlerdendir. 

1 1 5.  Ve onlar ne hayır işlerlerse ondan mahrum bırakılmayacaklar
dır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilendir. 

1 1 6. Kafirlerin mallarının da oğullarının da Allah(ın azabın) a karşı 
kendilerine asla bir faydası olmayacaktır. Onlar ateşliktirler, onlar orada 
ebediyyen kalacaklardır. 

1 1 7. Onların bu dünya hayatında harcadık/arı kendilerine zulmeden 
bir kavmin, ekinlerini vurup da helak eden soğuk ve kavurucu bir rüz
gara benzer. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulme
diyorlar. 
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Tefsiri: 

Allah Teala bu ayette, rızasını gözetmeden ve itaat etme kaygısı gütmeden 
malını harcayan kimselere bir örnek vermiştir. Bu tip kimselerin şeref ve övgü 
elde etmek, şan ve şöhret kazanmak için Allah rızasını düşünmeksizin, bilakis 
O'nun ve peygamberinin yolundan insanları alıkoymak için yaptıkları harcama
ları bir ekine benzetmiştir. O ekini eken çiftçi ondan çok fayda ve hayır um
maktadır. Ne var ki onu son derece soğuk bir rüzgar vurmuş ve mahsulü yakıp 
kurutmuş ve helak etmiştir. 

Ayette zikredilen _ra.JI kelimesi hakkında farklı yorumlar yapılmıştır. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Şiddetli soğuk. 

2 .  Ateş. Bu görüşü sahabeden İbn-i Abbas (ö .  68 h) söylemiştir. 

İbnü' l-Enbari şöyle demiştir: İltihap anında yükseldiğinden dolayı ateşe .,r,;> 
denilmiştir. 

3 .  Şiddetli esişinden dolayı rüzgara eşlik eden ses. 

Bu üç görüşün hepsi birbirini gerektirmektedir. _ra.JI, şiddetli soğuk 
manasındadır. Kuru oluşu sebebiyle ekini ateş gibi yakar. Aynı zamanda şiddetli 
bir sesi vardır. 

"Kendi öz canlarına yazık eden kimseler . . .  " ifadesinde, bu rüzgarın ekini 
vurmasının sebebinin zulüm olduğuna ikazda bulunulmaktadır. Özelliği belirtilen 
rüzgarı onların başına getiren yaptıkları haksızlıklardır. Bu sebeple ekinleri kuru
tulup helak edilmiştir. Yaptıkları haksızlık, iyi davranışlarını ve sadakalarını yiyip 
tüketen bir rüzgar gibidir. 1318 

Uhud Savaşındaki Övgüye Layık Hikmet ve Amaçlar 

1318 İ'lamü'l-muvakkıin (1/241-242) 
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1 1 8. Ey iman edenler, kendinizden başkasın ı  sırdaş edinmeyin. On
lar halinizi bozmaktan h iç geri kalmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri 
arzu ederler. Onların kinleri ağızlarından taşıp çıkmıştır. Göğüslerinde 
gizledikleri ise (açıkladıklarından) daha büyüktür. Şayet düşünürseniz 
işte size ayetlerimizi açıkladık. 

1 1 9. lşte siz onları seven kimselersiniz. Halbuki onlar sizi sevmezler. 
Siz kitapların hepsine de inanırsın ız. Onlarsa sizinle karşılaştıkları za
man "iman ettik" derler; fakat (birbirleriyle) başbaşa kaldıklarında kinle
rinden dolayı aleyhinize parmakların ın uçlarını  ısırırlar. De ki: "Kinin izle 
geberin. " Şüphesiz Allah göğüslerde olanı çok iyi bilendir. 

120. Size bir iyilik dokunursa onları tasaya düşürür; eğer size bir 
kötülük isabet ederse ondan dolayı sevinirler. Şayet sabreder ve sakınır
sanız, onların hilekarlık/arının size zararı olmaz. Şüphesiz Allah bütün 
yaptıklarını  çepeçevre kuşatandır. 

121 . Hani  sen (bir sabah) erkenden, mü'minleri savaşa elverişli yer
lere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın .  Allah hakkıyla işitendir, 
herşeyi bilendir. 

122. O zaman içinizden iki zümre bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki 
Allah onların yardımcılarıydı. Mü 'minler ancak Allah 'a güvenip dayan
malıdırlar. 

123. Anda/sun ki siz zayıfken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O 
halde Allah 'tan sakının ki şükretmiş olasın ız. 

124. Hani  sen mü 'min/ere: "İndirilen üç bin melekle Rabbinizin size 
yardım etmesi size yetmez mi? "  diyordun. 

125. Evet, siz sabreder ve sakınırsanız; bunlar da ansızın üstünüze gele
cek olurlarsa Rabbiniz, işaretlenmiş beşbin melekle size yardım edecektir. 

126. Allah onu (bu imdadı) size ancak (zaferi) müjdelemek için ve 
kalbleriniz onunla huzur bulsun diye yaptı. Yoksa yardım ancak, Aziz ve 
Hakim olan Allah katındandır. 
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127. Allah kafirlerden bir kısmını helak etsin veya bozguna uğratıp 
perişan etsin de zarara uğramışlar olarak dönüp gitsinler diye (bu yar
dımı yaptı) . 

128. O işten sana hiçbir şey düşmez. (Allah dilerse) ya tevbelerin i  
kabul eder veya zalim olduklarından dolayı onlara azab eder. 

1 29. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Dilediğine mağ
firet eder, dilediğin i  de azap/andırır. Allah çokça mağfiret edendir, mer
hamet edendir. 

1 30. Ey iman edenler! Ribayı (faizi) kat kat fazlalığıyla yemeyin. 
Allah 'tan korkun ki kurtulasın ız. 

1 31 .  Kafirler için hazırlanmış olan o ateşten de sakının. 
1 32. Bir de Allah 'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete nail olasınız. 
1 33. Rabbinizden bir mağfiret ve takva sahipleri için hazırlanmış, eni 

göklerle yer (kadar) olan Cennet'e koşuşun. 
1 34. Onlar bolluk ve darlıkta infak edenler, öfkelerin i  yutanlar ve 

insanları affeden/erdir. Allah iyilik edenleri sever. 
1 35.  Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettik

leri vakit Allah 'ı hatırlayarak hemen günahları için bağışlanma dileyen
lerdir. Zaten günahları Allah 'tan başka kim bağışlar ki? Birde işledikleri 
(günah) üzerinde bilip durdukları halde ısrar etmeyenlerdir. 

136. İşte bunların mükafatı, Rabblerinden bir mağfiret ve altından ır
maklar akan Cennetlerdir ki, orada ebediyyen kalıcıdırlar. (Böyle salih) 
amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir! 

137. Sizden evvel birçok sünnetler gelip geçmiştir. Onun için yeryü
zünde gezin, dolaşın da (Allah 'ın hükümlerini) yalan/ayanların sonları 
n ice oldu, görün. 

138. Bu insanlar için bir açıklama; takva sahipleri için de bir h idayet 
ve bir öğüttür. 

139. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Siz eğer mü 'minler iseniz muhak
kak üstünsünüz. 

1 40. Eğer size (Uhud'da) bir yara dokunduysa o topluluğa da 
(Bedir 'de) öylece bir yara dokunmuştur. O günleri; Biz insanlar ara
sında döndürür dururuz. Ta ki Allah mü 'minleri ayırd etsin. Aranızdan 
şahidler edinsin. Allah zalimleri sevmez. 

141 . Bir de Allah mu 'minleri temizlesin, kafirleri de helak etsin diye. 
1 42. Yoksa siz, Allah için izden cihôd edenlerle sabredenleri belli et

meden, Cennet'e girivereceğinizi mi sandınız? 
1 43. Anda/sun ki siz ölümü onunla karşılaşmadan önce temenni edi

yordunuz. işte bakıp dururken görd..ınüz onu. 
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1 44. Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan evvel n ice pey
gamberler gelip geçmiştir. Eğer o, ölür veya öldürülürse ökçe/eriniz üs
tünde (dininizden) geriye mi döneceksiniz? Kim iki ökçesi üzerinde geri
ye dönerse, o Allah 'a elbette zarar veremez. Allah şükredenlere mükafat 
verecektir. 

1 45. Allah 'ın izn i  olmadıkça hiçbir kimse ölemez. O vadesiyle ya
zılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetlerin i  dilerse ona ondan veririz. 
Kim de ahiret sevabını dilerse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri 
mükafat/andıracağız. 

146. Kendileriyle birlikte birçok alimin çarpıştığı n ice peygamberler 
gelip geçmiştir. Fakat Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşe
mediler, zaafa uğramadılar, (düşmanlarına) boyun da eğmediler. Allah 
sabredenleri sever. 

147. Onlar yaln ızca şöyle diyorlardı: "Rabbimiz günahlarımızı ve işi
mizdeki taşkınlığımızı bağışla, (savaşlarda) ayaklarımıza iyice sebat ver; 
kafirler topluluğuna karşı b ize yardım et! " 

1 48. Sonunda Allah da onlara dünya nimetlerin i  ve ahiret sevabının 
güzelliğini verdi. Allah iyilik edenleri sever. 

1 49. Ey iman edenler, eğer kafirlere itaat edecek olursanız, sizi ök
çelerinizin üzerinde geri döndürürler. Siz de zarara uğrayanlar olarak 
geri dönersin iz. 

1 50. Halbuki Allah sizin yar ve yardımcın ızdır, O, yardım edenlerin 
en hayırlısıdır. 

1 5 1 .  Allah 'a haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri ortak koştuk
larından dolayı o kafirlerin kalblerine korku salacağız. Onların barınağı 
Cehennemdir. Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür! 

1 52. Muhakkak Allah size verdiği sözünü aynen yerine getirmiştir. 
Hani o zaman O'nun izniyle onları öldürüyordunuz. Nihayet sevmekte 
olduğunuzu size gösterdikten sonra yılgınlık gösterdiniz, verilen emir 
hakkında çekiştin iz, isyan ettiniz. Içinizden kim iniz dünyayı istiyor, kimi
n iz de ahireti istiyordu. Sonra sizi sınamak için sizi onlardan geri çevirdi. 
Bununla beraber sizi affetti. Allah mü minlere lütufkardır. 

1 53. Peygamber arkanızdan size seslenip dururken siz boyuna hiç 
kimseye dönüp bakmadan uzaklaşıp duruyordunuz. Kaybettiklerinize 
ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye, Allah size keder üstüne keder 
vererek cezalandırdı. Allah bütün yaptıkların ızdan haberdardır. 

1 54. Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize bir emniyet, bir 
uyuklama indirdi ki o (uyuklama) için izden bir kısmını örtüp bürüyor
du. Bir kısmı da canları sevdasına düşmüşlerdi. Allah 'a karşı cahili yet 
zannı gibi hakkın dışında bir zan besliyorlardı. "Bu işten bize bir şey 
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(pay) var mı?" diyorlardı. De ki: "Her şey Allah ' ın elindedir. "  Onlar sana 
açıklamadıkları şeyi içlerinde gizliyorlar. "Bizim bu işten bir payımız ol
saydı, burada öldürülmezdik" diyorlar. De ki: "Evlerin izde olsaydınız 
bile, üzer/erine öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları yerlere çıkıp 
giderler (ve yine öldürülecekler) di. Allah göğüslerin izdekini yoklamak, 
kalblerin izdekini temizlemek için (böyle yaptı) . Allah kalblerin özünü 
çok iyi b ilendir. " 

1 55.  İki ordunun karşılaştığı gün, için izden yüz çevirenleri ancak 
yaptıkları bazı işler yüzünden, şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Anda/
sun Allah da onları affetti. Çünkü Allah (günahları) bağışlayandır, (ceza 
vermekte acele etmeyen) Halimdir. 

1 56. Ey iman edenler, siz, kendileri kôfir olup da yeryüzünde yolculuk 
yahut gazada iken (öldürülen) kardeşleri hakkında: "Yanımızda olsalardı 
ölmez/erdi, yahut öldürülmez/erdi" diyen kimseler gibi olmayın ki, Allah 
bunu yalnızca onların kalblerinde bir hasret (ve keder) yapsın. Dirilten 
de öldüren de Allah 'dır. Allah bütün yaptıkların ızı çok iyi görendir. 

1 5 7. Anda/sun ki Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz, muhak
kak Allah 'tan bir mağfiret ve rahmet onların toplayacağı şeylerden daha 
hayırlıdır. 

1 58. Anda/sun siz ölseniz veya öldürülürseniz de muhakkak Allah 'ın 
huzurunda toplanacaksınız. 

1 59. Allah 'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. 
Şayet kaba, katı kalbli birisi olsaydın, elbette onlar etrafından dağılırlar
dı. Artık onları bağışla, onlara affedilmeleri için Allah 'tan mağfiret dile ve 
iş hususunda onlarla müşôvere et. Bir kere de azmettin mi  artık Allah 'a 
güvenip dayan. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. 

1 60. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek kimse olamaz. Eğer 
sizi yardımsız bırakırsa O'ndan başka size yardım edecek olan kimdir? 
Mü 'minler Allah 'a güvenip dayanmalıdırlar. 

1 61 .  Bir peygamber için hôinlik etmek olur şey değil. Kim hôinlik 
ederse Kıyamet günü o hıyônet ettiği şeyle gelir. Sonra herkese ne ka
zandıysa eksiksiz ödenir ve onlara zulmedilmez. 

1 62. Hiç Allah 'ın rızasına uyan kimse, Al/ah 'ır ı  gazabına uğrayan ve ba
rınağı Cehennem olan kimse gibi olur mu? O, ne kötü bir dönüş yeridir! 

1 63. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah yaptıkların ı  çok 
iyi görendir. 

1 64. Anda/sun ki Allah mü 'minlere, içlerinde kendilerinden ôyetlerin i  
okuyan, onları tertemiz eden, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir Pey
gamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. J-lôlbuki daha önce 
onlar gerçekten apaçık bir sapıklık içinde idiler. 
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1 65. Böyle iken başlarına iki katın ı  getirdiğiniz b ir musibet gelip size 
çatınca mı: "Bu bize nereden geldi? " dediniz? De ki: "O kendin izden
dir. " Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. 

1 66. İki ordunun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah 'ın 
emriyle idi ve m ü 'min/eri ayırd etmesi içindi. 

1 67. Bir de münafıklık yapanları açığa vurmak içindi. Onlara: "Gelin, 
Allah yolunda savaşın yahut savunun" den ildiği vakit: "Eğer biz savaş 
olacağın ı  bilseydik arkanızdan gelirdik" dediler. Onlar o gün imandan 
çok küfre daha yakındılar. Onlar ağızlarıyla kalblerinde olmayanı söylü
yorlardı. Allah onların gizledik/erini çok iyi bilendir. 

1 68. Kendileri oturup (öldürülen) kardeşleri için: "Eğer bize itaat et
selerdi öldürülmez/erdi " diyenlere de ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, 
kendinizden ölümü geri çevirin. " 

1 69. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler. sanma. Bilakis onlar 
Rabbleri katında diridir/er, rızıklanırlar. 

1 70. Allah 'ın lütfundan kendilerine verdiğiyle hepsi de sevinç içinde
dir/er. Ve arkalarından henüz kendilerine katılamayan/ara: "Onlar için hiç
bir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir" diye m üjdelemek isterler. 

1 71 . Onlar Allah 'tan bir n imet, bir lütuf ve Allah 'ın müminlerin ecrini 
boşa çıkarmayacağı müjdesini de vermek isterler. 

1 72. (Uhud'da) yaralandıktan sonra yine Allah 'ın ve Rasulü 'nün 
çağrısına koşan lar, onlardan iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir 
mükôfat vardır. 

1 73. Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine: "(Düşmanınız 
olan) insanlar size karşı bir ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun" 
dediler de bu (söz) onların (mü'minlerin) imanlarını artırdı. Ve: ''Allah 
bize yeter. O ne güzel vekildir" dediler. 

1 74. Sonra da kendilerine h içbir zarar dokunmaksızın Allah 'tan bir 
n imet ve bolluk ile döndüler. Allah 'ın rızasına da uydular. Allah pek 
büyük lütuf sahibidir. 

1 75. Bu şeytandır, ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer gerçek 
mu 'minlerseniz, onlardan korkmayın, Benden korkun .  

1 76. O küfürde yarışan kimse/er seni üzmesin. Onlar Allah 'a asla za
rar veremezler. Allah, onlara ôhirette hiçbir pay bırakmamak ister. Onlar 
için çok büyük bir azab da vardır. 

Tefsiri: 

Allah Teala, Al-i İmran suresinde Uhud sava§ıyla ilgili temel ve ana hikmet
lere i§aret etmi§tir. Bu sava§la ile ilgili hususlar, "Hani b ir vakit, ey Resulüm, sen 
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ailenden sabah erken ayrılmış, müminlere savaş mevzileri hazırlamak için yola 
çıkmıştın . .  "1319 ayetiyle başlar ve seksen ayet boyunca devam eder. 

Bu konuyla ilgili ayetlerde zikredilen temel hususlardan bir kısmını şöyle 
sıralayabiliriz: 

1 .  Emre itaatsizlik, başarısızlık ve çekişmenin kötü sonucunun müminlere 
öğretilmesi ve düştükleri mağlubiyetin bundan kaynaklandığının bildirilmesi. Ni
tekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: ''Allah size yaptığı yardım vaadini gerçek
leştirdi: O'nun izniyle o düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Allah 'ın, size arzu
ladığınız galibiyeti göstermesine kadar, böylece bu vaad yerine geldi. Ama sonra 
siz isyan ettin iz, verilen emir hakkında çekiştin iz, yılgınlık gösterdiniz. O esnada 
kiminiz dünya menfaatini istiyordu. Kiminiz ahiret m ükafatını istiyordu. Sonra 
Allah sizi denemek için, onlara karşı size verdiği desteği geri çekti, bozguna uğ
radınız. Bununla beraber sizin kusurlarınızı bağışladı da! Zaten Allah m üminlere 
bol lütuf ve inayet sahibidir. "1320 

Peygamberin emrini tutmamak, çekişmek ve başarısızlığın sonucunu tadınca 
artık daha uyanık, daha dikkatli ve daha tedbirli oldular. 

2 .  Peygamberler ve onları izleyenler hakkındaki Allah ' ın hikmeti, onları bazen 
galip bazen de mağlup etmek şeklinde tecelli etmiştir. Ancak akıbet mutlaka on
ların lehine olur. Eğer peygamberler ve onları izleyenler daima galip olsalar, mü
minlerin yanı sıra başkaları da onlarla birlikte olur, samimi olanlarla diğerleri 
birbirinden seçilemezdi. Daima mağlup olsalar bu defa da peygamber gönder
mekle amaçlanan hikmet gerçekleşmezdi. Bu sebeple İlahi hikmet, onların hem 
galip hem de mağlup olmalarını gerektirdi . Böylece onları gerçekten takip eden 
ve gönülden itaat edenlerle sırf galibiyet ve zaferlerinden dolayı onlara katılanlar 
birbirinden ayrıştırıldı .  

3 .  Hem galip hem de  mağlup olmak peygamberlerin alametlerinden biridir. 
Nitekim Bizans İmparatoru Herakliyus Ebu Süfyan' a sormuştu: 

- Muhammed' le hiç savaştınız mı? 
- Evet. 
- Peki aranızdaki savaşın neticesi ne oldu? 
- Değişiyor. Bazen mağlup oluyoruz, bazen de onu mağlup ediyoruz. 
- İşte peygamberler böyle denenir. Ama akıbet onların lehine olur. 

4. Samimi mümin ile yalancı münafığın birbirinden ayrılması . Müslümanlar 
Bedir' de düşmanlarına galip gelip şöhretleri artınca bir takım kimseler içlerinden 
onlarla birlikte olmadıkları halde İslam'a girmiş ve onlarla birlik olmuş gibi gö
ründüler. Bunun üzerine İlahi hikmet, müminle münafığın ayrılacağı bir imtiha-

1319 Aı-i İmran 3/121 
1320 Aı-i İmran 3/152 
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nın olmasını gerektirdi. Münafıklar bu savaşta hemen başlarını kaldırıp içlerinde 
gizlemekte oldukları şeyi konuşmaya başladılar. Böylece gizledikleri ortaya çıktı, 
ima.Jarı vuzuha kavuştu. Artık insanlar açıkça kafir, mümin ve münafık olmak 
üzere üçe ayrılmış oldu. Müminler de yurtlarında birlikte yaşadıkları kendilerin
den ayrılmayan bir takım düşmanları olduğunu bildiler ve onlara karşı uyanık 
olarak hazırlıklı bulundular. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah mü
minleri içlerinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Sonunda temiz ile 
murdarı ayıracaktır. Allah sizin hepinizi gaybe vakıf kılacak da değildir. Fakat o 
resullerinden dilediğini seçer (onu gaybe vakıf kılar) "1321 Yani : Allah Teala, sizi 
münafıklarla karışık bir halde bırakacak değildir. Uhud savaşındaki imtihanda ol
duğu gibi müminleri münafıklardan mutlaka ayıracaktır. Allah, bu iki grubu birbi
rinden ayıracağı gayp bilgisine sizi vakıf kılmaz. Gerçi her iki grup da, kullarınca 
bilinmeyen ezeli ilminde zaten birbirinden ayrılmış vaziyettedir. Ancak O, onların 
ayan-beyan görünür bir şekilde ayrılmalarını, böylece ezeli ilminde belli olan bir 
bilginin görünür ha.Je gelmesini de dilemektedir. "Fakat o resullerinden dilediğini 
seçer (onu gaybe vakıf kılar)" ifadesi, yaratıkların gaybı bilemeyeceklerini belirt
tiği önceki cümleden peygamberleri istisna etmektedir. Çünkü Allah Teala, onları 
gaybla ilgili dilediği hususlara vakıf kılar. Nitekim Cenab-ı Hak başka bir ayet-i 
kerimede şöyle buyurmaktadır: "O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi 
vakıf etmez. Ancak, bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. "1322 Müminlerin, pey
gamberlerin vakıf kılındığı gayba inanmaları büyük bir nasip ve saadettir. Eğer 
ona kesin bir şekilde inanırlarsa en büyük mükafat ve şerefe erişirler. 

5 .  Allah, dostlarının ve taraftarlarının kulluğunu, sevinçte ve zararda, hoş
landıkları ve hoşlanmadıkları hususlarda, galip oldukları ve mağlup oldukları za
manda ortaya çıkarır. Eğer hoşlandıkları hususta da hoşlanmadıkları hususta da 
kulluk ve itaatte sebat ederlerse onlar gerçek kullardır. Sadece sevinç, nimet ve 
sağlık durumunda Allah' a  ibadet eden kimseler gibi değillerdir. 

6. Allah müminleri dfüma galip ve düşmanlarına her yerde muzaffer etse, 
onlara düşmanlarını ebediyyen kahredici bir güç verse azgınlaşır ve şımarıp ki
birlenirlerdi . Yardım ve galibiyetin kapısını onlar açıverse rızkı genişletilmiş kulla
rın durumuna düşerlerdi . Kulları düzelten şey, sevinç ve zarar, zorluk ve bolluk, 
darlık ve genişliktir. Allah kularını layık olduğu şekilde evirip çevirir. 

7 .  Allah Tea.Ja, kullarını mağlubiyet ve hezimetle imtihan edince zelil ve 
mahzun oldular, boyun eğdiler. Böylece bunu bir galibiyet ve şerefe çevirmek 
için çalıştılar. Zaferin hil 'atı, ancak zillet ve hüzünle birlikte elde edilir. Nitekim 
Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Gerçekten sizler biçare iken Bedir' de Allah sizi 
zafere erdirmişti. "1323 "Huneyn günü de . . .  O gün ki sayıca çokluğunuz sizi bö-

1321  Al-i İmran 3/1 79 
1322 Cin 72/26-27 
1323 Al-i İmran 3/123 
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bürlendirmiş ama bu, size fayda etmemişti. " 1324 Allah Teala, kuluna şeref ve zafer 
vermeyi, onun eksiklerini telafi etmeyi dileyince önce onu zelil eder. Böylece 
zaferi, önceki zillet ve hüznüne göre çok büyük olur. 

8. Allah Teala , mümin kullarına ahirette öyle dereceler hazırlamıştır ki, onla
ra ancak bir takım imtihan ve denemelerden sonra erişebilirler. Allah kullarını o 
derecelere ulaştırmaya vesile olacak imtihan ve denemeler yaratmış ve onlara o 
derecelere ulaşma vesilelesi olan iyi davranışları yapma kabiliyeti ihsan etmiştir. 

9. Sıhhat, zafer ve zenginliğin devamlılığı nefsi azdırır ve dünyaya meylet
meye yol açar. Bu, onun Allah'a ve ahirete doğru yol almasını engelleyen bir 
hastalıktır. Kullarına malik olan ve onlara çokça merhamet eden Cenab-ı Hak 
onların şerefli olmasını murad ederse onların kendisine doğru yol almalarını en
gelleyen bu hastalığa deva olacak bazi imtihan ve denemeler yaratır. Bu imtihan 
ve denemeler, hastaya hoşlanmadığı ilaçlar içiren böylece onun hastalığını iyi
leştiren doktor gibidir. Eğer hastayı olduğu gibi bıraksa hastalıklar ona galip gelir 
ve sonunda onlar yüzünden helak olup gider. 

10 .  Allah katında şehitlik en büyük rütbedir. Şehitler Allah ' ın has ve yakın 
kullarıdır. Sıddiklık (doğruluk) 1325 derecesinden sonra şehitlikten üstün bir derece 
yoktur. Allah Teala, kulları içinde, kendisini hoşnut etmek için rızasını kazanmayı 
tatlı canına tercih ederek aşkla kanını döken şehitler olmasını ister. Böyle bir de
receye ulaşmak, ancak buna vesile olacak düşman tasallutuyla olur. 

1 1 .  Allah Teala, düşmanlarını helak etmeyi dilediğinde helakleriyle sonuç
lanacak bir takım sebepler yaratır. İnkarlarından sonra bu sebeplerin en büyüğü 
azgınlık ve aşırı gitmeleri, müminlere cefa etmede ileri gitmeleri , onlara harp açıp 
savaşmaları ve başlarına bela olmalarıdır. Öyle ki, bu sayede Allah'ın dostları, 
günah ve kusurlarından arınır, düşmanlarının ise helak sebepleri arttıkça artar. 
Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. "Sakın yılmayın, üzüntüye 
kapılmayın, eğer iman ediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz. Şayet siz yara aldı 
iseniz, karşın ızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz, Allah 'ın 
gerçek müminleri meydana çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri ter
temiz yapıp kafirleri imha etmesi için zafer günlerin i insanlar arasında nöbetleşe 
döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. "1326 

Allah Teala bu ayet-i kerimede müminleri yüreklendirmiş, manviyatlarını 
güçlendirmiş, azim ve h immetlerini canlandırmıştır. Aynı zamanda onları güzel
ce teselli etmiş, kafirlerin kendilerine galip gelmesindeki hikmetleri açıklamış ve 
şöyle buyurmuştur: "Şayet siz yara aldı iseniz, karşın ızdaki düşman topluluğu da 
benzeri bir yara aldı . " Böylece acı çekmek ve yaralanmak hususunda düşman-

1324 Tevbe 9/25 
1325 Sıddıklıkla ilgili bk. Nisa 4/69; Hadid 57/19 (Mütercimin notu) 
1326 Aı-i İmran 3/139-141  
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larınızın sizden bir farkı yok. Ama siz onlardan farklı olarak sevap ve mükafat 
umuyorsunuz. Nitekim Allah Teala şu ayet-i kerimede de bunu vurgulamıştır: 
"Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da, sizin çektiğiniz gib i  acı çekmektedirler. Üstelik 
siz Allah 'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. "1327 O halde neden 
yaralanıp sıkıntıya düşünce gevşeklik gösteriyor ve zaafa düşüyorsunuz? Onlar 
şeytanın uğrunda acı çekiyor ve buna katlanıyorlar. Halbuki siz benim uğrumda 
ve benim hoşnutluğumu elde etmek için sıkıntıya katlanıyorsunuz. 

Daha sonra Allah Teala, zaferleri insanlara değişimli olarak verdiğini, bunla
rın geçici şeyler olduğunu, bazen dostlarına bazen de düşmanlarına nasip ettiğini 
bildirmiştir. Ancak ahirette durum böyle değildir. Orada güç, şeref ve galibiyet 
sadece inananlara aittir. 

Akabinden Allah Teala, Uhud mağlubiyetinin bazı hikmetlerini zikretmiştir. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

a. Müminlerin münafıklardan ayrışması. Allah Teala ezeli ilminde mevcut 
olan bu ayrışmayı ayan-beyan bir şekilde müminlere göstermiştir. Çünkü ezeli 
ilimde mevcut olan ayrışmaya göre ne sevap ne de ceza gerekir. Sevap ve ceza 
gerektiren ayrışma, yalnızca görünür ve duyularla algılanır hale gelen ayrışmadır. 

b .  Allah Teala'nın müminlerden şehitlik mertebesine ulaşan kimseler olma
sını dilemesi ve bundan hoşlanması . Allah Teala onlar için en üstün ve en yüce 
makamı hazırlamış, onları kendisine yakın kılmıştır. Bu sebeple onları şehitlik 
mertebesine ulaştırması gerekmiştir. " Allah zalimleri sevmez. " ifadesi, Allah' ın ,  
Uhud savaşının olduğu gün Hz .  Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- yalnız bıra
kan ve savaşa katılmayan münafıklardan hoşlanmadığını ve onlara kızdığını gös
teren çok yerinde bir ikazdır. Allah Teala onları sevmediği için içlerinden şehitlik 
mertebesine ulaşan kimseler olmasını dilememiştir. Onları gerisingeri çevirmiş, 
şehitlik mertebesi gibi o gün müminlere nasip ve ihsan ettiği nimetlerden onları 
mahrum etmiş, dost ve taraftarlarını muvaffak ettiği bir takım güzel vesilelere o 
zalimlerin ulaşmasını engellemiştir. 

c. O gün müminlerin başına gelen musibet, günahlarından ve nefislerinin 
şerrinden arınıp temizlenmelerini sağlamıştır. Aynı zamanda Allah Teala bu 
sayede onları münafıklardan da kurtarıp ayırmıştır. Böylece onlardan tamamen 
ayrışan müminler için iki ayrı arınma söz konusu olmuştur: Biri nefislerinin şer
rinden arınmaları , diğeri ise gerçekte düşmanları olup da onlardan görünen 
münafıklardan arınmaları. 

d. Kafirlerin azgınlık, aşırılık ve düşmanlıklarının yok edilmesi. 

Daha sonra Allah Teala, müminlerin Allah yolunda cihat etmeksizin, düş
manlarından gelen cefaya katlanmaksızın Cennet' e girivereceklerini hesap ve 

1327 Nisa 4/104 
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zannetmelerini yadırgamıştır. Böyle bir zan ve hesap içinde olanları Allah'm ya
dırgaması, bunun mümkün olmadığını göstermektedir: Cenab-ı Hak şöyle bu
yurmaktadır: "Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri 
ortaya çıkarmadan Cennet'e gireceğinizi mi sandınız?"1328 Yani içinizden cihad 
edenler olursa Allah onları ortaya çıkarır ve buna göre de onları Cennet' e ko
yarak mükafatlandırır. Mükafat mücerret ezeli bilgiye göre olmaz, bu bilginin 
gerçekleşmesinden sonra olur. Allah hiçbir kulunun karşılığını ezeli bilgisi henüz 
gerçekleşmeden , sırf o bilgiye dayanarak vermez. 

Bunun akabinden Allah Teala, karşılaşmayı isteyip arzuladıkları ölümden 
kaçındıkları için yenilmelerini kınayarak müminlere şöyle buyurdu: "Anda/sun 
ki siz, ölümle yüzyüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. Işte şimdi onu 
karşın ızda gördünüz. "1329 

12.  Uhud savaşı, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ölümü önce
sinde, müminlerin onsuz ne yapacakları hakkında eğitilip hazırlanmasına ve
sile olan bir hadisedir. Allah onların kalbini güçlendirmiş ve savaş esnasında 
Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- öldüğü veya öldürüldüğü şeklindeki 
şayialardan dolayı ökçeleri üzerine dönüp kaçmalarını kınamıştır. Halbuki böyle 
bir durumda bile onların, onun getirdiği dinde ve tevhidte sebat etmeleri ve onun 
uğrunda ölmeleri ve öldürmeleri gerekir. Çünkü onlar Muhammed'in Rabbine 
kulluk etmektedirler. O, diridir, ölümsüzdür. Muhammed ölse veya öldürülse bile, 
onun dininden ve getirdiği prensiplerden dönmemeleri gerekir. Her can ölümü 
tadacaktır. Muhammed ne kendini, ne de onları ölümsüzleştirmek için peygam
ber gönderilmedi .  Aksine onlar İslam ve tevhid dinine bağlı olarak ölmeleri için 
peygamber gönderildi . Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- savaşta ölse de 
diri kalsa da ölüm onun için de kaçınılmaz bir hakikattir. Bundan dolayı Allah 
Teala, şeytan "Muhammed öldürüldü" diye bağırdığında içlerinde dininden dö
nenler olduğundan dolayı müminleri kınamış ve şöyle buyurmuştur: "Muham
med, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. 
Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dinin ize) mi döneceksin iz? 
Kim (böyle) geri dönerse, Al/ah 'a h içbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, 
şükredenleri mükafat/andıracaktır. "133° 

Şükredenler, nimetin kadrini bilip ölünceye veya öldürülünceye kadar onda 
sebat edenlerdir. Bu kınamanın etkisi Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- öl
düğü gün görülmüştür. Ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönenler olmuş, ancak 
şükreden ve dinlerinin kıymetini bilenler dinlerinde sebat etmişler, Allah da on
lara yardım etmiş, onları düşmanlarına galip ve muzaffer kılmış, böylece akıbet 
onların lehine olmuştur. 

1328 Al-i İmran 3/142 
1329 Al-i İmran 3/143 
1330 Al-i İmran 3/144 
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Daha sonra Allah Teala, her nefse doldurup kavuşacağı bir müddet belirledi
ğini bildirmiştir. Sebepleri değişik olsa da insanların hepsi ölüm şerbetini içecek
lerdir. Sonra kıyamet gününde de değişik konumlarda bulunacaklardır. Bir kısmı 
Cennette , diğer bir kısmı ise Cehennem' de. 1331 

Peşi sıra Allah Teala bildirmiştir ki, peygamberlerinden pek çoğu öldürül
müş, onlarla birlikte bir çok takipçileri de öldürülmüştür. Buna rağmen geride 
kalanlar, Allah yolunda başlarına gelenden dolayı gevşeklik, zaaf ve miskinlik 
göstermemişlerdir. Savaş esnasında da gevşememiş, zaaf ve miskinlik gösterme
mişlerdir. Aksine şeh itliği kuvvet, azim ve kararlılıkla karşılamışlardır. Miskin ve 
zelil bir şekilde geri dönüp kaçarken değil, düşmanlarına yönelmiş vaziyette şan 
ve şerefle şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. 1332 Doğru olan görüşe göre bu ayet, 
hem savaş esnasında şehit olan peygamberleri ve onların takipçilerini ,  hem de 
geride bıraktıkları takipçilerini içine almaktadır. 

Akabinden Cenab-ı Hak, peygamberlerin ve ümmetlerinin düşmanlarına 
karşı Allah'tan yardım istediklerin i , günahlarını itiraf ederek tevbe ve istiğfar 
ettiklerini ve kendilerini sabit kılarak düşmanlarına galip getirmesi için Allah'a  
yakardıkların ı  bildirmiştir. Allah Teala bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: 
"Onların sözleri, sadece şöyle demekten ibaretti: Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve 
işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı sabit kıl; kafirler topluluğuna kar
şı bizi muzaffer kıl' Allah da onlara dünya n imetin i ve (daha önemlisi) Cıhiret 
sevabının güzelin i  verdi. Allah, iyi davrananları sever 1 ı33 

Düşmanın kendilerine galip gelmesi günahları sebebiyleydi. Şeytan da 
ayaklarını kaydırmış ve bu sebeple hezimete uğramışlardı. Ayaklarının kayması 
iki hususta olmuştu: Hakkı yerine getirmekte eksik davranmak ve haddi aşmak. 
Çünkü zafer itaat etmeye bağlıdır. Bu sebeple önceki ümmetlerin şöyle dua ettiği 
belirtilmiştir: Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla! 

Sonra bildiler ki, eğer Allah Teala onları sabit kılmaz ve zafere erdirmezse 
kendiliklerinden sabit durup düşmanlarına galip gelmeye güç yetiremeyecekler. 
Her iki hatayı da giderdiler. Bunlar yukarıda zikredilen , tevhid ve Allah'a sığın
ma konusundaki eksiklikleri, diğeri ise zaferi engellemekte olan günahları ve 
aşırılıkları . 

Daha sonra Allah Teala onları , düşmanlarına itaat etmekten sakındırdı ve 
onlara itaat etme durumunda dünyayı da ahireti de kaybedeceklerini haber 
verdi . 13:ı4 Bu haberde, Uhud' ta müşrikler galip gelip zafere ulaşınca hemen onla
ra itaat eden münafıklara bir tariz vardır. 

1331 Bk Al-i İmran 3/145 
1332 Bk Al-i İmran 3/146 
1333 Al-i İmran 3/147-148 
1334 Bk Al-i Imran 3/149 
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Peşi sıra Allah Teala, müminlerin dostu ve onların yardımcısı olduğunu, 
Allah' ın dostu olan kimsenin zafere erişeceğini b ildirdi .  1335 

Akabinden Allah Teala, düşmanların kalplerine müminlere saldırmalarını ve 
onlarla savaşmalarını engelleyecek bir korku salacağını, bu korku sayesinde mü
minlerin düşmanlarına galip geleceğini belirtti. 1336 Bu korku, Allah'a ortak koş
maları sebebiyledir. Korku, müşriğin şirkine göre olur. Allah' a  şirk koşanın kor
kusu daha şiddetli olur. İnanıp imanlarını şirke bulamayanlar ise güven, hidayet 
ve felahta olurlar. Müşrik ise korku, sapıklık ve bahtsızlık içindedir. 

Daha sonra Allah Teala müminlere şunu bildirdi :  Eğer itaate ve peygambe
rin emrine uymayı sürdürselerdi düşmanlarına karşı onlara yardım etme hak
kındaki vaadini yerine getirmişti. Çünkü O, vaadini yerine getirendir. Ne var ki 
müminler itaatten ayrıldılar, savaşta bulunmaları gereken yerden ayrıldılar ve 
itaat dairesinden çıktılar. Bunun üzerine zafer de onlardan ayrıldı . Allah Teala 
da onları cezalandırmak, imtihan etmek, itaatsizliğin kötü sonuçlarını ve itaatin 
güzel sonucunu göstermek için onları düşmanlarına üstün gelmekten alıkoydu. 
Allah Teala, bütün bu olanlardan sonra müminleri affettiğini, çünkü kendisinin 
mümin kullarına karşı son derece lütuf sahibi olduğunu bel irtti . 1337 

Hasan-ı Basri'ye sordular: Allah' ın Uhud'ta Müslümanları affettiğinden na
s ıl bahsedilebilir? Onlara düşmanlarını musallat etmiş, içlerinden öldürülenler 
öldürülmüş, ölenlerin çeşitli organları kesilmiş ve onlara çok büyük bir zarar ve
rilmiştir. 

Hasan-ı Basri bu soruya şöyle cevap verdi : "Eğer Allah onları affetmeseydi 
toptan helak ederdi. Ancak affı sayesinde onları toptan yok etme kararlığında 
bulunan düşmanlarını onlardan uzaklaştırdı . "  

Daha sonra Allah Teala müminlerin kaçış esnasındaki durumlarını onlara 
hatırlattı: Ayette kullanılan jJ...v.....,a; kelimesi ,  kelimesi kaçışta ve yürüyüşte gös
terilen çabayı ifade etmektedir. Yahut da ..:r..ı;;.L<> "çıkanlar" manasında, Müslü
manların ne peygamberlerine ne de arkadaşlarından birine bakmaksızın dağa 
doğru tırmanmalarını tasvir eder. Halbuki peygamber arkalarında onlara "Ey 
Allah' ın kulları ! Bana gelin i  Ben Allah ' ın elçisiyim . "  diye seslenip durmaktadır. 
İşte bu firar ve kaçış üzerine Allah Teala onlara üzüntü üzerine üzüntü, yani hezi
met ve bozgun üzüntüsünün akabinden şeytanın "Muhammed öldürüldü" diye 
bağırmasından dolayı yaşadıkları üzüntüyü vermiştir. 1338 

Ayete şöyle bir mana da verilmiştir: Yanından kaçarak peygamberi düşman
larına karşı savunma.sız bırakmanız sebebiyle onu üzdünüz. Bu sebeple Allah sizi 

1335 Bk. Al-i İmran 3/150 
1336 Bk. Al-i İmran 3/151  
1337 Bk. Al-i İmran 3/152 
1338 Bk. Al-i İmran 3/153 
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cezalandırmıştır. Sizin yaşadığınız üzüntü, peygambere verdiğiniz üzüntünün bir 
karşılığıdır. 

Ancak daha önce zikrettiğimiz görüş birkaç sebeple daha tercihe şayandır. 
Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz: 

a. ''Allah size keder üstüne keder verdi ki, bundan dolayı gerek elin izden 
gidene, gerekse başınıza gelenlere üzü/meyesiniz "1339 ifadesi, üst üste verilen ke
derin hikmetini açıklamaktadır. O da, müminlere kaybetmiş oldukları zaferden 
ve başlarına gelen hezimet ve bozgundan dolayı üzülmelerinin Allah tarafından 
unutturulmasıdır. Bu unutma, ancak üst üste yaşadıkları kederle mümkün ol
muştur. 

b. Bu ifade vakıaya da uygundur. Çünkü Müslümanlar ganimet elde ede
meme üzüntüsü yaşamışlar. Sonra bunu hezimet üzüntüsü, aldıkları yaraların ve 
ölen arkadaşlarının üzüntüsü takip etmiştir. Peşinden Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- öldürüldüğü şayiasını duymaları ve düşmanların dağa tırmanma
larının üzüntüsü gelmiştir. Yani burada birbirini takip eden iki üzüntü değil, imti
han ve deneme vesilesi olan ve peşpeşe gelen üzüntüler söz konusudur. 

c. Ayetteki r, kelimesi, Allah'ın verdiği keder içerisinde yer alır. Yoksa 
Allah' ın keder vermesini ifade eden � �L;İ fiilinin sebebini açıklamaz. Buna 
göre mana şöyledir: Peygamber sizi çağırıp dururken onun çağrısına karşılık ver
meyip kaçmanız, onu ve arkadaşlarını savunmasız b ırakmanız, yerinizden ayrılıp 
onun emrine karşı gelmeniz, aranızda çekişip ayrılığa düşmeniz ve bozgun eseri 
göstermenizin cezası olarak Allah size keder üstüne keder vermiştir. Sayılan bu 
hususlardan her biri kendine mahsus bir keder gerektirir. Sebepleri ve gerekçe
leri çok ve birbiri ardına sıralandığı için kederler de çok olmuş ve peşpeşe gel
miştir. Eğer Allah ' ın affı yetişmeseydi durum çok daha vahim olurdu. Onlardan 
kaynaklanan bu işler, kesin bir zaferi engelleyen kötülük kalıntıları barındıran 
tabiatlerinin bir gereği olması Allah' ın onlara gösterdiği lütuf, rahmet ve merha
meti cümlesindendir. Allah kuweden fiile çıkardığı bir takım sebepler nasip etti. 
Bunlar hoşlanılmayan neticeler meydana getirdi . O zaman bildiler ki, o kötü
lüklerden tevbe etmek, benzerlerinden sakınmak ve onları zıtlarıyla değiştirmek 
mutlaka gereklidir. Gerçek kurtuluşa ve sürekli kalıcı zafere ancak bu sayede 
ulaşılabilir. Bunu anladıktan sonra artık daha tedbirli ve başlarına gelen şeylerin 
neden geldiği hakkında daha bilgili ve tecrübeli hale geldiler. Nitekim şair şöyle 
demiştir: 

(.1 1 \ )  ı L iL , L:..;.'':ı' ı ..:,..;. �· ı..ş-:' r ; i · , ..r' . .JJ 
"Bazen vücut, hastalıklarla sıhhate kavuşabilir." 

1339 Bk. Ai-i İmran 3/153 
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Daha sonra Cenab-ı Hak, müminlere rahmetiyle yetişti, onların üzüntüsünü 
hafifletti, güven ve rahmet olması için indirdiği uyuklama ile onların üzüntüsü
nü giderdi. Bedir savaşında olduğu gibi savaştayken uyuklama, zafer ve güven 
alametidir. Allah Teala, uyuklamayan kimselerin kendi endişesine kapılan, din, 
peygamber ve arkadaşları umurunda olmayan kimseler olduğunu belirtmiştir. 
Onlar Allah hakkında da cahiliyye anlayışı ile çeşitli zanlar besliyorlardı. Ayette 
zikredilen ve Allah hakkında yakışık almayan bu zan, Allah' ın peygamberine 
yardım etmeyeceği , onu perişan edeceği ve ölüme terk edeceği şeklindeki dü
şüncelerdir. Hikmet ve kaderin inkarı, peygamberin tebliğinin tamamlanmasının 
ve İslam' ın bütün dinlere üstün gelmesinin kabul edilmemesi olarak da tefsir 
edilmiştir. Bu, Fetih suresinde söz konusu edilen münafık ve müşriklerin kötü 
zanlarıyla aynıdır. Allah Teala orada şöyle buyurmuştur: ''Allah hakkında kötü 
zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allôh 'a ortak koşan er
keklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekle
dikleri kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve 
Cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. "1340 

İşte kötü zan ve cehalet ehline nispet edilen cahiliyye zannı budur! Bu haksız 
bir zandır. Çünkü Allah' ın güzel isimlerine, yüce sıfatlarına, her türlü kötülük ve 
kusurdan arınmış olan zatıyla uyum arz etmeyen bir zandır. Bu, onun h ikmet ve 
hamdine, rububiyet ve üluhiyetteki tekliğine, asla vaatlerinden caymaz oluşuna, 
peygamberlerine yardım edeceğine, onları yardımsız bırakmayacağına ve taraf
tarlarını galip getireceğine dair olan sözüne muvafık olmayan bir zandır. Her kim 
O'nun peygamberine yardım etmeyeceğini , davasını kemale erdirmeyeceğini, 
onu ve takipçilerini desteklemeyeceğini, onları yüceltip düşmanlarına muzaffer 
etmeyeceğini ve üstün getirmeyeceğini, dinine ve kitabına yardım etmeyeceğini ,  
aksine şirki tevhide, batılı hakka sürekli galip getireceğini , tevhid ve hakkın bir 
daha belini doğrultamayacak şekilde muzmahil olup gideceğini düşünürse Allah 
hakkında kötü zanda bulunmuş ve O' na, O'nun kemal ve celaliyle, sıfat ve özel
likleriyle uyuşmayan şeyler nispet etmiş olur. Çünkü bunlar, O'nun övgüye layık 
oluşu, gücü, h ikmeti ve ilahlığına yaraşır şeyler değildir. Aynı şekilde taraftarları
nı zelil edip yardım ve zaferi devamlı kendisine ortak koşan düşmanlarına nasip 
etmesi de O'na yaraşmaz. Bu şekilde düşünen kimse O' nu hakkıyla tanımamış, 
O'nun isim ve sıfatlarını , kemalini idrak edememiş demektir. Keza, mağlubiyete 
ve başka şeylere dair takdir ettiği hususları övgüye layık bir amaç ve tam bir hik
metle takdir etmediğini düşünen kimsenin durumu da böyledir. Çünkü her şey, 
O'nun bir hikmete dayalı iradesine ve kendisine çok sevimli olan bir amaca da
yalı olarak meydana gelmektedir. Mağlubiyet gibi hoşlanılmayan sonuçlar veren 
hadiseler de O'nun hikmetinden uzak düşünülemez. Halbuki onlar her ne kadar 
hoşlanılmayan şeyler olsa da, sonunda O'nun sevdiği bazı neticeler doğurmak-

1340 Fetih 48/6 
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tadır. O, onları boş yere takdir etmemiş, boşu boşuna ve gereksiz yere yaratma
mıştır. "Bu, inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki hô:1ine"1341 

İnsanların çoğu , Allah' ın kendileri veya başkalarıyla ilgili takdirleri hakkında 
haksız ve kötü zanda bulunurlar. Allah' ı ,  onun isim ve sıfatlarını , övgüye layık 
oluşunu ve hikmetini kavramış olanlardan başka bu afetten kurtulan yoktur. Bu 
sebeple Allah hakkında kötü zan beslemek olarak değerlendirilebilecek düşünce
ler pek çoktur. Bunları şöyle sıralamamız mümkündür1342 : 

a .  Allah ' ın rahmetinden ümit kesmek. 
b. Allah ' ın ,  iyi ve ihlaslı dostlarına azap etmesini, onlarla düşmanlarını eşit 

tutmasını uygun bulmak. 
c . Allah'ın emir ve yasak koymaksızın kullarını başıboş bırakacağını , onlara 

peygamber gönderip kitap indirmeyeceğini ,  onları hayvanlar gibi salıvereceğini 
düşünmek. 

d. Ölümden sonra kullarını ceza ve mükafat için toplamayacağını, iyilere 
iyiliğinin mükafatını , kötülere kötülüğünün cezasını vermeyeceğini düşünmek. 
Böylece kullarına tartıştıkları hususlarda neyin gerçek olduğunu açıklamayacağı
nı, bütün kainata O'nun ve peygamberlerinin doğru, düşmanlarının ise yalancı 
olduğunu göstermeyeceğini zannetmek. 

e. O'nun rızasını kazanmak ve emrine uymak için yaptığı güzel davranışları 
boşa gidereceğini, h içbir sebep yokken geçersiz kılacağını veya yapmadığı bir 
işle yahut iradesi, gücü ve seçimi olmayan bir şeyle kulunu cezalandıracağını 
düşünmek. 

f. Düşmanlarını, peygamberlerini desteklediği mucizelerle destekleyeceğini, 
kullarını saptırmaları için onların ellerinde mucizeler yaratacağını söylemek. 

g. Allah' ın her şeyi yapmasının güzel olduğunu, hatta ömrü boyunca O'na 
itaat etmiş birini azaba tabi tutarak Cehennem' in en alt tabakasına atabileceğini, 
buna mukabil ömrünü O'na, peygamberlerine ve dinine düşmanlıkla geçirmiş 
birini en yüce makamlara yükseltebileceğini, bu ikisinin O'nun indinde aynı de
recede güzel olduğunu, bunlardan birinin mümkün olmadığının ancak vahiyle 
bilinebileceğini, yoksa aklın bu ikisinden birinin güzel diğerinin çirkin olduğuna 
hükmedemeyeceğini ileri sürmek. 

h. Allah' ın sıfat ve fiilleri hakkındaki sözlerinin teşbih ve temsil olduğunu, 
bunların görünüşteki manalarının geçersiz olduğunu, asıl manaları göstermeye 
yarayan uzak remiz ve bilmecevari işaretler olduğunu düşünmek. Kullarından 
sözünü tahrif etmeleri için zihinlerini, fikir ve güçlerini yormalarını , uygunsuz 

1341 Sad 38/27 
1342 Metinde düz anlatım şeklinde olan Allah hakkında kötü zanda bulunmak ile ilgili hususları 

okuyucunun rahat takip etmesini sağlamak için büyük ölçüde maddeleştirdik. (Mütercimin 
notu) 

r 
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yorumlar yapmalarını ,  hoş olmayan ihtimaller sıralamalarını , keşf ve açıklama
dan çok bilmeceye benzeyen te'viller aramalarını istediğini, isim ve sıfatlarını 
Kur'an'a değil de akıl ve görüşlerine havale ettiğini ileri sürmek. Hakkı olduğu 
gibi açıklayıp kullarını batıl inançlara düşürebilecek kapalı lafızlardan kurtarabile
cekken Kur'an kelimelerine bildikleri manaları yüklemelerini yasakladığını iddia 
etmek. Halbuki bu iddiaya göre Allah hidayet ve açıklama yolunu tutmamış olur. 
Eğer bu iddiayı ileri süren kişi Allah' ın kendisi ve geçmişte kendi düşüncesini 
savunanlar gibi sarih lafızlarla hakkı ifade etmeye güç yetiremediğini söylüyorsa 
O'nun kudreti hakkında kötü zan beslemiş demektir. Eğer Allah' ın buna gücü 
yettiğini, ancak hakkı açıklamayıp bir takım imalara yöneldiğini, hatta kullarını 
batıla ve yanlış inanca düşürdüğünü söylüyorsa o zaman da hikmeti ve rahmeti 
hakkında kötü zanda bulunmuş olur. Çünkü böylece o ve daha önce kendisi 
gibi düşünenlerin Allah ve resulünün açıklayamadığı hakkı açıkladığını , hidayet 
ve hakkın kendi söz ve ifadelerinde olduğunu ileri sürmüş olmaktadır. Böylece 
bu düşüncedeki insanlar, Allah kelamının görünüşteki ifadelerini teşbih ve misal 
olarak değerlendirerek onlo.rdan sapık yorumlar çıkarırlar. Onlara göre şaşkın ve 
kafası karışık kimselerin sözleri ise hidayet ve haktır. İşte bu, Allah hakkındaki 
en kötü zandır. Bütün bu kimseler, Allah hakkında haksız, kötü cahiliyye zannı 
besleyenlerdir. 

j .  Allah' ın mülkünde dileyemeyeceği, yaratmaya ve icat etmeye kadir ola
mayacağı şeyler olduğunu düşünmek. 

k. Ezelden beri ve ebede kadar bir şey yapmadığını veya bir şey yapma özel
liğine sahip değilken sonradan buna güç yetirir hale geldiğini söylemek. 

l. İşitip görmediğini, varlıkları tanımadığını ,  göklerin, yerin, yıldızların sayısı
nı, insanların hareket ve fiillerini bilmediğini , varlıklara dair bilgi sahibi olmadı
ğını düşünmek. 

m. İşitme, görme, ilim, irade, kelam özelliklerinin olmadığını, yaratıkların
dan hiçbiriyle konuşmadığını ve asla konuşmayacağını ,  söylediği ve söyleyeceği 
hiçbir sözünün olmadığını ,  emir ve yasağının bulunmadığını ileri sürmek. 

n. Gökler üstünde Arşı üzerinde yaratıklarından uzak olduğunu veya zatının 
Arş' ı  ile münasebetinin en alçak yerle, hatta zikredilmeyecek bir yerle münasebeti 
gibi olduğunu, en yüce yerde olduğu gibi en alçak yerde de olabileceğini iddia 
etmek. 

o. İmanı, iyiliği, itaati, ıslahı sevdiği gibi inkarı, fıskı ve isyanı da sevdiğini 
ileri sürmek. 

p. Sevip hoşnut olmadığını , kızıp gazap etmediğini, dost ve düşman olmadı
ğını, yaratıklarından kimseye yaklaşmayıp kimseyi de kendine yaklaştırmadığını, 
O'na yakınlık hususunda şeytanlarla kıymetli meleklerinin ve kurtuluşa ermiş 
dostlarının eşit derecede olduğunu iddia etmek. 
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r. İki zıt özelliğe sahip iki kişiye aynı şekilde muamele edeceğini veya eşit 
özelliğe sahip iki kişiye farklı muamelede bulunacağını zannetmek. Yahut uzun 
ömrünü samimi ve doğru bir şekilde sürdürmüş bir kişinin tüm ibadetlerini, son
rasında yaptığı bir büyük günah sebebiyle geçersiz kılacağına ve o kişiyi o günahı 
sebebiyle ebediyyen Cehennem'e atacağına hükmetmek, onu, ömrü boyunca 
peygamberlerine ve dinine düşmanlık ederek gazabına uğrayacağı işler yapmış, 
göz açıp kapanacak süre içinde bile kendisine inanmamış bir kişi gibi değerlen
direceğine inanmak. 

Kısaca, O'nu, kendisinin ve peygamberlerinin tanıttığı dışında tasavvur eden 
veya kendisinin ve peygamberlerinin belirttiği özelliklerin gerçek manalarını kale 
almayan kişi O' nun hakkında kötü zan beslemiş olur. 

O'nun -haşa- oğlu, ortağı, huzurunda izinsiz şefaat edecek biri olduğunu veya 
O'na ihtiyaçları arzederken yaratıklarına aracılık edenler olduğunu veya kullarının 
kendisine yaklaşmalarına vesile olmak ve O'nunla kulları arasında aracılık etmek 
üzere kendisi gibi yakarılmaya, sevilmeye, korku ve ümit beslenmeye layık bazı 
dostlar tayin ettiğini düşünen kimse O'nun hakkında kötü zan beslemiş olur. 

O' na itaat ve ibadetle ulaşabileceği gibi itaatsizlik ve muhalefetle de ulaşa
bileceğini zanneden kimse onun h ikmetine aykırı, isim ve sıfatlarının gereğiyle 
uyumsuz bir görüş ortaya koymuş, dolayısıyla O'nun hakkında kötü zan besle
miş olur. 

O'nun uğrunda verdiği bir şeyin daha hayırlısını vermediğini veya O'nun 
rızasını kazanmak üzere yaptığı bir şeye daha iyi bir mükafat vermediğini düşü
nen kimse O'nun hakkında kötü zanda bulunmuş olur. 

Kuluna hiçbir günahı olmaksızın, sırf öyle dilediği ve irade ettiği için kızdığını 
veya onu cezalandırdığını ,  mahrum bıraktığını düşünen kimse O'nun hakkında 
kötü zanda bulunmuş olur. 

O' ndan sevap umarak ve korkarak verdiği bir sadaka, ettiği bir dua, yalvar
ma, yakarma veya O' na güvenme sonrasında O'nun kendisini hüsrana uğra
tacağını, istediğini vermeyeceğini düşünen kimse O'nun hakkında kötü zanda 
bulunmuş, uygun olmayan bir görüş ortaya koymuş olur. 

O'na itaat ve dua ettiğinde mükafatlandırdığı gibi isyan ettiğinde de kendisi
ni mükafatlandıracağını düşünen kimse O'nun hikmet ve övgüye layık oluşunun 
gereğine aykırı ve uygunsuz bir iddiada bulunmuş olur. 

O'nu kızgınlık ve gazabını celbedip isyan ettikten sonra O'nun dışında bir 
ilah edinen, O'nu bırakarak melek veya ölmüş yahut yaşamakta olan bir insana 
dua eden, bunun O'nun katında kendisine fayda getireceğini, kendisini azaptan 
kurtaracağını düşünen kimse O'nun hakkında çok kötü bir zan beslemiş olur. Bu, 
onun Allah'tan son derece uzak ve azabına layık olduğunu gösterir. 
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O'nun hakkında çok kötü ve çok çirkin zanlardan biri de Rafizilerin şu dü
şüncesidir: Allah , hem hayatında hem de öldükten sonra düşmanlarını devamlı 
Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- musallat etmiş, onu o düşmanlarıyla 
denemiş, onlar da ondan hiç ayrılmamışlardır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- ölünce hiçbir vasiyet olmamasına rağmen idareyi ellerine almışlar, ailesine 
zulmetmişler, onların hakkını ellerinden almışlar ve onları perişan etmişlerdir. 
Hakka bağlı dostlarının hiçbir suçu ve günahı olmamasına rağmen güç, galibiyyet 
ve zafer daima düşmanlarının olmuştur. O, düşmanlarının dostlarını kahrettiğini, 
haklarını gasb ettiğini , peygamberlerinin dinlerini değiştirdiğini görüp durmakta
dır. Dost ve taraftarlarına yardım etmeye kadirdir. Buna rağmen onlara yardım 
etmemekte ve durumu tersine çevirmemekte, aksine hep düşmanlarını muzaffer 
etmektedir. Yahut O, durumu tersine çevirmeye - haşa - güç yetirememekte, bü
tün bunlar O'nun güç ve iradesi dışında olmaktadır. Üstelik dinini değiştiren bu 
düşmanlarını peygamberinin kabir komşusu yapmış, ümmet her zaman onlara 
selam verip durmaktadır . . .  

İşte böyle bir düşünce geliştirmiş olan Rafiziler de Allah hakkında çok çirkin 
bir zanda bulunmuş olmaktadırlar. İster Allah' ın dostlarına yardım etmeye güç 
yetireceğini ,  onlara devlet ve zafer verebileceğini kabul etsinler, isterse buna güç 
yetiremeyeceğini ileri sürsünler. Güç yetiremeyeceğini ileri sürerlerse O'nun kud
retini gereği gibi değerlendirmemiş olurlar. Güç yetirebileceğini kabul ederler fa
kat bunu yapmadığını ileri sürerlerse o zaman da, O' nun hikmet ve övgüye layık 
oluşuna aykırı bir görüş belirtmiş olurlar. Her iki durumda da O' nun hakkında 
kötü zan beslemiş olurlar. 

Şüphesiz dostlarını desteklemek bir vazifesi iken onlara yardım etmeyen 
veya buna gücü yetmeyen bir ilah ,  bu düşünceyi ileri sürenlerin kızgınlığın ı  davet 
etmekte ve onların katında hiç övgüye layık görünmemektedir. Ne var ki onlar 
denize düşüp yılana sarılırcasına bu yanlış düşüncelerini guya daha sistemli hale 
getirmek isterken çok daha kötü bir yanlış yapmışlar ve şöyle demişlerdir: Bu 
olanlar Allah ' ın dilemesiyle olmamıştır. Onun bunu engelleyecek ve dostlarına 
yardım edecek gücü yoktu. Çünkü O, kullarının fiillerini kontrol edemez . Kulların 
fiilleri Onun tasarrufu altında değildir. 

Bu düşünceleriyle onlar, Mecusi ve iki ilahcı dostlarının ilah tasavvurlarına 
benzer bir tasavvur ortaya koymuşlardır. Bunların hepsi de batıla uyan, kafir, 
bid'atçı , kahrolası ve zelil kimselerdir. İşte Allah hakkında böyle bir zan besleye
bilmişlerdir. Halbuki O, yardım, zafer ve üstünlük vermeye hasımlarından daha 
layıktır. 

İnsanların çoğu, hatta Allah'ın dilediği kimseler dışında herkes Allah hakkında 
kötü zan beslemişlerdir. İnsanların çoğu kendisinin nasipsiz ve bahtsız olduğuna 
ve Allah'ın verdiğinden daha çoğuna layık olduğunu düşünür. Hal diliyle daima 
"Rabbim bana zulmetti, layık olduğum şeyi bana vermedi" diye şikayet eder, 
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kendisi de buna şahitlik eder. Dili ise bunu açıklamaya cür'et edemeyerek inkar 
eder. Kendini yoklayan ve içindeki gizli düşünce ve hisleri araştıran kimse ateşin 
kül içindeki gizlendiği gibi bu düşüncenin içinde gizli olarak durduğunu görür. 
Dilediğimiz kimseyi deşelim içinde yanan ateşin kıvılcımları bu düşüncesini açığa 
vuracaktır. Onun kadere sitem ettiğini, onu kınadığını ,  olup gitmiş şeyler hakkında 
"şöyle şöyle olması gerekirdi" diyerek değişik alternatifler sıraladığını göreceğiz . 
Kendimizi yoklayalım! Biz bu düşünceden uzak mıyız? Şfür şöyle diyor: 

, I � , • 

<J._,I,JI) � :  .!lJl>-� '1 J� 'll.J , =�j;t LŞ:, � e � e �� 
"Ne saadet bu marazdan sen uzak kalmışsan 
Bu musibet ile kurtulmaya yoktur imkan" 

Kurtuluşunu düşünen akıllı kimse bu konuya itina göstermelidir. Allah hak
kında kötü zan beslemiş olan kimse her zaman tevbe etmeli ve bağışlanma dile
meli, her kötülüğün, her şerrin kaynağı olan, cehalet ve zulme uyan nefsi hakkın
da kötü zan beslemelidir. Çünkü nefsi, hükmedenlerin en iyi hükmedeni, adalet 
sahibi ve merhamet sahibi, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve övgüye layık olan 
Allah hakkında kötü zan beslemesinden daha iyidir. Allah her şeyden müstağni, 
tüm övgülere layık ve yüce hikmet sahibidir. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve 
fiillerinde hiçbir kötülük bulunmaz. O' nun zatı, sıfatları ve fiilleri her bakımdan 
tam bir mükemmeliyete sahiptir. Hepsi hikmet, fayda, merhamet ve adaletle 
uyumludur. Tüm isimleri güzeldir. Şfür ne güzel söylemiş: 

�� tSJ) -.ı.ııl �� ! . ..  �_;, �J; .!l��� J'.1..:.ı 'J ,j 
' ' -
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"Kötü zan besleme hakkında Hüda'nın zinhar! 
Tüm güzellikleri cem' etmiş olan yalnız O var! 
Yanılıp sanma ki bir iyiliğe sahipsin sen 
Böyle küstahça vehimler doğuyor cehlinden! 
Bil ki: Tüm şerlere kaynaklık eden nefsindir 
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O nasıl şerl i , nasıl cimri, nasıl bir hindir! 
Su-i zan et, seni hep haklı çıkartır o, inan 
Yanılıp umma hayır -bir kere olsun - ondan 
Varsa bir parça eğer sende güzellik, takva 
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Bil ki onlar sana Hak Celle-Ala'dan bir ata (Hak Celle 'den ihsan ve ata) 
Zühd ü takvanı dahi b ilmeyesin kendinden 
Seni halk etmiş olandır onu sende var eden ! "  

Allah hakkında kötü zan beslemekle ilgili hususlara girmeye bizi sevkeden şu 
ayet-i kerime idi: "Bir kısmınız ise can derdine düşmüş, Allah hakkında Cahi/iyye 
devrindekine benzer gerçek dışı şeyler düşünüyordunuz"1343 

Allah Teala, onların batıl zanlarından kaynaklanan sözlerini haber verdi: "Bu 
işin kararlaştırılmasında bizim yetkimiz mi var? Ne gezer! . .  .Bu emir ve komuta 
işinde bir payımız olsaydı, şimdi burada olmaz, öldürülmezdik"1344 

Onların bu sözleriyle amaçladıkları şey, kader inancını kabul ve her işi 
Allah'a havale etmek değildir. Eğer amaçları bu olsaydı, ilk sözlerinden dolayı 
kınanmaz, onlara "De ki: Bütün yetki ve karar Allah 'ındır"1345 cevabı verilmez ve 
bu sözlerinin kaynağının Cahiliyye zannı olduğu belirtilmezdi . Bu sebeple bir çok 
müfessir şöyle demiştir: Burada bahsi geçen kötü zan kaderi yalanlamaları, yetki 
kendilerinde olması ve peygamberle arkadaşları onlara tabi olmaları durumun
da ölmeyeceklerini ,  galip ve muzaffer olacaklarını düşünmeleridir. Allah Teala, 
cahiliyye zannı olan bu batıl zannı yalanlamıştır. 

Cahiliyye zannı ,  gerçekleşmesi kaçınılmaz olan kaza ve kaderin gerçekleş
mesinden sonra onu engellemeye güç yetirebileceklerini, yetkinin kendilerin
de olması durumunda kazanın işlemeyeceğini düşünen cahil kimselere füt zan 
ve iddialardır. Allah Teala onların bu düşüncesini "De ki: Bütün yetki ve karar 
Allah 'ındır"1346 buyurarak yalanlamıştır. Demek ki, sadece kaza ve kaderle belir
lenmiş, İlahi ilim ve kitapta tespit edilmiş olan şeyler meydana gelebilir. Allah' ın 
dilediği şey mutlaka gerçekleşir. İnsanlar ister dilesin, ister dilemesin . Allah' ın 
dilemediği şey de kat'iyyen gerçekleşmez. İnsanlar ister onun olmasını dilesin 
ister dilemesin! O halde uğratıldığınız hezimet ve ölüm, İlahi kaderin kaçınılmaz 
bir hadisesiydi. Sizin ister yetkiniz olsun ister olmasın! Siz evlerinizde bile olsanız, 
ölmesine karar verilmiş kimseler mutlaka evlerinden çıkacak ve ölecekleri yere 
gideceklerdi. Bu konuda ister yetkileri olsun, ister olmasın! 1347 

1343 AI-i İmran 3/154 
1344 AI-i İmran 3/154 
1345 AI-i İmran 3/154 
1346 AI-i İmran 3/154 
1347 Bk. AI-i İmran 3/154 
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Bu ayet, Allah' ın dilemediği bir şeyin olmasını ve olmayacak bir şeyi Allah' ın 
dilemesini mümkün gören Kaderiye (Mutezile) mezhebi taraftarlarının görüşleri
ni çürüten en açık delillerden biridir. 

Fasıl :  

Daha sonra Allah Teala, Uhud mağlubiyetinin hikmetlerini sıralamaya 
devam etti: 

13 .  Allah, müminlerin kalplerini denemiş, onlarda bulunan iman ve nifakı 
seçmiştir. Böylece müminin iman ve teslimiyeti artarken münafığın da şüphesi 
artmış ve bu dilinde ve organlarındaki davranışlarında görünür hale gelmeye 
başlamıştır. 1348 

14. Müminlerin kalpleri temizlenip arındırılmış ve kötülüklerden kurtarılmış
tır. Kalplere yaratılışta bulunan kötülükler ve nefsin arzuları karışabilir, alışkan
lıklar, şeytanın güzel gösterdiği şeyler ve gaflet onlara hakim olabilir. Böylece 
bu kötülükler, onlarda bulunan iman, İslam, iyilik ve takva gibi güzelliklere bas
kın gelebilir. Eğer daima rahat bir halde bırakılırlarsa bu kötülüklerden kurtu
lup saflaşamazlar. İşte bundan dolayı İlahi hikmet, kalplerin mihnet ve belalarla 
denenmesini gerektirmiştir. Bunlar hastalanan kişiye verilen acı ilaçlar gibidir. 
Eğer doktor, hastalığı gidermek için o hastaya yetişmezse vücudun tamamen bo
zulup helak olmasından korkulur. İşte Müslümanlardan ölenlerin olduğu Uhud 
mağlubiyet ve hezimeti de, Allah' ın ,  iyileştirilmesi esnasında hastaya verilen acı 
ilaçlar gibi bir nimetidir. Bu nimet, onlara yardım , destek ve düşmanlarına karşı 
zafer verdiği diğer savaşlardaki ihsanları ölçüsünde büyük bir nimettir. Galibiyette 
de mağlubiyette de Allah ' ın Müslümanlar üzerinde büyük nimeti vardır. 

Daha sonra Allah Teala, bu savaş esnasında dürüst müminler içerisinde geri 
dönüp kaçmış kimselerin kaçışını bildirdi . İşledikleri bir takım hata ve günah
lar sebebiyle şeytan onların ayağını kaydırmış, bunun üzerine onlar da dönüp 
kaçmışlardır. Onların işlediği günahlar adeta onlar aleyhinde bir ordu olmuş, 
düşmanlarının bu sayede gücü artmıştır. 1349 

Gerçekten davranışları kulun mutlaka ya lehine veya aleyhine bir ordu oluş
turmaktadır. Kulun içinde daima kendisini zafere erdiren veya hezimete uğratan 
bir ordusu vardır. O, savaşıyorum zannederken b ir kısım davranışlarıyla düşmanı
na yardım edebilir. Böylece, düşmanına karşı savaştığını zannederken düşmanına 
kendisinden bir bölük asker göndererek onun düşmanıyla birleşip kendisine karşı 
savaşmasına yol açabilir. Kulun davranışları onu zaruri olarak hayır ve şerre götü
rür. Kul bunun hiç farkında olmaz veya farkında olur ama görmezden gelir. İnsa
nın güç yetirebilecekken düşmanından kaçması aslında kendi kötü davranışların
dan kaçışıdır. Onu şeytan göndermiş ve böylece onunla ayağını kaydırmıştır. 

1348 Al-i İmran 3/154 
1349 Bk. Al-i İmran 3/155 
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Daha sonra Allah Tea.Ja onları affettiğini bildirdi. Çünkü bu kaçış, nifak veya 
şüpheden kaynaklanmamaktadır. Bu geçici bir şeydir. Allah da onu affetmiştir. 
Artık imanın verdiği cesaret ve sebat eski yerine yeniden dönmüştür. 

Peşi sıra Allah Teala onların başına gelen bu mağlubiyetin kendilerinden ve 
kötü davranışlarından kaynaklandığını tekrarlayarak şöyle buyurmuştur: "Hal 
böyle iken, düşmanlarınızın başına iki m islini getirdiğin iz bir bela sizin başın ıza 
gelince 'Bu nereden geldi? ' m i  diyorsunuz? De ki: Bu felaket sizin yüzünüzden
dir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. " 1 350 

Bu ayette belirtilen husus, Mekke'de inen surelerde bundan daha genel ola
rak işlenmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Başınıza gelen her musibet, 
irtikab ettiğin iz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah günah
ların ızın çoğun u  da affeder"1351 "Sana gelen her iyilik Allah 'tandır. Başına gelen 
her fenalık ise nefsindendir. "1352 

Burada iyilikle kasıt nimet, kötülükle fenalıkla kasıt ise musibettir. Nimet , 
Allah' tandır ve onu sana O lütfetmiştir. Musibet ise kendinden ve davranışların
dan kaynaklanmıştır. Nimet Allah' ın bir ihsanıdır. Musibet ise adaletinin gereği
dir. Kul, Allah ' ın lütuf ve adaleti arasında gezip durur. Onun üzerinde Allah' ın 
ihsanı , hikmeti ve adaleti gerçekleşir. 

Allah Teala, asıl üzerinde durduğumuz Al-i İmran ayetini "De ki: Bu felaket 
sizin yüzünüzdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. " 1353 şeklinde bitir
miştir. Böylece kullarına kudret ve adaletinin genişliğini bildirmiştir. O, adildir ve 
kudret sahibidir. Bunda hem kaderin hem de sebebin isbatı söz konusudur. Allah 
Teala, mağlubiyetin sebebini onlara nispet etmiş, daha sonra kudretinin her şeyi 
kuşattığını belirterek onu kendisine nispet etmiştir. Mağlubiyetin sebebini onlara 
nispet etmesi Cebriye mezhebi mensuplarının görüşünü, kudretinin her şeyi ku
şattığını bildirmesi ve bunu kendisine nispet etmesi ise kaderi inkar edenlerin gö
rüşünü reddeder. Bu şu ayet-i kerimeye benzemektedir: "İstikamet sahibi olmak 
isteyenler onu dinlerler. Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak rabbü 'l-alemin 
olan Allah 'ın dilemesiyle olur. "1354 

Burada kudretin zikredilmesinde bir başka incelik daha vardır. O da şu
dur: Galip ve mağlup olmanız onun elinde ve kudretindedir. Dilemesi halinde 
mağlubiyeti sizden savacak güçte olan O' dur. O halde bu nevi mağlubiyetleri 
başınızdan savmasını başka birinden istemeyin ve O'nun dışında kimseye da
yanmayın! Bu manayı şu ayette iyice açıklamış ve vuzuha kavuşturmuştur: "İki 

1350 Aı-i İmran 3/165 
1351 Şura 42/30 
1352 Nisa 4/79 Nisa slıresi Medine' de inen slırelerdendir. (Mütercimin notu) 
1353 Aı-i İmran 3/165 
1354 Tekvir 81/28-29 
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ordunun karşılaştığı gün başın ıza gelen musibet Allah 'ın izn iyle olmuştu. " 1355 Bu
rada söz konusu edilen izin, emir ve yasak anlamında dini bir izin olmayıp ya
ratma ve kaderle ilgili izin anlamındadır. Nitekim sihirle ilgili şu ayet-i kerime
de de aynı manadadır: ''Allah 'ın izni olmadıkça onlar bununla kimseye zarar 
veremezlerdi. "1356 

15 .  Bu mağlubiyet sonrasında müminler münafıklardan ayrılmış, her iki grup 
da birbirinden açık bir şekilde seçilir hale gelmiş ve münafıklar ayan-beyan ortaya 
çıkmıştır. Yine İlahi hikmet gereği münafıklar içlerindekini konuşmuş, müminler 
bunları ve Allah' ın bunlara verdiği cevap ve karşılıkları işitmiştir. Böylece nifakın 
neticesini ve ulaştığı noktayı bilmiş, münafığın dünya ve ahiret saadetinden mah
rum kaldığını, dünyasının da ahiretinin de harap olduğunu anlamışlardır. 

Allah için Uhud savaşıyla ilgili ayetlerde nice hikmetler ve müminlere yöne
lik nice nimet sayılacak ikaz, yönlendirme, tedbir ve tavsiyeler, hayır ve şerrin 
sebep ve akıbetleri hakkında,.nice dersler vardır. ! 

Daha sonra Allah Teala, peygamberini ve dostlarını uğrunda şehit olmuş 
olan yakınlarından dolayı en güzel, en hoş ve kaderi kabCıllenmelerinı sağlaya
cak şekilde teselli ederek şöyle buyurdu: ''Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü 
zannetme! Bilakis onlar hayatta olup Rab/erinin katında yaşarlar, rızık/anır/ar. 
Allah ' ın lütfu kereminden ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç için
dedirler. Arkalarından henüz kendilerine katılmayan müstakbel şehid dindaşla
rını da 'Kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine 
dôir de müjde vermek isterler"1357 

Allah Teala, ebedi hayatta şehitlere kendine yakın bir makam sunmuştur. 
Onlar O'nun katındadır. Ayrıca onlara devamlı rızıklar sunmakta ve lütfuyla ver
diği nimetlerle onları sevince gark etmektedir. . .  Bu , rızanın kemal derecesi olan, 
hatta rızanın da üstünde olan bir durumdur. Ayrıca kendilerine kavuşmakla se
vinç ve mutlulukları zirve yapacak olan kardeşlerini muştulamakta, onlara her 
zaman yenilenen nimet ve şerefin müjdesini vermektedirler . . .  

Ve Allah Teala b u  imtihan esnasında müminlere vermiş olduğu e n  büyük 
lütuf ve ihsanını hatırlattı. O öyle bir ihsan ki , eğer onunla karşılaştırsalar başla
rına gelen o lütuf ve nimetin yanında silinir gider, hiçbir eseri kalmaz . . .  O büyük 
lütuf, Allah 'm içlerinden çıkararak kendilerine göndermiş olduğu peygamberdir. 
Onlara ayetlerin i  okur, kitabı ve hikmeti öğretir, onları kötülüklerden arındırır, 
daha önce içinde bulundukları sapıklıktan ve bahtsızlıktan kurtarıp hidayet ve 
felaha iletir, karanlıklardan aydınlığa ve cehaletten ilme çıkarır. 1358 Böylesi büyük 

1355 AI-i İmran 3/166 
1356 Bakara 2/102 
1357 AI-i İmran 3/169-1 70 
1358 Bk. AI-i İmran 3/164 
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bir hayrı elde ettikten sonra kula hangi bela ve mihnet erişirse erişsin bu hayrın 
yanında çok ehemmiyetsiz bir yer tutar. Bu hayra nispetle kulun başına gelen 
bela ve musibetler, getirdiği büyük hayır ve bereketin yanı sıra insanlara anmaya 
bile değmeyecek küçük bir eziyet veren yağmur gibi kalır. 

Allah Teala, tedbirli davranmaları için başlarına gelen musibetin kendile
rinden kaynaklandığını müminlere bildirdi . Aynı zamanda onlara bunun ken
di takdir ve kazasıyla olduğunu da bildirdi . 1 359 Ta ki sadece O'nu ilah bilsinler, 
sadece O' na dayansınlar ve başkasından korkmasınlar! Aynı zamanda onlara 
başlarına gelen bu felaket hakkındaki hikmetleri de haber verdi. Ta ki kaza ve 
kader hususunda Allah' ı  itham etmesinler, Allah' ın değişik isim ve sıfatlarını tanı
sınlar. Ayrıca ellerinden kaçırmış oldukları zafer ve ganimetten çok daha kıymetli 
nimetler ihsan ederek, ölen yoldaşlarını yüksek derece ve mükafatlara eriştirerek 
onları teselli etti. Ta ki o dereceye erişmek için birbirleriyle yarışsınlar ve ölen 
kardeşleri için üzülmesinler. 1360 

Hamd, layıkı veçhile O'na aittir. O, son derece lütufkar oluşu sebebiyle de 
hamde layıktır ve şanı yücedir! 

Fasıl: 

Savaş bitince müşrikler dönüp gittiler. Ancak Müslümanlar onların mal gas
petmek ve esir almak için Medine'ye gittiklerini sandılar ve onlara çok ağır geldi. 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. Ali 'ye şöyle buyurdu: "Onları izle! 
Bak bakalım ne yapıyorlar, neyi amaçlıyorlar? Eğer develere binip atları yula
rından çekiyorlarsa Mekke 'ye gidiyorlar demektir. Yok eğer atlara binip devele
ri önlerine katarak sürüyorlarsa Medine 'ye gidiyorlar demektir. Varlığım elinde 
olan Allôh 'a yemin ederim ki, eğer Medine'ye gidiyorlarsa onlara yetişip orada 
onlarla savaşacağım. " Bu emri alan Hz. Ali şöyle demiştir: Onları izledim . Baktım 
ki develere binerek atları yularından çektiler ve Mekke'ye doğru yöneldiler. 

Mekke'ye dönmeye karar verince Ebu Süfyan Müslümanlara doğru dönerek 
"Gelecek yıl Bedir' de tekrar karşılaşalım !" diye bağırdı. Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- Müslümanlara "Tamam, kabul ediyoruz, deyin ! "  emrini verdi. Bu 
emir yerine getirilince Ebu Süfyan "Tamam anlaştık! "  dedi . Sonra o ve arkadaş
ları dönüp gittiler. Bir müddet sonra yolda şöyle diyerek birbirlerini kınadılar: 
"Hiçbir şey yapmış olmadınız. Onlara şan ve şevketinizi gösterdiniz, ancak sonra 
onları kendi hallerine bırakıverdiniz. Onların liderleri kaldı. Yine sizinle karşı
laşmak için toplanacaklar. Dönün de onların işlerini tamamıyla bitirelim ! "  Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bundan haberdar oldu. Münadiler çıkararak 
insanlara düşmanla karşılaşmak üzere yola çıkmalarını emretti ve "Ancak Uhud 
savaşına katılmış olanlar b izimle gelebilir" buyurarak bu sefere çıkacakları sınır-

1359 Bk. Al-i İmran 3/1 65 
1360 Bk. Al-i İmran 3/1 69-1 7 1  
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!andırdı. Münafıkların reisi Abdullah b. Übey Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi ve
sellem- "Seninle geleyim" dediyse de Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona 
"Hayır!" cevabını verdi. Müslümanlar, uğramış oldukları derin yara ve çektikleri 
büyük kaygıya rağmen Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- çağrısına derhal 
uyarak "Başımız, gözümüz üstüne ya Resulallah ! "  dediler. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, Uhud savaşına katılmadığı halde 
kendisiyle sefere çıkmak isteyen Cabir b. Abdullah 'a  bu konuda müsaade verdi. 
O şöyle diyerek izin istemişti: "Ya resulallah! Ben senin bulunduğun hiçbir sa
vaştan geri kalmayı istemem. Ancak Uhud savaşı esnasında babam beni kızla
rına bakmam için şehirde bırakmıştı. Bana müsaade et de seninle birlikte sefere 
çıkayım" 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve Müslümanlar yola çıkıp Hamraü' l
Esed1361 denilen yere kadar vardılar. Orada Ma'bed b. Ebi ma'bed el-Huzfü Hz . 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- gelerek Müslüman oldu. Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ona Ebu Süfyan' ın yanına gidip onu Müslümanların gel
şiyle korkutmasını emretti. Ma'bed Ravha'da Ebu Süfyan'a yetişti ve ona Müslü
man olduğunu hiç sezdirmedi. Ebu Süfyan sordu: 

- Geldiğin yerlerde ne var, ne gördün ey Ma'bed? 
- Muhammed ve arkadaşları . . .  Size ateş püskürüyorlar. Daha önce hiç top-

lamadıkları kadar kalabalık bir orduyla peşinize düşmüşler. Uhud savaşına katıl
mayan arkadaşları katılmadıklarına çok pişman olmuş. 

- Senin görüşün nedir? Bize ne tavsiye edersin? 
- Ordularının öncüleri şu tepenin ardından görünmeden önce buradan git-

menizin en isabetli fikir olduğunu düşünüyorum. 
- Allah 'a yemin ederim ki, biz onları tamamen helak etmek için yeniden 

dönmeyi kararlaştırmıştık. 
- Sakın böyle bir şey yapma! Ben senin iyiliğini istiyorum. 
Bunun üzerine müşrikler ökçeleri üzerine dönüp Mekke'ye gittiler. 
Ebu Süfyan yolda Medine'ye gitmekte olan müşrik bir adamla karşılaştı ve 

onlara şöyle dedi: Muhammed'e bir haber verebilir misin? Bunun mukabilinde 
Mekke'ye geldiğinde senin bineğine taşıyabileceği kadar kuru üzüm yüklerim. 

Adam bu teklifi kabul edince Ebu Süfyan adama, "Muhammed' e bizim onu 
ve arkadaşlarını tamamen yok etmek için yeniden dönmeyi kararlaştırdığımızı 
söyle" ,  dedi. 

Adam müşriklerden ayrılıp yoluna devam etti. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- ve arkadaşlarıyla karşılaşınca Ebu Süfyan' ın söylemesini istediği sözleri 

1361 Medine'ye 8 mil mesafede bir yer. (Mu'cemü'l-Büldan, 11/301 )  (Derleyenin notu) 
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onlara aynen söyledi .  Bunun üzerine Müslümanlar Allah Teala'nın Kur'an'da 
onlardan naklettiği şu karşılığı verdiler: ''Allah bize yeter. O ne güzel vekildir"1362 

Daha sonra Cenab-ı Hak Müslümanların Uhud savaşı sonrasında müşrik or
dusunu izledikleri bu seferlerinin neticesini şöyle haber verdi : "Sonra da kendile
rine hiçbir fenalık dokunmadan Allah 'tan bir afiyet, selamet ve lütuf ile geri dön
düler ve Allah 'ın rızasına uydular. Allah çok büyük lütuf ve inayet sahibidir. "1363 

"Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a 
karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan Cennete koşun. 
Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenen
ler, insanları affeden/erdir. Allah, iyilik edenleri sever. Yine onlar, çirkin 
bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp 
hemen günahlarının bağışlanmasın ı  isteyenler -ki Allah'tan başka gü
nahları kim bağışlar- ve bile bile işledikleri (günah) üzerinde ısrar et
meyenlerdir. İşte onların mükafatı Rab'leri tarafından bağışlanma ve 
içinden ırmaklar akan Cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. (Allah 
yolunda) çalışanların mükôfatı ne güzeldir! "1364 

Allah Teala, bu ayetlerde Cennet' i sadece müttakiler için hazırladığını bildir
miştir. Daha sonra da müttakilerin özelliklerini sıralamıştır. Buna göre; müttakiler 
bollukta da darlıkta da, sıkıntıda da rahatlıkta da iyilik ederler. Her insan bunu 
yapamaz. Sadece kolaylık ve rahatlıkta iyilik eder, sıkıntı ve darlıkta ise etmez. 

Müttakilerin bir başka özelliği de, kinlerini yutmaları ve intikam duygularını 
frenlemek suretiyle insanları incitmemeleri ve affedici oluşlarıdır. 

Daha sonra Allah Teala, müttakilerin Allah ile olan ilişkilerini zikretmiştir. 
Buna göre; onlar bir hata işlediklerinde hemen Allah' ı  anar, tevbe ederek bağış
lanma dilerler ve aynı hatayı işlemeye devam etmezler. 

Buradaki ikinci ayette onların insanlarla olan ilişkileri, üçüncü ayette ise 
Allah ' la olan ilişkileri anlatılmıştır. 1365 

"Sizden önce(ki milletlerin başından) n ice olaylar gelip geçmiştir. Yer
yüzünde gezin dolaşın da ya/anlayanların sonunun nasıl olduğunu bir 
görün. " 1366 

1362 Bk. AI-i İmran 3/1 73 
1363 Bk. AI-i İmran 3/1 74 Bk. Zadu'l-Mead (lll/218-244) 
1364 AI-i İmran 3/133-136 
1365 Hadi' l-Ervah ( 1 02-103 )  
1366 Al-i İmran 3/137 
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Yani; sizden önce size benzeyen nice topluluk geçti . Onların l :ötü akıbetlerine 
bakın . Biliniz ki, onların kötü akıbetinin sebebi Allah'ın ayetlerini ve peygamber
lerini yalanlamalarıdır. Siz de onlar gibi yalanlarsanız, sizin de sonunuz onları 
gibi helak olur. 1367 

Allah Teala, Uhud savaşında kafirleri müminlere galip getirişindeki hik
meti şöyle açıklamıştır: "Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın, eğer 
iman ediyorsan ız mutlakô. üstün gelirsin iz. Şô.yet siz yara aldı iseniz, 
karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz, Allô.h 'ın 
gerçek m üm inleri meydana çıkarması, sizden şehitler edinmesi, m ü
minleri tertemiz yapıp kafirleri imhô. etmesi için zafer günlerini insanlar 
arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. Allah si
zin için izden cihad edenlerle sabır gösteren/eri ayırt edip meydana çı
karmadan, kolayca Cennet'e girivereceğinizi mi zannettin iz? Siz ölümle 
yüzyüze gelmeden önce, şehit olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi onu 
ayan beyan gördünüz. Muhammed sô.dece bir elçidir. Nitekim ondan 
önce de nice resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse siz 
hemen gerisin geriye dinden mi döneceksizin? Kim geri döner, dinden 
çıkarsa, bilsin ki Allah'a asla zarar vermez. Ama Allah hidayetin kadrini 
bilip şükreden leri bol bol mükafat/andıracaktır. "  1368 

Allah Teala bu ayetlerde kafirleri niçin galip getirdiği hakkında birçok hikmet 
zikretmiştir. Ancak öncelikle müminleri cesaretlendirmiş, onların maneviyatını 
güçlendirmiş ve kendilerine nasip edilen iman nimeti sebebiyle çok üstün olduk
larının müjdesini vermiştir. Ayrıca, kendilerinin Allah ve peygamberine itaat ko
nusunda bir yara almalarına mukabil düşmanlarının da Allah ve peygamberine 
düşmanlıkta bir yara aldıklarını bildirerek onları teselli etmiştir. 

Cenab-ı Hak daha sonra hikmeti gereği galibiyeti daima farklı insanlara 
nasip ettiğini, rızık ve ecel gibi ondan da herkesi nasiplendirdiğini, müminleri 
bilmek için böyle yaptığını bildirmiştir. O, olmadan önce de her şeyi bilir. Ancak 

1367 İ ' lamü' l-muvakkıin ( 1/181 ) .  Metindeki son cümleyi okuyuncunun kolay anlaması için biraz 
serbest terceme ettik. Metne tam uygun tercemesi şöyledir: "Onlar asıldır, siz ise fersiniz. 
Her ikinizin ortak özelliği yalanlama, hüküm ise helaktir. " Bu, kıyasın unsurlarına yer ve
rilerek yapılmış bir izahtır. Kıyasın dört unsuru vardır: 1. Asi / makisun aleyh (Dini hükmü 
kafi olarak bilinen ve kıyasta kendine dayamlan unsur), 2. Fer / makis (Dini hükmü bizatihi 
bilinmeyip de asla kıyas edilerek bilinen unsur) , 3. İllet (Asi ve fer arasındaki benzerlik 
noktası ) ,  4. Hüküm. Mesela biranın haram oluşunu şarabın haram oluşuna göre izah etti
ğimizde şarap asıl; bira fer, her ikisinin de sarhoş edici oluşu illet ve her ikisinin de haram 
oluşu hükümdür. Burada da tarihte kötü işler yapmış inançsız insanlar asıl, aynı işleri şu 
anda yapmakta olanlar fer' , inançsızlık illet ve helak ise hükümdür. (Mütercimin notu) 

1368 AJ-i İmran 3/139-144 



Sure :  3 • Al- i  İ m ran  Su resi ·:· 499 

müminleri, bizzat mevcut iken de bilmeyi ve inanmalarını gerçekleştikten sonra 
da bilmeyi murat etmiştir. 

Akabinden Allah Teala, kulları içinden şehitlerin olmasını takdir ettiğini bil
dirmiştir. Çünkü şehitlik O'nun katında çok büyük ve çok yüksek bir derecedir. 
Ona ancak Allah yolunda ölmekle ulaşılabilir. Eğer düşmanın galibiyeti olmasa 
Allah' a  en sevimli ve kula en faydalı şey olan şehitlik gerçekleşmez. 

Daha sonra Allah Teala, bu mağlubiyet sayesinde müminleri arındırmayı 
dilediğini bildirmiştir. Bununla maksat, müminlerin Allah'a yönelip tevbe ederek 
mağlubiyetlerinin asıl sebebi olan günahlarından kurtulmalarıdır. Bununla birlik
te Allah Teala, üstün gelince azgınlık, taşkınlık ve düşmanlıkları sebebiyle kafirleri 
helak etmeyi dilemektedir. 

Peşi sıra Allah Teala, müminlerin cihat etmeden sabırlı olmadan Cennet' e 
girebileceklerini sanmalarını yadırgamış, bunun İlahi hikmetine uymadığını be
lirtmiştir. Demek ki Cennet' e sadece cihat etmeleri ve sabırlı olmaları halinde 
girebilirler. Eğer daima galip ve muzaffer olsalardı hiç kimse düşmana karşı cihat 
etmez ve düşmanlarının verdiği eziyetlere karşı sabırlı olmazdı. 

Allah' ın, bazen kafirleri müminlere galip ve üstün getirmesindeki bir kısım 
hikmetler işte bu zikrettiklerimizdir. 1369 

"Allah, sizi için izden cihad edenleri ayırt edip meydana çıkarmadan ko
layca Cennet'e girivereceğinizi mi zannettiniz?"  1370 

Yani :  Cihad etmeden Cennet'e gireceğinizi zannedecek denli cahil misiniz, 
yoksa bu zanda bulunan cahiller değil de cihat etmekte gevşeklik gösteren kim
seler misiniz? 1371 

"O esnada kiminiz dünya menfaatin i istiyordu, kiminiz ahiret mükafatını 
istiyordu. "1372 

Bu ayette münafık olmayıp da Uhud savaşına iştirak edememiş olan kimse
lere hitap edilmektedir. Bu sebeple sahabeden Abdullah b. Mes'ud (ö .  32 h) şöy
le buyurmuştur: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabı içinde dünyayı 
isteyen hiç kimsenin olduğunu sanmıyordum. Ta ki Uhud savaşı olup bu ayet 
inince buna vakıf oldum. "  

1369 İğasetü'l-Lehfan (11/ 190- 191 )  
1370 Aı-i İmran 3/142 
1371  Bedfüu' l-fevfüd (1/207) 
1 372 Aı-i İmran 3/152 
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Bu ayette dünyayı istedikleri belirtilen kimseler, Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- savaşta korumalarını emrettiği yerden ayrılarak orayı korumasız bı
rakan okçulardır. Aslında onlar Müslümanların seçkin kimselerinden oluşuyordu. 
Ancak onların dünya isteği ani bir hevesti. Bir an ganimet elde etme arzusuna 
kapıldılar ve yerlerini terk ettiler. Yoksa onlar, yaptığı işlerle dünyayı ve onun fani 
nimetlerini isteyen kimseler gibi değildir. İki istek arasında çok büyük bir fark 
vardır. 1373 

"Öyleyse onları affet, onlar için mağfiret dile ve işleri onlarla müşavere 
et! Bir kere de azmettin mi, yalnız Allôh 'a tevekkül et. Allah muhakkak 
ki mütevekkil/eri sever"1374 

Bu ayet-i kerime, hem Allah'ın hem de kullarının haklarını gözetmeyi içine 
almaktadır. Şöyle ki ; Onlar Allah ve peygamberinin haklarını gözetme hususunda 
eksiklik içinde olabilirler. Ey peygamber! Eğer senin hakkını gözetme hususunda 
eksiklik içindelerse onları affet! Eğer benim hakkımı gözetme hususunda eksiklik 
içindelerse onlar için benden bağışlanma dile! İstişare etmek sCıretiyle onların 
görüşlerini al! Bu, onların itaatli ve daha uyumlu olmalarını sağlar. Ancak bir 
şeye bir kere de azmettikten sonra artık istişareye yer yoktur! Aksine azmetmiş 
olduğun işte kararlı ol! Çünkü Allah tevekkül edenleri sever! 1375 

"Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek h iç kimse olamaz. 
Şayet o sizi yardımsız bırakırsa, artık O'ndan sonra kim size yardım 
edebilir ki?"1376 

Ayette zikredilen J.i:>- "hızlan" kelimesinin asıl manası , terk etmek ve boşalt
maktır. Mer'ada yavrusuyla birlikte ot yemekten geri durup alanı diğer hayvan
lara bırakan inek ve koyuna JJ.i:>- "terk edici, bırakıcı" denilir. 

Siyerci Muharr:11ed b .  İshak bu ayetin manası hakkında şöyle demiştir: Eğer 
Allah sana yardım ederse insanlardan sana galip gelebilecek hiç kimse yoktur. 
Seninle beraberken seni bırakıp gidenin bırakıp gitmesi de sana asla bir zarar 
vermez. Ama Allah seni bırakırsa insanlar seni zafere eriştiremez. O halde ayette 
asıl vurgulanmak istenen şudur: İnsanların hatırı için benim emrimi terk etme! 
Bilakis benim emrimi yerine getirmek için gerekirse insanları terk et !  1377 

1373 Uddetü's-Sabirin ( 1 66-167) 
1374 AI-i İmran 3/159 
1375 er-Risa!etü't-TebCıkiyye (86) 
1376 Al-i İmran 3/160 
1377 İbn-i İshak'tan aktarılan bu sözler için bk. Siretü İbn Hişam (Ill/8 1 )  (Derleyenin notu) 
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Hızlan, Allah'ın kulunu kendisiyle baş başa bırakıp onu kendisine vekil kıl
masıdır. Tevfik ise bunun zıddı olup kulunu kendisiyle baş başa bırakmaması 
ve onu kendine vekil kılmamasıdır. Allah tevfik verdiği kuluna yumuşak davra
nır, yardımcı olur, onu müdafaa eder ve şefkatli bir babanın zavallı durumdaki 
çocuğunu koruduğu gibi onu korur. Kendisiyle baş başa bıraktığı bir kimse ise 
artık tamamen helak olmuştur. Bundan dolayı Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- dualarından biri şu olmuştur: "Ey Hay, ey Kayyum! Ey göklerin ve yerin 
emsalsiz yaratıcısı! Ey celal ve ikram sahibi! Senden başka tapı/maya layık kimse 
yoktur! Senin rahmetine sığındım. Benim durumumu düzelt! Bir an bile beni 
kendime veya yaratıklarından birine bırakma!" 1378 

Kul, Allah'la şeytan arasına atılmış durumdadır. Eğer Allah ' ın riayeti onun 
üzerinde olursa düşmanı olan şeytan ona üstün gelmeye yol bulamaz. Ama eğer 
Allah onu yardımsız bırakır ve ondan yüz çevirirse şeytan onu bir kurdun koyunu 
kapması gibi kapıverir. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Çoban, kurtla koyun arasında hiçbir 
engel bırakmamışsa, koyunun ne kabahati vardır? Kurda güç yetirip koyunu 
elinden kurtarması mümkün değil midir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Allah'a yemin olsun ki Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- de buyurduğu gib i1379 şeytan insanın kurdudur. Ancak 
Allah, bu lanet kurda koyun üzerinde tamamen hakim olma imkanı vermemiştir. 
Bununla birlikte koyun çok zayıftır. Elini verip kurtla barıştığında hemen onun 
çağrısına uyar ve hiç eksiksiz onun emrini yerine getirir. Hatta onun itaatine 
girmek için koşar ve kurt sürüsünün girme imkanı olmayan çobanın bulunduğu 
yeri hemen terk eder, kurt sürüsünün bulunduğu yere girer. Halbuki oraya giren 
kurda yem olmaktadır. Haddizatında kurt, koyunun tehlikelere atılan ve başına 
bu işleri açan nefsinden başka bir şey değildir. Çünkü çoban onu tehlikeler hak
kında sakındırmakta , gerekli ikaz ve ihtarları yapıp durmakta, çobandan ayrılıp 
kurt sürüsünün bulunduğu vadiye giren koyunların akıbetlerini ona gösterip dur
maktadır. 

Ahmed b. Mervan el-Maliki138° Kitabü ' l-Mücalese adındaki eserinde şöyle 
demiştir: İbnü Ebi'd-Dünya'yı şöyle derken işittim: Allah ' ın sayılamayacak kadar 
çok ilmi vardır. Birine verdiği ilim diğerine verdiğinden farklıdır. 

1378 Ahmed b. Hanbel ( I Il/120) ; Ebu Davud (1/279) , Salat, Ebvabü' l-vitr, Babü'd-dua; Tirmizi 
(ll/329) 

1379 Ahmed b. Hanbel (V/232-233) 
1380 Maliki mezhebini iyi bilen Mısırlı fakih ve muhaddislerdendir. İmam Şafi i 'ye reddiye olmak 

üzere bir kitap yazmıştır. Aynı zamanda İmam Malik'in menkıbelerine dair de bir eseri var
dır. Ancak Ebü'l-Hasen ed-Darakutni ,  onu hadis rivayeti bakımından zayıf bulmuştur. Bk. 
Siyerü A' lami'n-Nübela (XV/427) (Derleyenin notu) 
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Bize Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed b .  Said el-Kattan, Ubeydullah b .  
Bekr es-Sehmi' den o da babasından şöyle b i r  hadise nakletmiştir: Bir topluluk 
yolculuğa çıkmışlardı. Onların içinde bir adam vardı .  Dfüma kuşların yanına gi
diyor sonra da çevresindeki insanlara "Bu kuşların ne dediklerini biliyor musu
nuz?" diye soruyordu. "Hayır ! "  cevabını alınca "şöyle şöyle diyorlar" diyerek 
kendince açıklamalar yapıyor, doğruluğu bilinemeyecek bir takım şeyler söylü
yordu. Ta ki bir davar sürüsü ile karşılaştılar. Orada kuzusu için geri kalmış bir 
koyun gördüler. Boynunu kuzusuna doğru çeviriyor ve meliyordu. O adam yine 
"Bu koyun ne diyor biliyor musunuz?" diye sordu. "Hayır" cevabını alınca şu 
açıklamayı yaptı: "Kuzusuna şöyle diyor: Bana katıl ki geçen yıl burada kardeşini 
yediği gibi seni de kurt yemesin ! "  Bunun üzerine kafilede bulunanlar hemen ço
banın yanına gidip "Bu koyun geçen yıl da kuzuladı mı?" diye sordular. Çoban 
"Evet, geçen yıl da kuzuladı, ancak kuzusunu burada bir kurt yedi" cevabını 
verdi. Daha sonra bir topluluğa uğradılar. Onların içinde bir deve üzerine yerleş
tirilmiş hevdecinde yolculuk eden bir kadın vardı . Deve zaman zaman boynunu 
hevdece doğru çevirerek bağırıyordu. O adam yine "Bu deve ne diyor biliyor 
musunuz?" diye sordu. "Hayır! "  cevabını alınca "Taşıdığı kişiye lanet ediyor ve 
onu hörgücüne batmış bir iğne ile yürüttüğünü söylüyor! "  dedi. Kafilede bu
lunanlar hemen o topluluğa gidip adamın kendisine söylediğini onlara haber 
verdiler. Bunun üzerine onlar da hemen deveyi çöktürüp yükünü indirdiler ve 
durumun aynen adamın haber verdiği gibi olduğunu gördüler. 

O koyun kuzusunu bir defa kurttan sakındırdı, bunun üzerine kuzu da bu 
ikazı dikkate aldı . Halbuki Allah Teala insan oğlunu şeytana karşı kaç defa sakın
dırmıştır. Buna rağmen insan, Allah' ın çağrısına uymamakta, şeytanla geceleyip 
şeytanla sabahlamaktadır: Allah Teala şöyle buyuruyor: "(Hesap görülüp ) iş 
bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de 
size vaat ettim ama, size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. 
Ben, sadece sizi (inkara) çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O 
halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni 
kurtarabilirsiniz! Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah 'a) ortak koşmanızı red
dettim . .  Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. "1381 

"(Bedir 'de) iki katını (düşmanınızın) başına getirdiğiniz bir musibet 
(Uhud 'da) kendi başınıza geldiği için mi 'Bu nası l oluyor! ' dediniz? De 
ki: O, kendi kusürunuzdandır. Şüphesiz Allah 'ın her şeye gücü yeter. " 1382 

1381 İbrahim 14/22 Bk. Şifaü'l-Alil ( 100-101 )  
1382 Al-i İmran 3/165 
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Allah Teala, bu ayet-i kerimede Müslümanların uğradığı musibetin sebebini 
ve uğradıkları musibetin bağlı bulunduğu İlahi kudretin i  zikretti . Ayrıca bu sebep 
dolayısıyla onlar hakkında uyguladığı adaletini ve onlara hoşlanmadıkları şeyin 
ulaşması suretiyle onlar üzerindeki İlahi kudretini dile getirdi .  1383 

"İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer ıman 
etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. " 1384 

Allah ' ın dost ve ordusu olan müminleri korkutmak şeytanın hilelerindendir. 
Onlara"cihad etmeyin, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamayın! "  der. Bu, onun 
müminlere kurduğu en büyük tuzaktır. Allah Teala yukarıdaki ayet-i kerimede 
işte bunu haber vermektedir. 

Bütün müfessirlere göre ayetin manası .ul)3� � � "Sizi dostlarıyla kor
kutur" şeklindedir. Nitekim tabiundan Katade şöyle demiştir: Şeytan, dostlarını 
sizin gözünüzde büyütür. Bundan dolayı Allah Teala "Şu halde, eğer iman etmiş 
kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. " 1385 buyurmuştur. Kulun 
imanı arttıkça şeytanın dostları hakkındaki korkusu azalır. İmanı da zayıfladıkça 
onlardan korkusu artar. 1386 

"Şu halde, eğer imôn etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, ben
den korkun. "1387 

Bu ayet-i kerimede, Allah korkusunun imanın şartlarından biri olarak su
nulmuştur. Her ne kadar imanın şartları içerisinde bu yer almasa da manaca 
şart koşulmuş hükmündedir. Çünkü imanın meydana gelişi ve gerçekleşmesi için 
Allah korkusu şarttır. Çünkü iman, meydana gelen bir kaygının sebebidir. Nasıl 
ki sebep neticeyi doğurursa neticenin meydana gelmesi de sebebin gerçekleş
mesine bağlıdır. Allah korkusunun olmaması durumunda imanın da olmaması, 
şartın mevcut olmaması durumunda meydana getirdiği şeyin de olmamasının 
bir neticesidir. İmanın olmaması durumunda Allah korkusunun da olmaması , 
sebebin olmamasından dolayı neticenin de meydana gelmeyişini gösterir. Bu , 
üzerinde kafa yormaya değer bir husustur! 

1383 es-Savfüku' l-Mürsele ( IV/1394) 
1 384 Al-i İmran 3/1 75 
1385 Al-i İmran 3/1 75 
1386 İğasetü'l-Lehfan ( 111 10)  
1387 Al-i İmran 3/175 



504 •!• Bedai 'ut-tefslr 

Bu ayet-i kerimenin gramer açısından takdiri .j _,;ı.;...; :.r.--_;... r <Jl "Eğer 
müminseniz benden korkun" şeklindedir. Sibeveyh {ö. 182 h) ve arkadaşlarına 
göre <J[ şart edatının cevabı düşürülmüştür. Çünkü daha önce geçen r-"' }JI.;..; '.>\..! 
"onlardan korkmayın" kısmı şartın cevabıdır. Kufeli dilcilere göre ise daha önce 
geçen bu kısım cevaptır. Onlar öne geçmiş olsa da bu kısmı cevap olarak kabul 
etmektedirler. 

Her iki tahlile göre de şart edatı, korkmayı gerektiren sebep olan iman üze
rine girmiştir. İman ve Allah korkusundan her biri diğerini gerektirir. Ancak -
yukarıda geçtiği gibi - iman Allah korkusunu bir sebep ve amil olarak, Allah 
korkusu ise imanı kendi varlığının bir gereği olarak gerektirir. Keza iman ve Allah 
korkusundan herhangi biri yoksa diğeri de yoktur. Ancak - yine yukarıda geçtiği 
üzere - iman olmadığında Allah korkusu sebebinin olmamasından dolayı, Allah 
korkusu olmadığında ise iman varlığının zaruri neticesini meydana getirmedi
ğinden dolayı yoktur. Hasılı Allah korkusu, imanın gereklerindendir ve ondan 
ayrılmaz. 1388 

''Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; so
nunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı 
da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğin i  ayırt eder. " 1389 

Bu ayet-i kerime, Kur'an' ın hazinelerindendir. Bunda, Allah Teala'nın temizi 
murdardan ayırmasındaki hikmete ikazda bulunulmuştur. Bu ayrım ancak pey
gamberlerle olur. Onlardan dilediğini seçmiş ve kullarına göndermiş, böylece pisi 
temizden, dostu düşmandan, yakınlık ve şerefine layık olanı sadece Cehennem'e 
odun olacaklardan ayırmıştır. 

Keza bu ayet-i kerimede peygamber göndermenin hikmetine ve bunun ge
rekli l iğine de ikazda bulunulmuştur. Allah Teala'nın, peygamber gönderme ilke
sini ihlal etmesi kendisine yaraşmaz . O'nun peygamber göndermesini inkar eden 
kimse O'nu layıkıyla takdir edip tanıyamamış ve O'na layık olmadığı bir özellik 
nispet etmiş demektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: ''Allah 'ı gereği 
gibi takdir edemediler. Çünkü Allah h içbir beşere bir şey indirmedi, dediler. " 1390 

Bu, üzerinde durulması ve layıkıyla düşünülmesi gereken bir husustur. Eğer 
bu kitap başka bir husus için kaleme alınıyor olmasaydı bu konuda istifade edi
lecek bilgiler verilebilirdi .  Doğru yola iletici olan sadece Allah' tır. 1391 

1388 Tariku'l-hicreteyn (263) 
1389 Al-i İmran 3/1 79 
1390 En'am 6/91 
1391 Medaricü's-Salikin ( 1/84) 



Sure :  3 • Al-i İmra n  Suresi ·:· 505 

1 77. Şüphe yok ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah 'a h içbir 
zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azab da vardır. 

1 78. Sakın o inkar edenler kendilerine mühlet vermemizi haklarında 
hayırlı sanmasın lar. Onlara mühlet vermemiz ancak günahlarını artır
maları içindir. Onlar için horlayıcı bir azab vardır. 
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1 79. Allah mü 'minleri üzerinde bulunduğunuz bu halde asla terket
mez. Nihayet murdarı temizden ayıracaktır. Allah, size gaybı bildirecek 
de değildir. Fakat, Allah peygamberlerinden kimi dilerse seçer. O halde 
Allah 'a ve rasCıllerine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin 
için pek büyük bir mükafat vardır. 

1 80. Allah 'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdiği şeylerde cim
rilik gösteren/er, onu haklarında hayırlı sanmasınlar. Bilakis o, onlar için 
bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey Kıyamet günü boyunlarına (ateşten) bir 
halka olarak geçirilecektir. Göklerin ve yerin mirası Allah 'ındır. Allah 
bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

1 81 .  Anda/sun Allah: "Muhakkak Allah fakirdir ve biz zenginiz"  di
yenlerin sözlerini  işitmiştir. Onların o sözlerini  ve haksız yere peygam
berleri öldürmelerin i  yazacağız. Ve (onlara): "O yakıcı azabı tadınız" 
diyeceğiz. 

1 82. "Bu ellerinizin önden gönderdiğinin karşılığıdır. Şüphesiz Allah 
kullarına zulmedici değildir. " 

1 83. ''Allah bize (gökten) ateşin yiyeceği bir kurban getirinceye kadar 
h içbir peygambere iman etmememizi emretti " diyenlere de ki: "Size 
benden önce n ice peygamberler apaçık delilleri ve dediğin izi getirmiş
lerdi. Doğru söylüyor iseniz onları n için öldürdünüz?" 

1 84. Eğer onlar seni  yalanlar/arsa (sakın üzülme!). Senden önce 
apaçık de/illerle, sahifelerle, aydınlatıcı kitaplarla gelmiş nice peygam
berler de yalanlanmıştı. 

1 85. Her can ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü ecir/eriniz size eksiksiz 
verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır da Cennet'e sokulursa muhakkak 
ki o, kurtulmuştur. Dünya hayatı aldanış metaından (gelip geçici fayda
dan) başka birşey değildir. 

186. Anda/sun ki siz mallarınız ve canların ızla imtihan edileceksi
n iz. Muhakkak sizden önce kitap veri/enlerden ve şirk koşanlardan çok 
ezalar işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, işte bu azmedilmeye 
değer işlerdendir. 

1 87. Hani  bir zamanlar Allah kendilerine kitap veri/enlerden: "Onu  
muhakkak insanlara açıklayıp anlatacaksın ız ve  onu  gizlemeyeceksiniz " 
diye söz almıştı. Onlar ise onu kulak ardı ettiler ve onu az bir bedele 
değiştirdiler. O aldıkları bedel ne kötüdür! 

1 88. Getirdikleriyle mağrur ve yapmadıklarıyla övülmekten hoş
lanan kimselerin azaptan kurtulacaklarını sanmayasın.  On/ar için pek 
acıklı bir azab da vardır. 
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Tefsiri: 

Bu ayetin manası şudur: Yapmış oldukları bidat, dalalet ve Allah'tan başka 
ilah edinme fiilleriyle sevinir ve sünnete uymak ve samimi olmakla övülmeyi 
severler. 1392 

1 89. Göklerin ve yerin mülkü Allah 'ındır. Allah herşeye hakkıyla 
kadirdir. 

1 90. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
değişip durmasında, elbette akıl sahipleri için deliller vardır. 

1 91 .  Onlar ki, ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken 
daima Allah 'ı anar; göklerin ve yerin yaratılışını  düşünürler (ve şöyle 
derler) :  "Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın .  Sen münezzehsin. 
Bizi ateşin azabından koru. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime son derece dikkate değer hususlar ihtiva etmektedir. Al
lah Teala, varlıkları hikmetle yarattığını belirtmek yerine, varlıkları hikmetsiz ya
ratmasının söz konusu olmadığını bildirmiştir. Çünkü batılın genel ve kapsamlı 
bir şekilde reddedilmesi vurgulanmak istenen amaç için daha iyi ve yaratılışın 
hikmetlerini saymaktan daha etkilidir. Çünkü tüm hikmetlerin açıklanmasının 
imkanı yoktur. Bir kısmının açıklanması hikmetin tamamını, h ikmetsizliğin ve 
amaçsızlığın söz konusu olmadığını bildirir. Kainat tüm ulvi ve süfli parçalarıyla 
birlikte bir çok hikmetler ve parlak alametler ihtiva etmektedir. 

Daha sonra Allah Teala, yaratıklarının hikmefü .n uzak yaratılmış olmadığını 
bildirmiştir. Allah' ın sıfatlarını kabul etmeyenlere göre Allah' ın hikmetsiz yaratma 
olmadığını belirtmesinin bir anlamı yoktur. Çünkü onlara göre batıl zaten mevcut 
değildir. Bu durumda onlar, Allah ' ı  zaten mevcut olmayan bir şeyden arındırmış 
olurlar. Bu ise, gündüzle gece gibi biri olduğunda diğeri olmayacak iki çelişik 
şeyin bir arada olması, bir cismin iki ayrı mekanda bulunması gibi imkansız bir 
şeydir. Halbuki Allah ' ın kendisini arındırdırdığı şey onların bu görüşleri değildir. 

1392 Medaricü's-Salikin { 1/84) 
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Zaten böyle bir arındırmadan dolayı kimseye bir ihsanda bulunulmaz. Çünkü o 
kişi Allah'ı övmüş ve methetmiş olmaz. Bunun övgü olduğunu düşünen insanı 
Allah yadırgar. 1393 

"Onlar ki, ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken daima 
Allah'ı anar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler) : 
"Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın .  Sen münezzehsin. Bizi ate
şin azabından koru. "1394 

Ayetteki "ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken" ifadesi, 
kulların bulunabildiği tüm halleri kapsamaktadır. Çünkü kul, ya ayakta, ya otu
rur veya yan yatar halde bulunur. Allah Tefı.la bu ifade ile, onların her halde 
kendisini andıklarını belirtmeyi murat etmiştir. 1395 

Allah Tefı.la'nın gökleri ve yeri sadece varlığına delil olması için yaratmış 
olması düşünülemez. Çünkü bir tahta kurusunun, bir sivri sineğin yaratılması, 
canlılarda hayat özelliğinin oluşu bile yaratıcının varlığını büyük gök cisimleri
nin yaratılmasından daha iyi gösterir. Çünkü hayat vermeye sadece Allah güç 
yetirebilir. Gök cisimlerinin benzeri cansız varlıkları ise başkaları da meydana 
getirebilir. 

Yaratıcının varlığını göstermek gök cisimleri dışındaki canlılarda daha aşikar 
olduğu halde Allah Teala'nın mümin kullarının diliyle "Sen bunu boşuna yarat
madın"  sözünü gökler ve yer hakkında kullanması, onların yaratılışında beşerin 
idrak edemeyeceği kadar büyük sırlar ve yüce hikmetler olduğunu gösterir. Şu 
ayet-i kerime de manaca buna yakındır: 

"Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar eden
lerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki hôline! " 1396 Bu ayet-i kerimede asıl 
kastedilen, Allah Teala'nın gökleri ve yeri varlığına delil olması için yaratmış ol
ması değildir. Çünkü onların bir yaratıcıya muhtaç oldukları zaten bilinen bir 
husustur. Zira her yeri kaplayan varlık sonradan meydana gelmiştir. Sonradan 
meydana gelen her şey de bir yaratıcıya muhtaçtır. Böylece ortaya çıkar ki yeri 
kaplayan her varlığın yaratıcının varlığını göstermesi zaten sabit bir husustur. 
O halde zaten yaratıcının varlığını gösteren gökler ve yer, yaratıcının varlığını 
göstermek için yaratılmış olamazlar. o halde yukarıdaki ayetten bu neticeyi çı
karmak doğru değildir. Dolayısıyla daha önce zikretmiş olduğumuz neticenin 
çıkarılması gerekli hfı.le gelir. 1397 

1393 Miftahu Dfı.ri's-Seade (419-420) 
1394 Al-i İmran 3/191  
1395 es-Savfı.iku'l-Mürsele ( IV/1480) 
1396 Sad 38/27 
1397 Miftahu Dari's-Seade (529) 
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Müminler, Allah' ı  h içbir hikmet ve amaç olmaksızın kainatı yaratmış olmak
tan arındırmışlardır. Allah Teala'ya zatı ve sıfatları için hamdedildiği gibi övgü
ye layık amaçlar güttüğü için de hamdedilir. O'nun fiillerindeki övgüye layık 
amaçlar, sevdiği ve hoşnut olduğu hikmettir. Hoşlanmadığı şeyleri yaratması ise , 
sevdiği şeylerin onları gerektirmesinden dolayıdır. Nitekim Allah Teala sevdiği 
bazı şeyleri de yapmaz. Çünkü onu yapması durumunda katında ondan daha 
sevimli bir şey oluşmayacak veya katında ondan daha sevimsiz bir şey meydana 
gelecektir. 1398 

1 92. "Rabbimiz, şüphe yok ki Sen, kimi ateşe sokarsan onu hakir 
kıldın, demektir. Ve zulmedenlerin de h içbir yardımcıları yoktur. 

1 93. "Rabbimiz biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir 
davetçiyi işittik ve iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülük
lerimizi ört, ruhumuzu da iyilerle birlikte al. 

1 94.  "Rabbimiz, bize peygamberlerin aracılığıyla va'dettiğin i  de ver. 
Kıyamet gününde bizi rüsvay etme. Şüphe yok ki Sen va'dinden dön
mezsin. " 

Tefsiri: 

Allah Teala, bu duayı akıl sahibi kullarının dilinden söylemektedir. Ayetin 
anlamı şudur: peygamberlerin vasıtasıyla bize bildirdiğin Cennet' e girme vaadini 
yerine getir! 

Bir grup alim şöyle demiştir: Ayetin takdiri şöyledir: .:ı�)'I Js- \;.j..lç.-' L. l:.:;T_, 
...:ıL . ..r. "Peygamberlerine inandığımız için bize vaad ettiklerini ikram et!" 

Ancak bu görüşe göre ayetten hem j--J kelimesi, hem de '-:-' edatı düşü
rülmüş olmaktadır ki, hem ismin hem de edatın düşmesi hoş değildir. Ancak 
.:ı�ı "inanmak" yerine, ıY....l..,aj "inanmak" veya ��Lb "itaat" gibi edata ihtiyaç 
duymayan bir isim takdir etselerdi olurdu ve iki takdir dengelenirdi. Bununla 
birlikte ilk takdiri üstün kılan bir husus vardır. o da ayetin başında şöyle buyuru!-

1398 Ravzatu'l-Muhibbin (70) fi'l-kelam <an menzileti' l-mahabbe 
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muş olmasıdır: "Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, 'Rabbinize inanın! '  diye imana 
çağıran bir davetçiyi (peygamberi, Kur'an'ı) işittik, hemen iman ettik. " Bu ifade , 
peygamberlere ve onları gönderenlere inanıldığını açıkça göstermektedir. Dua 
eden kişiler işte bu imanlarını aracı kılarak peygamberleri vasıtasıyla Allah' ın 
vaat etmiş olduğu şeyleri istemektedirler. Çünkü bu vaatleri peygamberlerden 
duymuşlardır. "Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, 'Rabbinize inanın! '  diye imana 
çağıran bir davetçiyi (peygamberi, Kur'an'ı) işittik, hemen iman ettik. " ifadesi, 
dua eden kişilerin peygamberlere, onların müminlere olan İlahi vaatleri insanla
ra ulaştırdığına inandıklarını da içermektedir. İşte bunun üzerine peygamberlerin 
anlattığı bu vaatleri kendilerine vermesini Allah'tan istemektedirler. Ümmetin ilk 
ve sonraki alimlerinin bu ayet hakkındaki tefsirleri işte budur. 1399 

Ayetin manasının şöyle olduğu da ileri sürülmüştür: Peygamberlerin vasıtasıyla 
vaat ettiğin zafer ve yardımı bize nasip et! 

Ancak en başta zikrettiğimiz anlam daha genel ve daha mükemmeldir. 

Allah'a inanmaları, O'nun emrine, yasağına, peygamberlerine, vaadine, 
tehdidine, isimlerine, sıfatlarına, fiillerine , vaadinin doğruluğuna, tehdidinden 
korkmalarına ve emrine uymalarına inandıklarını da içermektedir. Bu özelliklerin 
hepsi ile birlikte onlar Rablerine inanmış olmaktadırlar. Böylece Allah ' ın vaat 
ettiklerini istemek ve azabından kurtulmak için bu imanı aracı kımışlardır. 

Allah' ın vaadini yerine getirmesi kat'i bir husus olduğu halde duada böyle bir 
şey istenmesi bazı insanlara problemli gelmiş ve bunu duanın taabbüdi (akıl yü
rütmek mümkün olmayan ibadetle ilgili bir husus) olmasıyla izah etmişlerdir. Yine 
Kur'an' da yer alan "Rabbim adaletinle hükmünü ver!" 1400 "Tevbe eden ve senin 
yolunda gidenleri bağışla!" 1401 dualarını da bu dua ile benzer bulmuşlardır. 

Ancak bu kimselere vaadin bir takım şartlara bağlı olduğu gizli kalmıştır. Al
lah Teala'ya yönelmek ve O'ndan vaadini yerine getirmesini istemek bunlardan 
bazılarıdır. Keza iman etmek ve imanın gereklerini yerine getirmek, imanı geçer
siz kılacak bir şey yapmamak da bu şartlardandır. 

Kulların Allah'tan vaadini yerine getirmesini istemesi, Allah'ın vaadini yerine 
getirmesi için gerekli sebepleri onlara kolaylaştırmasını ve onları başarıya ulaş
tırıp bu konuda sabit kılmasını da içerir. Bu, en önemli ve en faydalı dualardan 
biridir. Kullar ona başka bir çok duadan daha çok muhtaçtır. 1402 

1399 Taberi (IV/212-213) 
1400 Enbiya 2 1/1 12  
1401 Mümin 40/7 
1402 Hadi'l-Ervah (80-81 )  
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1 95. Nihayet Rabbleri dualarına şöyle karşılık verdi: "İçin izden gerek 
erkek gerek kadın olsun (salih) amel işleyenin amelini karşılıksız bıraka
rak boşa çıkarmayacağım. Kiminiz kim inizdensiniz. Artık hicret eden
lerin, yurtlarından çıkarılan/arın, Benim yolumda işkence görenlerin, 
savaşan ve öldürülenlerin elbette günahlarını örteceğim ve anda/sun ki, 
onları -Allah 'tan güzel b ir mükafat olmak üzere- altından ırmaklar akan 
Cennetlere sokacağım .  Mükafatların en güzeli Allah nezdindedir. " 

1 96. Kafirlerin (refah içinde) diyar diyar dolaşmaları sakın sen i  al
datmasın. 

1 97. Azıcık (değersiz ve geçici) b ir geçim; sonuçta varacakları yer 
Cehennemdir. O, ne kötü yataktır! 

1 98. Fakat Rabblerinden korkanlara gelince; onlar için altlarından 
ırmaklar akan Cennetler vardır. Orada ebedi kalıcıdırlar, Allah katın
dan hazırlanmış n ice ziyafetler de vardır. Allah katında olanlar, iyiler için 
daha hayırlıdır. 

1 99. Muhakkak Kitap Ehlinden öyleleri vardır ki A//ah 'a, size indi
rilene ve kendilerine indirilene -Allah 'a korku ve itaatle- iman ederler. 
Onlar, Allah 'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. işte onların ecirleri 
Rabbleri katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabucak görendir. 

200. Ey iman edenler! Sabredin (düşmanların ızla) sabır yarışı yapın 
ve ribatta bulunun.  Allah 'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. 
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Tefsiri : 
Allah Teala bu ayet-i kerimede müminlere sabrı emretmiştir. Sabır, kişinin 

bizzat kendisinin direnç göstermesidir. Hemen peşi sıra gelen ve sabırla aynı 
kökten olan IJ .r.l..o emri ise, hasma karşı mukavemet göstermek demektir. Bu 
fiil müfaale kalıbındadır. Bu kalıptaki fiiller, müşateme / sövüşme ve mudarebe 
/ vuruşma gibi iki kişi tarafından yapılır. Hülasa IJ.r.L.o emri, hasma karşı direnç 
göstermek anlamına gelir. 

Ayette yer alan üçüncü emir olan l_,k;I_; ise, sabır ve hasma karşı direnç 
göstermede sebat ve devamlılık göstermek demektir. Kişi sabredebilir, ancak 
düşmana karşı direnç gösteremeyebilir. Düşmana karşı direnç gösterebilir an
cak bunda devamlılık ve sürekliliği sağlayamayabilir. Bütün bu üç emri de yeri
ne getirebilir ancak takva ve Allah korkusundan uzak olabilir. Bu sebeple Allah 
Teala bunların hepsinin esasının takva olduğunu, gerçek kurtuluşun ona bağlı 
takvaya bulunduğunu bildirerek şöyle buyurmuştur: "Allah 'tan korkun ki başa
rıya erişebilesiniz"1403 

Sabır ve hasma karşı direnç göstermede devamlılık olarak açıkladığımız 
l_,k;I_; emrinin açık anlamı , düşmanın hücum etmesinden korkulan serhatlerde 
beklemektir. Ancak bu emir, arzu-heves ve şeytanın girip hakim olmaması için 
kalbin serhaddini bekleme manasını da ihtiva eder. 1404 

"Ey iman edenler! Sabredin (düşmanlarınızla) sabır yarışı yapın ve ri
batta b ulunun. Allah 'tan korkun ki kurtuluşa eresin iz. "1405 

Bu ayet-i kerime hakkında şöyle yorum yapılmıştır: Burada düşükten yükse
ğe doğru bir sıralama yapılmıştır. Çünkü sabır, musabereden (düşman karşısında 
dirençten) ,  musabere de ribattan daha düşüktür. Ribat, .k.._; kökünden bağlamak 
anlamında bir kelimedir. Mücahitlere murabıt (bağlayan) denilmesinin sebebi ,  
savaşın çıkmasını bekledikleri için atlarını bağlamalarından dolayıdır. Daha sonra 
kendisini ibadete adayıp onun vaktini bekleyen kimselere de bu isim verilmiştir. 
Nitekim şu hadis-i şerifte bunu görmekteyiz. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- şöyle buyurmuştur: "Allô.h 'ın hatôları mahvedip dereceleri yükseltmesine ve
sile olan şeyi size haber vereyim mi? Zorluklara aldırış etmeden abdest ôzôlarını 
iyice yıkamak. Mescide ulaşmak için çokça yürümek. Namazı edô ettikten sonra 
bir sonrakı namaz vaktini beklemek. işte ribat budur, işte ribat budur. "1406 

1403 Al-i İmran 200 
1404 Uddetü's-Sabirin (21)  
1405 Al-i İmran 200 
1406 Müslim {1/537) Tahare, babu fazli isbaği'l-vüdfı ale'l-mekarih; Muvatta (1/161 )  Kasru's

salah, Babu intizari's-salah ve'l-meşy ileyha; Tirmizi (1172-73) Tahare, Babu ma cae fi 
isbağı'l-vudfı; Nesfü (1189-90) Tahare, Babu fazli isbaği'l-vüdfı 
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Başka bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
muştur: ''Allah yolunda bir gün nöbet beklemek dünya ve içindeki/erden daha 
hayırlıdır. " 1407 

Ayet hakkında başka yorumlar da yapılmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 .Allah'a itaat etmekte içten sabır gösteriniz. Başınıza gelen musibetlere kar
şı Allah rızasını gözeterek kalbinizi dirençli tutunuz. Allah ' ın sevgisine gönülden 
bağlanınız. 

2. Allah için sabır gösterin, Allah' la direncinizi artırın ,  Allah' la direncinizi 
devamlı kılın. 

3. Nimetlere karşı sabırlı olun, sıkıntı ve darlıklara karşı direnç gösterin ,  düş
man diyarında direncinizi sürekli kılın, gök ve yerin Rabbinden sakının ki ahirette 
kurtuluşa eresiniz. Çünkü ayette yer alan ilk emir olan sabır, kişinin nefsine karşı 
gösterdiği dirençtir. İkinci emir olan ve sabırla aynı kökten gelen ve işteşlik bil
diren musabera, düşmana karşı direnç göstermek manasındadır. Üçüncü emir 
olan ribat ise sebatkar olmak ve hazırlık yapmak demektir. Düşman hücumunu 
engellemek için serhatte beklemek manasına da gelir. Bunun bir manası da şey
tanın hücum ederek kalbi ele geçirip tahrip ve talan etmemesi için kalbin serhad
dini beklemektir. 

4. Sabırlı ol! Eğer bundan dolayı ölürsen şehit olarak ölürsün .  Yaşarsan de
ğerli birisi olarak yaşarsın .  

5. Allah için sabretmek zenginliktir. Allah'tan güç alarak sabretmek kalıcılık 
sağlar. Allah hakkında sabretmek imtihandır. Allah ' ın yardımını dileyerek sab
retmek bir korunaktır. Allah'tan uzak bir sabır ise sıkıntı ve cefadır. İstenilen şey
lere ulaşmakta sabırlı olmak onun elde edileceğinin göstergesidir. Başa gelen 
felaketlerde sabırlı olmak kurtuluşun göstergesidir. 

6. Kulun Allah' la olan durumu onun ribatıdır. Allah' ın dışındakiler ise onun 
düşmanıdır. 1408 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede kullarına savaş ve cihadın durumunu öğret
miş ve bunu dört kelimede özetlemiştir. Bunlar; sabır, musabere, ribat ve takvadır. 
Cihad ancak bu dört hususla tamamlanır. Sabır ancak musabere , yani düşmana 
karşı direnç göstermekle kemale erer. Kişi düşmanına karşı sabredince başka 
bir şeye daha ihtiyaç duyar. O şey ribattır. Ribat; şeytanın girmesini engellemek 
için kalbin , gözün, kulağın, dilin, karnın, el ve ayağın serhatlerini beklemek ve 

1407 Buhari (Vl/17 )  Cihad ve's-siyer, Babu'l-ğudve ve'r-ravha fi sebilillah; Müslim (lV/545) 
İmare, Babu fazli ' l -ğudve ve'r-ravha fi sebillillah 

1408 Medaricü's-Salikin (11/159-160) 
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onların bekçiliğini yapmak demektir. Çünkü kişinin düşmanı olan şeytan bu sı
·nırlardan içeri girer ve kalp ülkesini gücü yettiği kadar dağıtıp fesada uğratır. İşte 
ribat bu sınırları beklemek ve onları başıboş bırakmamak demektir. Zira düşman 
onları boş bulursa kalbe girer. 

Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabı, resul ve peygamberlerden 
sonra yaratılmışların en hayırlıları, şeytandan en çok korunanlarıdır. Buna rağ
men Uhud savaşında beklemekle emrolundukları bu serhatleri boş bırakmışlar 
ve düşmanları olan şeytan o boş bırakılan yerlerden girmiş, sonra da olanlar 
olmuştu . 

Buraya kadarı sayılan üç unsurun esası ve direği, Allah korkusudur. Allah 
korkusu olmaksızın buraya kadar açıklamış olduğumuz sabır, musabere ve ribat 
bir fayda sağlamaz. Allah korkusu ise sadece sabır temeli üzerinde yükselir. 1409 

(��I) �� �l�)� 4LJı J�..Pj I ff-19 �I J..A� La... ı y-Q..., 

Öldü evvelce bu yoldan geçen onlarca nefer 
Dönmedi bir daha burdan yola çıkmış nice er 
Bizleriz onların ardınca eden şimdi sefer 

1409 el-Cevabü' l-Kafi ( 139- 140) 



NİSA SÜRESİ 
[ 1 76 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var 

eden, her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten Rabbin izden kor
kun. Kendisi adına birbirin izden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve 
akrabalık (bağın)ı kesmekten de sakının .  Şüphesiz Allah üzerinizde tam 
bir gözetleyicidir. 

2. Yetimlere mallarını verin. Temizi murdar olana değişmeyin, onla
rın mallarını malların ızla karıştırarak yemeyin. Muhakkak bu, büyük bir 
günahtır. 

3. Eğer yetim kızlara adaletli davranamayacağın ızdan korkarsanız, 
size helôl olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikôhlayın. 
Şayet adalet yapamayacağın ızdan korkarsanız o zaman (ya) bir tane 
almalısınız yahut sah ibi olduğunuz cariye(ler) ile yetinmelisiniz. Bu, sizi 
haksızlığa düşmekten daha çok alıkoyar. 
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Tefsiri : 

İmam Şafii I} _,.,.;'11 nun anlamı ile ilgili olarak şöyle der: 1410 Çoluk çocuğunu
zun fazla çoğalmaması için .  Çoluk çocuğun az olmasının daha isabetli olduğunu 
göstermektedir. Bunun üzerine denildi ki : "İmam Şafii bu konuda seleften ilk dö
nem ve sonraki dönem müfessirlerin çoğunluğuna/cumhuruna aykırı bir fikir ileri 
sürmüştür. Genel olarak müfessirler şu anlamı vermektedirler: "haksızlık yap
mamanız ve birine meylederek diğerlerini ihmal etmemeniz içindir." � )1 J� 
derken 'adam meyletti, haksızlık etti ve zulüm yaptı' anlamı verilir. Ayrıca ihtiyacı 
oldu anlamını da taşır. Bunun dışında Cenab-ı Allah şöyle der. "Eğer fakirlikten 
korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfundan zenginleştirir " (et-Tevbe, 
9/28) . Şairlerden biri de bu anlamda � J� ile ilgili olarak şöyle der: 

Zenginliğin ne zaman geleceğini fakir bilmez 
Zengin kişi de ne zaman muhtaç olacağını bilmez. 141 1 

Yani zengin ne zaman muhtaç duruma düşüp de ne zaman fakir olacağını 
bilemez, demektir. Çoluk çocuğun fazla olmasının buradaki anlamla asla ilgisi 
yoktur. Bu anlam � J�I fiilinde ı::'I vezninden gelip çoluk çocuğun artması 
demektir . .,,...;ı J cr.ll vezninden gelen sütü ve hurması bol oldu anlamına gelir. 
El- Vahidi 1412 el- Basit adlı tefsirinde şöyle der: "Buradaki anlam daha çok birine 
meylederek haksızlık ve adaletsizlik yapmayınız demektedir. " Çoluk çocuğun art
ması ayette belirtilen hüküm ve eşler arasındaki adalet ve çok evlilikle alakalı bir 
husus değildir. Bütün tefsir alimleri ile dil bilginlerinin görüşü budur. 

Buradaki anlam ile ilgili olarak Hz. Aişe -radıyallahu anha- 'den gelen bir 
rivayette de Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi . vesellem- şöyle buyurur: "I} yü'Y ıJI 
"haksızlık ve adaletsizlik etmeyiniz" demektir." 1413 "mey/etmeyiniz" anlamına 
geldiği hususunda da bir rivayet daha vardır. Bu da İbn Abbas, Hasan, Katade, 
er-Rabi' , es-Süddi, İbn Malik, İkrime, el-Ferra' , ez-Zeccac, İbn Kuteybe ve İbnü' l
Enbari'nin görüş ve yorumudur. 

Bu anlamın verilmesi aslında ayetten kaynaklanmaktadır. İmam Şafii 'nin be
lirttiği anlamın dil açısından bir izahını da el-Ferra ve el-Kisfü yapmıştır. Der ki 

1410 İmam Şafii ' nin bu görüşü için Şevkani 'nin Fethu 'l-kadir 1 ,  421 ve Zamahşeri, Tefsir, 1 , 245 
deki kayıtlarına bakılmalı. 

1 4 1 1  Bu şiir Ahiha İbnü' l-Cellah'a aittir, bk. Taberi, Tefsir, neşr. Ahmed- Muhammed Şakir, 
VII,549, 

1412 Allame imam Ali İbn Ahmed İbn Muhammed İbn Ali el-Vahidi, tefsir alimlerinin üstadı olup 
el-Basit, el-Vasit ve el-Veciz adlı üç tefsiri vardır. 

1413 Bk. İbn Hibban, VI,  134.  İbn Hacer de şöyle der: Bu hadisi Hz .  Aişe' den İbn Hibban, İbra
him el-Harbi ,  İmam Taberi ve İbn Ebu Hatim rivayet etmişlerdir. İbn Ebi Hatim ayrıca bu 
rivayetin mevkuf olduğu daha doğrudur.Ayrıca bk. El-Keşşaf, Tefsir, (38) ,  317 ;  İbn Kesir, 1 ,  
476; ed-Durru 'l-Mensur, I I ,430. 
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ashaptan şöyle diyenler vardır: JY"! J \.s:.  çoluk çocuğun artması anlamına gelir. 
El-Kisfü bunun fasih bir anlamının olduğunu ve bunu Araplardan işittiğini kayde
diyor. Fakat birinci anlamının bir çok yönden daha isabetli olduğu bilinmektedir: 

Öncelikle bunun bu anlamın dışında bir anlama geldiği bilinmediği gibi J\.s:. 
J� nun çoluk çocuğun artması anlamını taşıdığını dilcilerden ve diğer alimler
den el-Kisfü' nin dışında h içbir ilim adamı söylememektedir. 

Bunun "haksızlık ve adaletsizlik etmeyiniz" anlamına geldiği ile ilgili olarak 
zayıf da olsa Resulullah'tan gelen bir rivayet vardır. Bunun için tercih edilmeye 
daha uygundur. 

Aynı anlama geldiği hususunda Hz. Aişe ve İbn Abbas'tan rivayet vardır. Bu 
rivayete aykırı görüş belirten bir müfessirin olduğu da bilinmemektedir. el-Hakim 
Ebu Abdullah şöyle der: "Sahabenin tefsirini merfu' bir rivayet kabul ederiz. "  

Bütün deliller çok doğurgan olan kadının tercih edilmesi anlamını içeren 
rivayetler pek çoktur. Hz. Peygamberin Kıyamet gününde ümmetinin çokluğu ile 
övüneceği hususunda bir çok hadis vardır. 1414 

Ayetin anlamının gelişinden anlaşılan husus ashabın adaletsizlikten, zul
metmekten sakınmalarının ve bundan korkmalarının gerekliliği anlatılmaktadır. 
Zira cenab-ı Allah : "Eğer yetim kızlara adaletli davranamayacağınızdan korkar
sanız, size helal olan kadır:ılardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikah/ayın. 
Şayet adalet yapamayacağın ızdan korkarsanız . . .  " buyurur. Bununla Allah (c .c) 
yetimlere zulmetmekten kurtulmanın yolunu göstermektedir. Bu da kadınlardan 
ve baliğ olan hanımlardan birilerini nikahlamak demek olup, onlara bunlardan 
dört tane birden nikahlayabileceklerinin mubah olduğunu bildirmiştir. Ardından 
gelen kısımda da bu hanımlar arasındaki adaletsizlikten ve onların bir kısmına 
zulmetmekten sakınmaları bildirilir. "Şayet adalet yapamayacağın ızdan korkarsa
n ız o zaman (ya) bir tane almalısınız yahut sahibi olduğunuz cariye(/er) ile yetin
melisin iz. " Bununla da cenab-ı Hak bir hanımla yetinmenin kişiyi adaletsizliğe 
ve zulme meyletmekten alıkoyacağını ve adaletsizliğe düşmekten daha isabetli 
olduğunu bildiriyor. Ayetin maksadı da açıkça budur. 

Bir diğer anlam da şudur: "Şayet adalet yapamayacağın ızdan korkarsanız o 
zaman (ya) bir tane almalısınız yahut sahibi olduğun uz cariye(/er) ile yetinmelisi
niz, " derken dört hanım arasında tam bir adalet yapamamaktan korkarsanız bir 

1414 Ma'kil İbn Yesar' dan nakledildiğine göre ashaptan biri Hz .  Peygamber' e -sallallahu aley
hi vesellem- gelerek gayet güzel ve asil bir hanım bulduğunu ancak çocuk doğurmadı
ğını buna rağmen onunla evlenmek istediğini söyleyip Resulullah' ın tavsiyesini sorunca 
Hz.Peygamber: 'Hayır onunla evlenme' buyurdu. Adam bir müddet sonra tekrar gelip bir 
daha aynı şeyleri söyleyince Resulullah ona menfi bir cevap verdi. Üçüncü defa geldiğinde 
Resulullah: "Çok doğuran kadınlarla evlenmeyi tercih ediniz, ben sizin çokluğunuzla diğer 
ümmetlere karşı övüneyim" buyurdu. 
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tane ile yahut cariyelerden elinizin altında olanlarla yetininiz. Bu da çoluk çocu
ğu arttırmaktan daha isabetlidir. Bu görüş ise tartışılması gereken bir yorumdur. 

Dört hanım arasında adaletsizlikten korkarsanız bunun yerine çoluk çocuğu
nuz artmasın diye yüz tane cariye edininiz demek istenmemiştir. 

Bu, sizi haksızlığa düşmekten daha çok alıkoyar, buyruğu geçen iki hü
kümden her birisi için bir sebep gösterilmektedir. Bu iki hükümle Allah , erkek
leri yetimlerle evlenmekten uzaklaştırıp buluğa ermiş hanımlarla evlenmelerini , 
dört hanım arasında adaletsizlik yapmaktansa bir hanımla evlenmeyi tercih 
etmeye teşvik etmektedir. Bu da az çocuğa sah ip olmakla yorumlanacak b ir 
şey değildir. 

"Fakir düşmekten veya başkasına muhtaç olmaktan korkarsanız" demeyip 
Şayet adalet yapamayacağın ızdan korkarsanız . . . " buyuruyor. Mesele çoluk çocu
ğun azlığını teşvik etmek olsaydı böyle derdi. 

Cenab-ı Allah yasakladığı bir hükmü murat ettiği veya bir şeyi mubah kıldığı 
zaman onun delilini ve sebebini/illetini de açıklar. Böyle bir durumda mubah 
olma veya yasaklanmanın illeti, açıklanan hükme zıt bir illet olmalıdır. Allah (c .c) 
yetim kızların dışında kalan baliğ hanımlarla ilgili nikahın mubahlığını ve bir ha
nımla veya eldeki cariyelerle yetinmenin sebebini açıklarken bunun adaletsizlik 
ve haksızlığa düşmekten daha doğru olduğunu anlatmaktadır. Çoluk çocuğun 
fazlalığının illeti belirtilen hükme zıtlık ifade etmediği gibi bunu illet göstermek 
de uygun değildir. 

"Eğer yetim kızlara adaletli davranamayacağın ızdan korkarsanız, size helal 
olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikah/ayın. " 

Ayetin bu kısmı ile ilgili olarak müfessirler ayrıca birkaç hususu daha kay
dederler. 

Bunlardan birisi : Hz. Aişe'den gelen rivayettir. Şöyle der: Yetim kızlarla ilgili 
olup vasisinin yanında kalan kızın güzelliği ve zenginliği hoşuna gidip de onu 
başkaları ile evlenmekten alıkoyarak elindeki maldan ona mehir vererek az bir 
mehirle onunla evlenmek istemesinin ve malına el koymanın yanlışlığına vurgu 
yapılmıştır. Allah mü'minlerin yetim kızlar konusunda bir yanlışlığa düşmeleri
ni engelleyerek onlara diğer hanımlardan dörde kadar evlenmelerinin mümkün 
olduğunu göstermiştir. Diğer bir yorumla da şunun kastedildiği söylenmiştir: Ye
timlerin malına bulaşma konusunda Allah korkusu taşıyorsanız o zaman hanım
lardan iki , üç veya dört tane ile nikahlanabilirsiniz. Hanımları arasında adaletsiz
lik yapma hususunda Allah korkusu taşıyan kimsenin de bir tane ile yetinmesinin 
isabetli olacağı tavsiye edilmektedir. Bu konuda müfessirlerin bir çok görüşleri 
olduğunu biliyoruz, fakat sözün uzayacağından korktuğumuz için bu kadar bilgi 
ile yetinmeyi tercih ettik. 1415 

1415 E/-Fevôidu 'l-muşavvak, 1 75 
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4. Kadınlara mehirlerini hoşnutlukla verin. Bununla beraber gönül 
hoşluğu ile size onun bir kısmını bağışlarlarsa onu da Cıfiyetle yeyin. 

5. Al/ah 'ın sizin için geçimlik kıldığı malların ızı beyinsizlere verme
yin. Kendilerine bunlardan yedirin, giydirin. Bir de onlara güzel söz 
söyleyin. 
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6. Yetimleri evlilik çağına erdikleri zamana kadar deneyin. Şayet on
larda bir reşitlik görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüye
cekler diye mallarını saçıp savurarak tez elden yemeyin. Zengin olan ka
çınsın, fakir olan da örfe göre yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz 
zaman onlara karşı şôhid bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter. 

7. Baba ve anne ile yakın akrabaların bıraktıklarından erkekler için 
bir pay, yine baba ve anne ile yakın akrabaların bıraktıklarından kadın
lar için -o maldan az veya çok olsun- farz kılınmış bir pay vardır. 

8. Paylaştırma sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır bu
lunurlarsa kendilerini o maldan rızıklandırın ve onlara güzel sözler söy
leyin. 

9. Arkalarında kendileri hakkında endişe edecekleri aciz ve güçsüz 
çocuklar bırakacak olanlar korksunlar, Allah ' a karşı takvalı olsunlar da 
dosdoğru söz söylesinler. 

1 0. Şüphe yok ki, zulümle yetimlerin malların ı  yiyenler karınlarına 
ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar yakında alevli bir ateşe de girecek
lerdir. 

1 1 .  Çocuklarınız hakkında Allah size şöyle emrediyor: Erkeğe iki di
şin in payı kadar (veriniz). Eğer kadınlar ikiden fazla iseler mirasın üçte 
ikisi onlarındır. Şayet kız bir tek ise mirasın ın yarısı onundur. (Ölenin) 
çocuğu varsa anne ve babasının her birine mirasın altıda biri (verilir) .  
Çocuğu olmayıp da  anne ve  babası kendisine mirasçı olana gelince; üçte 
biri annesinindir. (Gerisi de babasınındır) .  Şayet (ölenin erkek ve kız) 
kardeşleri varsa o vakit altıdabiri annesinindir. Bu, yapacağı vasiyet(in 
yerine getirilmesin)den veya borçları (n ın ödenmesi)nden sonradır. Ba
balarınız ve oğullarınızdan size (ôhirette) faydaca hangisinin daha yakın 
olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah'tan bir farz olarak (tayin edilmiştir). 
Şüphesiz ki Allah herşeyi bilendir, biricik h üküm koyandır. 

12.  Çocukları yoksa hanımlarınızın geriye bıraktıklarının yarısı si
zindir. Şayet çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bunlar 
vasiyetlerin (in yerine getirilmesin)den yahut borç(larının ödenmesin) 
den sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. 
Şayet çocuğunuz varsa yapacağınız vasiyet ve borç(/arın ızın ödenme
sin)den sonra geriye bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek 
veya kadına çocuğu ve babası olmadığı (kelôle olduğu) halde mirasçı 
olunuyor ve bunların (ana bir) erkek veya kızkardeşi varsa bunların her 
birine altıda bir düşer. Şayet bundan daha çok iseler o halde hepsi ya
pacağı vasiyet ve borç(un ödenmesin)den sonra üçte bire ortak olurlar. 
Ancak zarar verici olmamalıdır (Bunlar) Allah'tan bir vasiyet olarak (ge
len buyruklardır) . Allah her şeyi bilendir, Halimdir. 



SOre :  4 • N isa S u resi ·:· 5 2 1  

Tefsiri: 

Şayet bundan daha çok iseler o halde hepsi yapacağı vasiyet ve borç(un 
ödenmesin)den sonra üçte bire ortak olurlar. Ancak zarar verici olmamalıdır. 

Burada Cenab-ı Allah mirasçılara zarar vermeyecek bir vasiyeti mirasa tak
dim etmiştir. Vasiyet zarar verici bir vasiyet ise bu haram olur. Mirasçıların da 
böyle bir vasiyeti iptal ettirme hakları vardır. Kendisine vasiyet edilen kimsenin 
böyle bir malı mirasçıların rızası olmadan almış olması da haramdır. Allah (c .c) 
da bununla ilgili olarak "Bunlar Allah 'ın sınırlarıdır sakın aşmayasınız" buyur
maktadır. 

Cenab-ı Allah ' ın bu ayette bir önceki ayete nazaran "zarar" ı nasıl zikrettiğini 
düşününüz. Birincisinde Ashabu' l-feraiz'den asıllar ikincisinde ise etraflardan eş 
ve kardeşler zikrediliyor. Genellikle vefat eden kişi vefatından önce vasiyetini 
yaparken anne-babası ve çocuklarına zarar vermeyi asla düşünmezken eş ve 
kardeşlerin aleyhine vasiyet edebilmektedir. Zarar iki çeşittir. Biri hataya meylet
mek diğeri ise günaha düşmektir. �\ hataya meylederken bunu kasten yapmak, 

1 •. 
�ise kasıt olmaksızın günaha girmektir. Uçte birden fazla vasiyette bulunan 

kimse ister kasıtlı ister kasıtsız olsun zarar veren kimsedir. Mirasçının bu vasiyeti 
reddetme hakkı vardır. Malının üçtebirini veya daha azını vasiyet etmiş ve zarar 
vermeyi düşünmediği biliniyorsa bunun uygulanması gerekir. Fakat kendisine 
vasiyet edilen kimse vasinin zarar kastı olduğunu biliyorsa bu malı alması helal 
değildir. Vasiyet edenin bunu zarar kasdıyla yaptığını açıkça vasiyet etse bile bu 
helal olmaz. Bu vasiyeti infaz konusundaki isteği de geçersizdir. Allah böyle bir 
vasiyetin yani kasıt olsa da olmasa da zarara sebep olan bir vasiyetse bunun 
iptalini caiz kılmıştır. Hatta leyhine vasiyet edilen ile mirasçılar arasında bir an
laşma olsa bile bunun iptali caizdir. Zira cenab-ı Allah "Kim vasiyet edenin hata
ya meylinden veya günaha düşeceğinden korkar da vasi ve mirasçıların arasını 
bulursa ona hiçbir günah yoktur. " (el-Bakara 2/182 ) .  Aynı şekilde kadı/hakim/ 
yargıç vasiyette bulunan kimsenin ister ıslah için ister ifsad için vakıf malı veya 
bu malın tasarrufu ile ilgili olarak hataya meylinden veya günaha düşeceğinden 
endişe edilen bir vasiyette bulunduğunu tavsiye ettiğini görürse bu vakıf şartları
nı iptal eder. Vakfedenin de hataya meyli veya günaha düşeceği sözkonusu olur
sa vakıfla ilgili vasiyeti infaz ettirmez. Bu konuda şatları da tashih etmeye gitmez. 
Bu konuda da bir hüküm vermez. Çünkü Şari' bunu red ve iptal etmiştir. Şari ' in 
red ve iptal ettiği ve haram kıldığı bir şeyi hakimin tashih etmesi uygun değildir. 
Buna aykırı bir davranıştır. 1416 

1416 İğô.setu '/-/ehfô.n 1 ,  377-378. 
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13 .  İşte bunlar Allah 'ın sınırlarıdır. Kim Allah 'a ve RasCılü'ne itaat 
ederse onu orada ebediyyen kalmak üzere altından ırmaklar akan Cen
netlere sokar. İşte en büyük kurtuluş budur. 

1 4. Kim de Allah 'a ve RasCılü 'ne isyan eder, sınırlarını aşarsa, onu da 
orada ebedi kalmak üzere bir ateşe koyar. Üstelik onun için küçültücü 
bir azap da vardır. 

15 .  Kadınların ızdan fuhuş yapanlara karşı için izden dört şahid geti
rin .  Şayet şehadet ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye yahut Allah 
onlara bir çıkar yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun. 

1 6. Sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe 
edip hallerini düzeltirlerse artık onları b ırakın .  Şüphesiz Allah tevbeleri 
çok kabul edendir, Rahimdir. 

1 7. Allah 'ın tevbelerini  kabul edeceği kimseler kötülüğü ancak bil
meden yapanların, sonra da çarçabuk tevbe eden kimselerinkidir. işte 
Allah 'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah hakkıyla bi
lendir, Hakimdir. 

Tefsiri: 

Bu ayetin izahıyla ilgili olarak Ebu' l-Aliye şöyle der: Muhammed -sallallahu 
aleyhi veselle m- ' in ashabına "bu ayetten kasıt nedir? Diye sordum; Dediler ki : Bu
rada her kim Allah'a isyan ederse, onun bu isyanı cehalettendir ve o kimse cahil 
kabul edilir. Ancak ölüm gelip çatmadan evvel tövbe eden kimsenin tövbesi işte 
o çarçabuk tövbe edenlerin tövbesi demektir. Aynı şekilde Katade de bu hususta 
şöyle der: Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem - ' in ashabı Allah'a isyan eden kişi
nin isterse bunu kasten yapmış olsun, isterse cehaletinden dolayı günah işlemiş 
olsun onun bu ameli cahilliğinden kaynaklanmaktadır ve Allah 'a isyan eden her
kes de cahildir. 
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Mücahid' e gelince, o da şöyle der: İster genç, ister yaşlı olsun bir kimsenin 
işlediği günah cehaletinden kaynaklanıyor ve kim Rabbine isyan etmeye devam 
ederse günahından uzaklaşıncaya kadar o cahildir. Ata ile birlikte de aynı kana
ati belirterek cehalet aynı zamanda kasıttır derler. Mücahid ise bir başka görüş ile 
şunları ifade eder: Kim bir hata neticesi veya kasten kötü bir amel işlerse, o güna
h ından uzaklaşmadıkça cahil kimsedir. Bütün bu sahabe ve tabiinin görüşlerini 
İbni Ebi Hatim aktarmıştır. Sonra şöyle diyor: Katade' den ve Amr İbni Murre ile 
es-Sevri'den nakledildiğine göre bu günah ister hataen, ister kasten olsun işlen
mesi halinde neticeyi değiştirmiyor ve onu işleyen kişi cahil kabul edilmektedir. 
Mücahid ve ed-Dahhak'ten de rivayet edildiğine göre bir kimsenin helal veya 
haram olan bir şeyi yapması doğrudan bir cehaletten kaynaklanmaktan ziyade 
veya onun kesin olarak sürekli bir cehalet içinde olmasından daha çok o günaha 
girdiği anda cehaletinden giriyor. 

İkrime şöyle dedi: Akıtılan bütün kanlarla ilgili işlenen cinayetler ve amel
ler tümüyle cehalete dayanmaktadır. Aynı zamanda işlenen bütün günahlar 
da buna benzer. Cenab-ı Allah ' ın :  "Allah ' tan en çok alimler yani ilim adamları 
korkar" buyururken ,  onlar Allah' tan tamamen korkar, ona itaat eder ve fiilen 
emirlerini yerine getirir, onun yasakladığının tümünden de uzak kalırlar. Burada 
cehaletten maksat yapılan amelin cehalet sonucu olduğudur. Bir kimse yaptığı 
işin ve işlediği günahın haram olduğunu bilse dahi o işi yaptığı anda cahildir. 
Tövbenin hemen yapılmasıyla ilgili olarak müfessirlerin yaptıkları açiklamalar ise 
son andan önce tövbe etme ile ilgilidir. İkrime bu tövbenin ölümden evvel olması 
gerektiğini ,  Dahhak ise ölüm meleği gelmeden evvel, es-Süddi ve el-Kelbi ise 
"kişinin ölüm hastalığına yakalanmadan evvelki sağlıklı ve sıhhatli döneminde 
tövbe etmesi gerekir" derler. 

İmam Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde1417 ve başkaları Abdullah İbni 
Ömer' den -Allah ondan ve babasından razı olsun- Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-'den şunları nakleder: "Cenab-ı Allah bir kul ölüm sekeratına gelmedikçe 
yapacağı tövbeyi kabul eder. Kulunun bu tür tövbesini kabul eder. Ebu' l-Heysem 
nüshasında ise Ebu Said el-Hudri'den merfu' olarak şöyle kaydedilmiştir: 1418 
"Şeytan şöyle dedi: Rabbim senin izzet ve celaline yemin ederim ki kulların ara
sında aldatmayacağım kimse kalmayacak. Onların ruhları cesetlerinde olduğu 
müddetçe onlardan aldatmayacağım kimseyi bırakmayacağım . Bunun üzerine 
Cenab-ı Allah ona cevaben şöyle diyordu: "İzzetime, yüceliğime ve makamıma 
yemin ederim ki o kullar benden mağfiret dilediği müddetçe ben de onlara mağ
firet edeceğim." 

1417 Ahmed İbni Hanbel zikredilen bu hadisi sahih olarak rivayet edip, bunu eserinin 6160. 
hadisi olarak kaydetmiştir, bk. el-Mearif baskısı. 

1418 Ahmed İbni Hanbel, Müsned, ili, 29; Ebu Ya'la, il, 458;el-Hakim, ( IV,261 )  bu hadisin sahih 
olduğunu söyleyip İmam Zehebi de aynı görüşü paylaşmıştır. Ayrıca bk. Elbani, Silsiletu 
el-Ahôdis es-Sahiha, hadis no: 104 
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İşte bu tövbe eden kimsenin hemen en yakın bir zamanda tövbe etmesi 
gerektiği olayını izah eder ama hadisin siyakından anlaşıldığına göre ise ben şu 
anda tövbe ettim demekle hemen tövbesi kabul olunmaz. Çünkü artık o ölüm 
sekeratının son anında ölüm gırtlağına dayanmış iken tövbe etmesi bir zaruret 
sonuncu yapılan bir tövbe olup, kişinin kendi iradesiyle yaptığı bir tövbe ol
maktan çıkmıştır. Aynen güneşin batıdan doğduğu anda yapılan tövbe gibidir. 
Kıyamet gününde yapılan tövbe de aynıdır, aynı tövbedir. 1419 

1 8. Yoksa (makbul) tevbe; kötülükleri işleyip durup da n ihayet on
lardan birine ölüm gelip çattığında: "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim " 
diyenlerin ve kôfir olarak öleceklerinki değildir. İşte Biz onlar için çok 
acıklı bir azab hazırlamışızdır. 

1 9. "Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helôl ol
madığı gibi, onlar apaçık  bir hayasızlık işlemedikçe kendilerine verdi
ğimizden bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın. Onlarla 
iyi geçinin, şayet onlardan hoşlanmadınızsa sabredin çünkü hoşunuza 
gitmeyen bir şeyde Allah pek çok hayır takdir etmiş olabilir. " 

Tefsiri: 

Bazı müfessirler kadınların miras durumu ile ilgili olarak bu ayette zikredilen 
kadınların miras alması durumunda bazı zor ifadeleri anlamada zorluk çekmiş
lerdir. Hatta şöyle diyen bile olmuştur. Hanımların nikahlarına mirasçı olmanız 
sizin için helal değildir ve zorla onların mallarını miras olarak almayınız. 

Onların mirasıyla ilgili olarak iki husus zikredilmiştir. Birincisi; ayetin zahirin
den ve lafzından miras sözünden anlaşıldığına göre ölüm halinde onların malla
rına mirasçı olma anlaşılmaktadır. 

İkinci husus ise ; hayatta iken de, öldükten sonra da onların mallarına mirasçı 
olmak hususudur. Hayatta alınan mirasla ilgili olarak Cenab-ı Allah' ın zikrettiği: 

1419 Medaricu 's-sfılikin, 1 ,283-284. 
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"O Firdevs Cennet'ine mirasçı olanlar" (el-Mu'minun, 23/1 1 )  ayetinde zikredilen 
miras anlamını yani kavuşma anlamını ifade eder. Böyle anlamak ise meseleyi 
zorlaştırma ve ayetin asıl maksadından uzağa düşmektir. Fakat bazıları ise ka
dının miras hakkını gasbetmek suretiyle onun bütün haklarını mirasçıya intikal 
ettirirler ve kadına _diğer miras ile birlikte intikal etmesi gerekenlere engel olur
lardı . Bu onların bu konudaki şüphelerinden kaynaklanıyordu fakat asıl mesele 
bu değildir. Ayette kastedilen ise ölen bir kimsenin hanımının mirası arasında bir 
eşya gibi mirasçılara intikal etmesi şeklindeki uygulamadır. İşte Allah bu ayet ile 
bu cahiliye hükmünü iptal etmiş olup, kadın miras ile birlikte mirasçıya intikal 
edemez, eşi vefat ettiği zaman o kendi nefsinde özgürdür ve h iç kimse ona veya 
onun bir kısmına mirasçı olamaz. İnsanın varlığı bir mal gibi miras ile intikal eden 
bir şey değildir. Bazı müfessirler ise bu ayeti izah ederken "hiçbir erkek hanımını 
ona mirasçı olmak için nikahı altında bekletemez. Nikahı altında tutup, malına 
el koymak için ölümünü beklemek ve malına tamah etmek asla caiz değildir" 
anlamında olduğunu söylerler. Böyle anlayanlar da olmuştur. Ancak bu izah da 
tartışılması gereken bir izahtır. Doğrusunu Allah bilir. 1420 

Erkek yani eş hanımını kendisini ona feda etsin diye onu nikahı altında 
tutması uygun olmayıp, bu ona yapılan bir zulümdür. Böyle davranan erkek 
zalimdir. Hanımın kendisi için vermiş olduğu malı alması caiz değildir ve onu da 
mal olarak alması ona helal olmaz. Cenab-ı Allah erkeğin hanımına mehir olarak 
verdiğini geri almasını da caiz görmemiştir. Bunu Allah haram kılmıştır. Bu mal 
kendisine nikahı bozsun diye verilen bir mal dahi olsa bu caiz değildir. 1421 

Cenab-ı Allah ' ın Nisa suresi 22. ayette buyurmuş olduğu "daha evvel cahi
liye devrinde geçen geçmiştir. Ancak bundan sonra babalarınızın nikahlamış ol
duğu hanımları asla nikahlamayınız ." hükmünde yapılan bir istisna vardır. Belli 
bir zaman istisna edilmiştir. Bu da daha evvel cahiliye devrinde geçen dönem
dir. Asıl burada ayette kastedilen ise babalarınızın nikahlamış olduğu hanımları 
nikahlamayınız kısmıdır. Burada yasaklanan ve sorumluluk gerektiren davranış 
nikahtır. Babaların nikahlamış olduklarını nikah altına almaktır. Bu büyük bir gü
nah olup, sorumluluğu ve cezayı gerektirir. Ancak bu vahyin Hz. Peygambere ge
lip de bu konudaki delili ashabına ifade ettikten sonra bu hüküm geçerli olmuş
tur. Ancak daha evvel cahiliye devrinde yapılmış olanlar geçmiş olup artık bunlar 
istisna kılınmıştır. İşte burada müstesna fih i  bulunan zaman cahiliye devrinde ge
çen zamandır. Ancak bana göre aslında burada söylenmesi gereken husus şöyle 
olmalıdır: "Cenab-ı Allah babaların nikahlamış olduğu hanımları nikahlamayı 
nehyettiğinde, nikahtan sonra bunlarla cinsel ilişki kurmak bir nikah değildir. Bu
nun nikah olması da asla mümkün değildir. Ancak bu meydana gelen bir zinadır. 
Böyle bir davranışa nikah hükümleri uygulanamaz. Çocuğun doğduğu yatakla 

1420 Tehzibu Sünen-i Ebi Davud, III , 35, 36 
1421 İğasetu '/-Lehfan, 1, 378 
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ilgili hükümlerle, çocuğun nesebinin belirlenmesi konusu ise böyle bir ilişkiden 
doğacak çocuğun veled-i zina olduğu konusunda verilen hükümdür. Ancak bu 
husus ayet-i kerime ile haram kılınmadan ewel meydana gelen ilişkiden doğan 
çocuklar bundan istisna edilmiş ve çocuk kimin yatağında doğduysa ona ilhak 
edilip, onun nesebinden sayılmıştır. Bunun için Cenab-ı Allah buradaki "daha 
evvel geçenler müstesnadır" derken önemli bir istisnayı ifade buyurmuştur. Bir 
kimsenin babasının nikahlamış olduğu bir kadını, babasının ölmesi üzerine ni
kahlayıp da onunla evlenmesinden doğan bir çocuğun veled-i zina olarak kabul 
edilmesi artık mümkün değildir. Çünkü o ayet-i kerimede istisna edilmiş olup, 
geçen geçmiştir anlamını ifade eder. Doğrusunu Allah bilir. 1422 

20. Bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, öncekine 
yüklerle (meh ir) vermiş olsanız bile ondan h içbir şey almayın. Onu bir 
iftira ve(ya) apaçık bir günah olarak alır mısın ız? 

21. Hem birbirin izle kaynaşmış ve onlar sizden kuvvetli b ir söz al
mışken onu nasıl alabilirsiniz? 

1422 Bedaiu 'l-Fevaid, ili, 68, 69 
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22. Babaların ızın n ikahladığı kadınları nikahlamayın. Ancak geçmiş 
olan m üstesna. Şüphe yok ki o bir hayasız/ıktı, (ilahi) gazaba sebeb iğ
renç bir iş ve kötü bir yoldu. 

23. Anneleriniz (nineleriniz dahil}, kızların ız, kızkardeşlerin iz, hala
larınız, teyzelerin iz, kardeş kızları, hemşire kızları sizi emziren süt anne
leriniz (ve süt nineler), süt hemşire/erin iz, eşlerin izin anaları ve kendile
riyle zifafa girdiğiniz eşlerin izden himayenizde bulunan üvey kızlarınız 
size haram kılındı. Eğer o kadınlarla (üvey kızlarınızın anneleriyle) zifafa 
girmemişseniz (kızlarıyla evlenmenizde) sizin için bir vebal yoktur. Öz 
oğullarınızın hanımları ve iki kız kardeşi birlikte almanız da (size haram 
kılındı) . Ancak (cah iliye devrinde) geçmiş olan müstesna. Şüphesiz Al
lah mağfiret edendir, çok esirgeyendir. 

24. Evli kadınlar(la n ikah/anmanız) da (size haram kılındı) . Sahip ol
duğunuz cariyeler m üstesna. Bunlar Allah 'ın size (farz olarak) yazdıkla
rıdır. Geriye kalanları ise -iffetin izi koruyup zinaya sapmaksızın- malları
nızla (nikahlanma yolunu) aramanız size helal kılındı. O halde onlardan 
hangisi ile faydalandı iseniz bundan dolayı onlara tayin edildiği şekilde 
mehirlerini veriniz. Onun miktarın ı  tayin ettikten sonra gön ül hoşluğu 
ile uzlaştığın ız şey hakkında size bir vebal yoktur. Şüphesiz Allah hak
kıyla bilendir, mutlak hüküm ve h ikmet sahibidir. 

Tefsiri: 

Kur'an-ı Kerim'de istisnanın zor anlaşıldığı yerlerden birisi de buradaki 'j \  
��\ ...:......<l..L. yani elinizin altında bulunan cariyeleriniz müstesna ayet-i kerime
sidir. Eğer eldeki cariye evli ise bununla ilişkide bulunmak haramdır ve burada 
iken kadınla ilişki kurmak evli olduğundan dolayı haramdır. Bunda hiçbir şüphe 
yoktur. Burada kastedilen aslında özgürlükten dolayı olan evlilik değil , iffetten 
kaynaklanan bir durumdur. Yine kadının Müslüman olup olmaması da burada 
önemli bulunmamıştır. Yine önemli olan cariyenin kesin olarak evli olmasıdır. 
Eğer durum böyle olursa hür olan kadının evliliği ile cariyenin evliliği arasında
ki istisna nerededir? Müfessirlerin önemli bir kısmı buradaki istisnanın munkatı 
bir istisna olduğunu söyleyerek anlamın şöyle olduğunu ifade ederler: Elinizin 
altında bulunan cariyeler bundan hariçtir. Onlarla birleşmeniz helaldir. Burada 
istisnanın zikredilenden munkatı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca mevcut 
olan ile ınkıtaın zikredilmiş olması da yine bunu ifade eder. Cenab-ı Allah bir 
başka ayet-i kerime'de şöyle buyurur: "Onları elim bir azap ile müjdele! An
cak iman edip, salih amel işleyenler bundan müstesnadır" ve bir grup müfessir 
buradaki istisnanın aynen ayetteki istisnaya benzediğini ve "evli olan kadınlar 
dışında elinizin altında bulunan cariyeler müstesna" diye ifade edilmiş olması 
aynı anlamı ifade eder. İman eden ve salih amel işleyenlerin elim bir azaptan 
uzak olacakları nasıl muhakkak ise buradaki illa ile istisna edilen cariyeler de 
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evli kadınlardan istisna edilmiş olup, evli olsalar dahi onlarla birleşmenin caiz 
olduğunu ifade eden görüş vardır. Sonra ashaptan İbni Abbas ile başkaları ve 
tabiinlerden bazı müfessirler bu konuda farklı görüşler de ileri sürerek bir kimse
nin cariyesini evlendirmesi ile artık ona haram olduğunu ifade ederler. Fakat o 
cariyeyi satması ile sözkonusu evliliğin düşeceğini ve bu arada artık o cariyenin 
evli kabul edilmeyip, onunla yatmanın caiz olduğu kanaatini ileri sürmüşlerdir. 
Cariyesini evlendiren, sonra da onu satan kişinin buradaki satışla nikahın düştü
ğü ve talakın meydana geldiğidir ve bu ayeti de bu hükme delil göstermişlerdir. 
Ancak bu görüş çeşitli şekillerde açıklanmıştır. 

Birinci açıklama: Eğer böyle bir durum sahih olmuş olsaydı bu cariyenin 
sahibi ile yatması helal olurdu. Eğer onu evlendirmiş olsa bile yine ona helaldir. 
Çünkü o elinin altında olup, sahip olduğu bir mülküdür. Hem eşi için, hem de 
efendisi için helal olması hususu bir arada zikredilmişti. Aynı şekilde bu cari
yenin satılmasıyla birlikte onu satan kimseye ve yeni eşine de helaldir. Burada 
doğrudan doğruya lafızdan hareket edilerek "ancak ellerinin altında bulunanlar 
müstesna" ayeti i le bu durum izah edilmektedir. 

ikinci açıklama: Satın alan kişi (müşteri) satıcının halefidir ve dolayısıyla satış 
akdiyle birlikte bu cariyenin mülkiyeti yeni alıcısına intikal eder. Satıcının sahip 
olduğu bütün haklar bu satış akdiyle yeni sahibine intikal eder. Onu azad et
mesi hakkını elinde bulundurması evliliği devam ettiği müddetçe nasıl onun bir 
hakkı ise bu azad etme durumu da yeni müşteriye intikal eder. Eğer eşi ondan 
ayrılacak olursa, o hak da ona aynen geriye döner. Bu ise tamamen fıkıhtaki bir 
kıyaslamadan ibarettir. 

Üçüncü açıklamaya gelince, sahiheyn (Buhari ve Müslim) ' de sabit olduğuna 
göre1423 Hz. Aişe -radıyallahu anha- Berire'yi satın aldığında evli idi. Onu satın alıp, 
özgürlüğüne kavuşturdu ve Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de Berire'yi 
muhayyer bıraktı. Eğer nikah bu satın alma ile düşüyor olsaydı, Hz . Peygamber 
Berire'yi kocasıyla hayatını sürdürme veya sürdürmeme konusunda muhayyer 
bırakmazdı. Bu görüşü dört büyük imam benimsemiş ve İbni Abbas'ın rivayetin i  
nazar-ı itibare almamışlardır. İbni Abbas' ın bu görüşüyle amel edenler ise cariye
nin satılması aynı zamanda talakıdır diyenlerin benimsediği bir görüştür. 

Bir başka grup müfessir ise şöyle der: Ayet doğrudan doğruya esir edilen 
kadınlar ile ilgilidir. Ebu Said el-Hudri şöyle der: Bu ayet Evtas esirleri ile il
gili olarak inmiştir. Cenab-ı Allah Müslümanlara burada ele geçirmiş oldukları 
cariyelerle yatmayı mubah kılmış, evli olmuş olsalar dahi bu mubahlık onların 
esir olmalarından kaynaklanmaktadır. Sonra bu görüşü benimseyenler de esir 
kadının ne zaman mubah olduğu konusunda da farklı görüşler ileri sürmüşler-

1423 İmam Buhari bunu çe�itli yerlerde zikretmektedir. V, 222. Mukatep bölümünde kaydedil
mektedir. İmam Müslim'de de Müslim, lll, 733, ltk/köle azad etme bölümü, Velayet azad 
edenin hakkıdır babı. 
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dir. İmam Şafii ve Ebu' l-Hattab ve benzeri kimseler cariyenin istifraşının mubah 
olduğu hususunu onun temizlenmesine bağlamışlardır. İsterse kocası var olsun 
veya kaybolmuş olsun . Bunu da üç delil ile ileri sürmüşlerdir. 

Birinci delil: Cenab-ı Allah esir kadınları evlilerden istisna ederek onları kul
lanmanın mubah olduğunu ifade buyurmuştur. İkincisi ise İmam Müslim'in, Ebu 
Said el-Hudri'den rivayet etmiş olduğu ve ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in 1424 
Huneyn gününde Evtas denilen yere bir askeri birlik gönderip, burada düşman 
ile karşılaşmaları ve onları mağlup ederek ele birçok esir geçirmiş olmaları üze
rine bu ele geçen esirler arasında bulunan müşrik kadınlara yaklaşmaktan çe
kinmişlerdi. Ashabın bundan çekinmesinin sebebi bu esir kadınların kocalarının 
da orada bulunmuş olmalarındandır. Bunun üzerine Cenab-ı Allah bu ayet-i 
kerimeyi indirmiş ve bundan maksadın da Cenab-ı Allah'ın bunlar sizin için 
helaldir, onların iddeti tamamlandığı takdirde bunlarla yatmanız helal kılınmıştır 
görüşünü ele alırlar. Tirmizi 1425 ise Ebu Said'den rivayet ettiğine göre: Ebu Said 
şöyle der: Evtas gününde bazı kadınları esir aldık ve onların kocaları da vardı . 
Bunun üzerine Cenab-ı Allah bu durumu Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem, e bu kadınların esir olarak bize helal olup olmadığını sorduk, bunun üzerine de 
bu ayet-i kerime indi ve onların mubah olduğu açıkça bu ayetten anlaşılmakta
dır. Onların eşleri dahi olsa Tirmizi'de ve Ahmed İbni Hanbel' in Müsned' inde, 
el-İrbas İbnu's-Sariye'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-1426 esir kadınların doğumlarını yapıncaya kadar kullanılmalarının haram 
olduğunu ifade etti . Bu haramlık belli bir vakte kadardır. O vakit de kadının 
doğum yapması ile sona erer. İşte bu belli vakitten sonra kesin olarak bu esir ka
dınlarla yatmanın helal olduğu anlaşılmaktadır. Eğer bunların evli olmaları şayet 
onlarla yatmaya engel olmuş olsaydı, o zaman iki maksat zikredilirdi. Burada 
zikredilen ise bir maksattır. O da hamile olmalarıdır. İki maksadın birincisi esir 
olmaması, ikincisi ise doğum yapmaları şartı ileri sürülmüş olurdu. Bu da hadisin 
zahirinin bir özetidir. Harbi bir kafirin esir edilip, kısmen ona sahip olunması ve 
Müslüman' ın mülkiyetine geçmiş olması onun hiçbir hürmet ve ismetinin kalma
dığını ortaya koyar. Müslüman'ın bir kafire sahip olmasıyla onun sahip olduğu 
her şeye, hanımına ve çocuklarına da sahip olduğuna göre artık o ele geçirilmiş 
olan esir kadın ile beraber olmanın helal olduğu da gerek nasla ve gerek kıyasla 
da sabittir. Çünkü Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'ın esir kadınlarla yatmanın 
mutlak olarak iddet sonrasına bağlamış olması istifraşı mubah kıldığının delilidir. 
Eğer bu esir kadının eşinin olması engel olmuş olsaydı ,  Hz. Peygamber -sallallahu 

1424 Müslim, III, 636-637;Bu hadisin tahrici ile ilgili olarak çağımızın büyük ilim adamlarından 
Ahmet Şakir' in Taberi tefsirine yaptığı haşiye,I I I ,  153-155 

1425 Tirmizi, V, 2 17-219 Nisa Suresinin tefsiri, ayrıca bk. Bir önceki dip not. 
1 426 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, iV, 127 ayrıca Tirmizi de bunu rivayet eder, iV, 1 12-1 13, Si

yer Bölümü Esir cariyelerin istifraşı babı. ancak bunun garip bir rivayet olduğu söylenmiştir. 
Bu ravinin adının İyad İbn Sariye olduğu kaydedilmişse de İrbas oldugu muhakkaktır. 
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aleyhi vesellem- bu eşin hayatta olması halinde buna müsaade 2tmez ve ancak 
onun ölümüyle bu kadınlar mubah olur derdi .  İşte gördüğümüz gibi bu görüş 
son derece açık olup ve sıhhati de sabittir. Arkadaşlarımızdan el-Kadi ve benzeri 
kimseler ise mutlaka olarak bu esir kadınların istifraş edilmelerinin mubah oldu
ğunu söylemişlerdir. Bunu da şöyle izah ederler: Eğer bu kadın tek başına esir 
alınmış olsa, erkeğin varlığı meçhul olur. Meçhul olan şey ise yok hükmündedir. 
O zaman da bu kadın eşi olmayan bir kadın durumundadır. Onun için de onun
la birleşmek helaldir. Eşinin burada olmuş olmasından dolayı böyle bir soruyu 
sormaları ise durumu farklı kılmış gibi görünüyor. Eğer o tek başına esir alınmış 
olsaydı ve kocası da daru' l-harb'te olsaydı, o zaman böyle bir soruya gerek kal
mayacaktı . Ancak böyle bir durumda kadının helal olmasından başka bir şeyi 
de söylemek mümkün olmaz. Ancak eşin hayatta olmasının bilinmiş olması ise 
nikahın ismetinin zail olmasının esaret ile olduğu hususu da dile getirilmiş, eğer 
onlar bunun haram olduğunu ileri sürecek olurlarsa o zaman naslara son derece 
açık muhalefet etmiş olurlar. Eğer bunun helal olduğunu ve kocanın da hayatta 
olduğunu araştırmadan sonra söyleyecek olurlarsa yine kendi kendileriyle çeli
şirler. O zaman da bu esir kadınların helal oluşunu, onun eşinin olmaması du
rumuna bağlarlar ki meçhul olanın yok olması hükmü o zaman ortadan kalkar. 
Ebu'l-Hattab fıkha daha uygun olanının ve daha sahih olanının bu ayetin nüzulü 
ve hadislerin zahiri ile amel etmenin burada muttasıl bir istisnanın olduğunu 
göstermektedir. Cenab-ı Allah burada Müslümanların almış olduğu esirlerden 
evli olanları mubah yani onlarla yatmanın mubah olduğunu ifade buyurmuş
tur. Eğer burada kararlaştırmış olduğumuz hususun esaret ile ortadan kalkmış 
olması bir istisna-i munkatı gerektirir denilse buna şöyle cevap verilir: Eğer esir 
olmadan evvel evli olmuş olsaydı ,  o zaman burada istisna olmazdı. Evli olan 
cariye konusunda dediğimiz gibi satıldığı zaman kendi nefsine malik olduğunu 
söylüyorsunuz . O zaman da umum ifade eden bu durum özel bir durum olabilir 
mi veya bu satılan evli cariyenin durumu özel bir durum mudur diyeceksiniz. O 
zaman burada şu hususlar ortaya çıkar. Birincisinde bu genel bir ifadeden özel 
bir delil ile bu istisna edilmiştir denecek. Cariyenin satılması, nikahı feshetmez. O 
zaman da kadın bir anda iki kişiye helal olamaz. 

İkinci yol ise burada istisnaya girmez. Cariyenin sahibi onu evlendirmek
le menfaatinin bir kısmından vazgeçmiş demektir ve onu satması halinde ise o 
menfaatinin bir kısmı da müşteriye intikal eder. Satın alan kimseye/müşteriye 
hak olan her şey ona da haktır. Bu faydalanma hususu onun mülkiyetine girmez 
ve doğrudan doğruya satış akdiyle onun mülkiyetine girmemiş olur. Bu ise yani 
cariyenin evlendirilmesiyle, sahibinin bunun üzerinde istifraş hakkının kalktığını 
ifade eden görüş daha latif, dikkat edilmeye daha layık ve daha güzeldir. Doğ
rusunu Allah bilir. 1427 

1427 Bedaiu '/-Fevaid, Ill, 73-76 
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25. İçin izden hür olan mü 'min kadınları n ikahlayacak bir bolluğa güç 

yetiremeyenler, sah ip olduğunuz mü 'min cariyelerin izden alsın. Allah 
imanınızı çok iyi bilendir. Siz birbirin izdensiniz. Zinadan kaçınan, gizli 
dost edinmeyen, namuslu kadınlar olmaları halinde onları velilerinin 
izniyle n ikôhlayın, mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Şayet ev
lendikten sonra fuh uş işlerlerse, onlara muhsfın olanlara verilen ceza
nın yarısı verilir. Bu (izin) için izden günaha girmekten korkanlar içindir. 
Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok 
esirgeyendir. 

26. Allah size (helal ve haramı) açıkça bildirmek, sizi sizden önceki
lerin sünnetlerine iletmek, tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla 
bilendir, hüküm ve h ikmet sahibidir. 

27. Allah tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise si
zin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler. 

28. Allah (ağır yükümlülükleri) sizden hafifletmek ister. Zaten insan 
zayıf yaratılmıştır. 
Tefsiri : 

"İnsan zayıf yaratılmıştır. "  İnsanın zayıf yaratılmasıyla ilgili olarak alimler ta
rafından farklı izahlar yapılmıştır. Tavus ve Mukatil ve onlara benzer kimseler 
şöyle derler: insanın zayıf yc.ratılmasının anlamı özellikle erkeğin kadınlara karşı 
olan zaafı ve sabırsızlığı demektir. Hasan el-Basri ise insanın "zayıf yaratılma
sı demek, onun basit ve zayıf bir sudan yaratılmış olması demektir" diyor. ez
Zeccac ise heva ve hevesini yenme konusunda azminin zayıf olması demektir 
diye izah ederler. 

Doğrusu insanın zayıf yaratılması kelime itibariyle çok daha genel bir ifade
dir ve bütün bu söylenenlerin tümünü kapsar. İnsanın zaafı ise sadece burada 
söylenenler ile sınırlı olmayıp, çok daha fazladır. Örneğin insan bünyesi itibariyle 
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zayıftır, gücü itibariyle zayıftır, iradesi zayıftır, ilmi zayıftır, sabrı azdır ve sabır yö
nünden zayıftır. Bütün bu zafiyetlerinin yanı sıra başına gelen musibetler aynen 
bir suyun şelaleden akarken meydana getirdiği hız ve sel gibi onun üzerine afet
ler dökülür ve zafiyeti ortaya çıkar. İşte bundan dolayı mutlak surette kendisine 
yardım edecek bir yardımcının, onu her zaman koruyacak, ona yardım edecek 
ve onu her türlü dış etkenlere karşı muhafaza edecek birisine ihtiyacı vardır. İşte 
bu koruyucunun kendisinde uzak olması halinde ise onun helak olması her za
man yakın bir olaydır. 

İnsanın bu zafiyet üzere yaratılmış olması ve bu sıfatlara sahip olması yine 
onun Cenab-ı Allah 'a şükretmesi gereken bir durumdur. Çünkü insanı bu şekil
de bu zayıf özelliklerle yaratmış olması onun hikmeti ve izzetinin bir gereğidir. 
İnsanla ilgili olarak zikredilen bu yaratılış zafiyeti ve durumlarının hepsi Cenab-ı 
Allah 'ın bu konudaki sıfatlarının kemalini ve onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı
nı, ilminin sonsuz olduğunu, izzet, h ikmet ve rahmetinin bol ve yüce olduğunu 
ifade ediyor. Kulla ilgili olarak yaşadığı ve karşılaştığı bütün her şeyde bir hayır 
veya bir şer, bir güzellik veya bir çirkinlik bulunabilir. Aynı şekilde yaşadığı her 
olayda Allah 'a bir itaat veya bir masiyet, bir iyilik veya bir kötülük ortaya çıka
bilir. Hatta bunlardan daha da özel olarak insanın namaz kılması, oruç tutması, 
hacca gitmesi bir iyilik iken, diğer yönüyle zina etmesi , h ırsızlık yapması, yemesi , 
içmesi onun ayrı özellikleridir veya yaşadığı farklı olaylardır. Onun muhtaç ol
ması veya zaman zaman zulmetmesi, cehaletinden kaynaklanan davranışları, 
fakirliği ve diğer bütün zayıflıkları, Allah'ın emirlerine ve nehiylerine uyması ger
çekten her şeyden münezzeh olan Cenab-ı Allah' ın hikmetine , bol nimetlerine 
bağlı olup, yarattığı ve emir verdiği her konu için mutlak bir hamdi gerektiren 
Cenab-ı Allah' ın bir hikmetidir. Hatta yaratmayı murad etmeyip de yaratmadığı 
her şeyde de bir hikmet vardır. İnsanın Cenab-ı Allah 'a olan itaatinden dolayı 
gerekli muvaff akiyete nail olması ve masiyetinden dolayı rezaletlere dalması yine 
rahmeti gazabını geçen Cenab-ı Allah'ın bir hikmetidir. Çünkü Cenab-ı Allah 
kendi nefsine rahmeti yazmıştır ve her şeyi de en mükemmel şekilde yaratmıştır 
ve yaratılışını da fevkalade kılmış bulunmaktadır. 1428 
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29. Ey iman edenler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Aranız
da karşılıklı bir anlaşma ile gerçekleştirdiğiniz bir ticaret olması müstesna. 
Kendinizi öldürmeyin. Şüphe yok ki Allah, size çok rahmet edendir. 

1428 Tariku'/-hicreteyn.  1 0 1 :  Rau;wttı '/-Muhibbin, 20 1 
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Tefsiri : 

Buradaki istisna bir istisna-i munkatı 'dır. Bundan dolayı da malların batıl 
yolla yenilmesini kesinlikle yasaklayıp, ancak ticaretle veya hak olan bir şekilde 
yenilmesi ise mubahtır. Ancak buradaki hükmü ilk hükme dahil edenler burada 
genel bir istisna olduğunu ifade ederler ve anlamının şöyle olduğunu söylerler. 
Mallarınızı kendi aranızda herhangi bir yolla yemeyiniz. Ancak ticari bir yolla bu
nun yenmesi mümkündür. Aksi takdirde bu batıl bir yolla yenilmiş bir mal olarak 
kabul edilir. Ticaretin dışında hiçbir şekilde bir malın yenilmesinin doğru olmadı
ğı kanaati ortaya çıkar. Bunun da son derece büyük bir zorluk çıkaracağı ve zor 
bir tekellüf olduğu da gayet açıktır ve böyle bir izah da karşıt bir izahtır. Burada 
açık olarak yenilen malların batıl bir yolla yenmemesi istenmiştir ve ticaret ke
limesinin merfu ve mansup şekilde okunduğu da görülmektedir. Bunun merfu 
okunması iltimamı ;  mansup okunması ise nakıs bir fiil olan .Jl5' nin haberi olarak 
mansup okunur. O zaman da .J \5'nin ismiyle ilgili olarak iki ayrı husus takdir 
edilmektedir. Birincisi yenilecek olan şeylerin yenme sebebinin ticaretin dışında 
bir muamele olmaması gerektiği ile ilgilidir. !kincisi ise insanların mallarının tümü 
bir ticaret malı olmasını gerektirir. 1429 

30. Kim (sınırları) aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa yakında 
Biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah 'a pek kolaydır. 

31 . Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin (küçük) 
günahlarınızı örteriz. Ve sizi şerefli bir mekôna sokarız. 

Tefsiri : 

Şirkten kaçınan kimsenin bütün büyük günahlarının silindiği ile ilgili husus
tan daha mükemmel bir delil ve bundan daha latif bir şey duymak mümkün 
müdür? Büyük günahların şirke göre durumu aynen küçük günahların büyük 
günahlara göre durumuna benzer. Büyük günahlardan kaçınmakla, küçük gü
nahlara düşme durumu aynen şirkten kaçınmakla büyük günahları işlemeğe 
benzer. Yani kişi büyük günahları terk edip de küçüklerle yetinirse Allah ona 
mağfiret eder. Aynı şekilde şirkten kaçınan kimsenin büyük günah işlemesi de 
yine affına sebeptir. 

1429 Bedaiu 'l-Fevaid, i l i ,  73 
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Bu konuda ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- 'den gelen sahih bir hadis de 
adeta bu konuyla ilgili olarak işlenmiş olup bu durumu açıklayan bir hadis ol
duğunu görebiliyoruz. 1430 Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbinden Te
bareke ve Teala kudsi bir hadisle şunları nakleder: "Ey Ademoğlu! Sen bana yer
yüzü dolusu günahlarla gelip de bana hiçbir şeyi şirk koşmadığın müddetçe, ben 
de sana yeryüzü dolusu bir mağfiretle karşılık veririm ve yine bir başka hadiste1431 
Allah (c .c) "la ilahe illallahı" samimi bir hal ile söyleyen bir kimsenin vücudunu 
Cehennem ateşine haram kılmıştır. " Gerçek anlamıyla tevhid inancı büyük gü
nahların tümünü yok edip, götürür. Hatta bu büyük günahlardan sakınan bir 
kimsenin nasıl küçük günahları affediliyorsa , muvahhid bir insanın büyük gü
nahlarının da silinmesi bundan çok daha büyük bir olaydır. 

32. Allah 'ın kendisi ile kiminizi kiminize üstün kı ldığı şeyleri temen
ni etm;yin . Erkeklere kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara 
da kazandıkiarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfundan isteyin. 
Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir. 

33. Anne, babanın ve yakın akrabaların geriye bıraktıklarından her 
biri için mirasçılar kıldık. Yeminlerinizle mirasçı kıldıklarınıza da nasiple
rini verin. Allah her şeye şôhid olandır. 

1430 Ahmed ibni Hanbel, V, 147; Müslim, V. 542 (Zikir ve Dua Kitabı) ;  Tirmizi, V, 512 ,  ed
Deavat babu Fadli' t-Tevbeti ve' l - İstiğfar; İbni Mace, hadis no: 3821 ,  Edeb, Fadlu'l-Ameli; 
ed-Darimi, 11, 230, er-Rikak iza Tekarrabe'l-Abdu ilallah; el-Hakim, iV 240. Bunun sahih 
olduğunu kaydedip, Zehebi de bunu onaylamıştır. Bütün bunlar bu ilim adamları hadisi 
Ebu Zerr' den rivayet ederler, ancak Tirmizi bunu Enes İbni Malik'ten nakletmektedir. 

143 1  Buhari değişik yerlerde bunu rivayet etmiştir. Xl, 246, er-Rikak, Allah rızası için yapılan 
amel bölümünde; Müsl ım, ! ,  204, 206 İman bölümünde rivayet etmişlerdir. 
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34. Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler (ailenin reisidirler) . Bu, 
Allah 'ın bazıların ı  bazılarına üstün kılmış olmasından ve erkeklerin (ka
dınlara) mallarından infak etmelerinden dolayı böyledir. İyi kadınlar, 
itaatlı olan ve Allah 'ın (kendilerini) korumasıyla kendileri de gizli ola
nı koruyanlardır. Serkeşlik/erinden endişe ettiğin iz kadınlara öğüt ve
rin, (vazgeçmezlerse) kendilerini yataklarında yalnız bırakın. (Yine sizi 
dinlemezlerse incitmeden) onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık 
aleyhlerinde bir yol aramayın. Şüphe yok ki Allah çok yücedir, çok bü
yüktür. 

Tefsiri: 

Cenab-ı Allah' ın eşler arasında meydana gelebilecek anlaşmazlık ile ilgili 
olarak şu hükmü beyan etmiştir. 

c , ı�; .)� l�;_,,;,i (> 

35. Eğer aralarının açılmasından endişe ederseniz o vakit erkeğin ak
rabasından bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Her ikisi 
de aralarının düzelmesini isterlerse, Allah onların arasın ı  bulur. Şüphe
siz ki Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. 

Tefsiri : 

Selef ve halef alimleri eşler arasını bulacak olan bu iki hakemin ne demek 
olduğu anlamında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Buradaki hakemin gerçekten 
iki hakim yani iki yargıç mı yoksa onlar adına konuşacak olan iki vekil mi? Bu 
konuda da iki görüş vardır. 

Birinci görüş : Bu iki kişinin, iki tarafın vekilleri olup Ebu Hanife ve imam 
Şafii 'nin görüşleri ile Ahmed İbni Hanbel' in bir görüşüne dayanır. 

İkincisi görüş: Bunların iki yargıç olduğuna dair görüşü ise Medine halkı ile 
İmam Malik ve Ahmed İbni Hanbel'in bir diğer görüşüne göredir. İmam Şafii de 
bir başka görüşünde bu kanaatte olduğunu ifade eder ve doğru olanı da galiba 
budur, ama insanı hayrete düşüren bazı görüşler vardır. Birileri şöyle derler: As
lında burada bu iki kişiden kasıt iki yargıç/hakim değil de iki vekildirler. Halbuki 
Cenab-ı Allah bunların ikisini hakem olarak tayin etmiştir ve bunların da tayinini 
eşler tarafından değil, eşlerin dışında kimseler tarafından yapılmasını istemiştir. 
Eğer vekil olmuş olsalardı o zaman Cenab-ı Allah erkeğin akrabalarından bir 
vekil, kadının da akrabalarından bir vekil gönderilsin şeklinde buyururdu . 
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Aynı şekilde eğer buradaki iki hakemden kasıt iki vekil olmuş olsaydı, bun
ların akrabalarından olması gerekmezdi ve Allah bunların hüküm vermelerini 
olayı bir karar ile bağlamalarını istemiş olup şöyle buyurmuştur: "Eğer onlar bir 
ıslah düşünüyorlarsa veya isterlerse Allah onların arasını ülfetleştirir ve onları bu 
konuda muvaffak kılar. " Vekillerin ise herhangi bir iradeleri sözkonusu değildir. 
Onların bir istekleri de olamaz . Ancak vekiller müvekkillerinin iradesiyle tasar
rufta bulunabilirler. 

Hüküm vermek ancak gerçekten hüküm velayeti ve bağlayıcı bir karar vere
bilecek olanlara aittir. Vekilin ise bağlayıcı bir karar alması ve bir hükme varması 
mümkün olmaz. 

Hüküm en iyi hakimdir. İsm-i fail sigasında bir sıfat-ı müşebbehe'dir. Bu da 
sübuta delalet eder. Arapça konuşanlar arasında da bu iki kelime birbirlerinden 
ayırt edilmiştir. Eğer bu hakime bir isim ise vekil için özellikle tasdik edilemez. 
O zaman da ondan daha layık olan bir isim sözkonusu olduğunda durum daha 
farklı olmaz mı? 

Cenab-ı Allah burada doğrudan doğruya eşlere hitap ederek değil de, eş
lerin dışında kimselere hitap etmektedir. Eğer burada vekalet sözkonusu olmuş 
olsaydı, başkaları kadın ve erkek adına nasıl vekil tayin ederlerdi. O zaman da 
ayetin "onlar arasında bir anlaşmazlıktan korkarsanız iki tane vekil tayin etsin
ler" anlamında kullanılması veya anlaşılması gerekirdi .  Kadının akrabalarından 
bir vekil, erkeğin akrabalarından da bir vekil tayin etsinler. Ayetin açık lafzı ise 
iki şekilde anlaşılmasından çok uzaktır. Hiçbir şekilde bu anlama delalet eder 
bir tarafı yoktur. Bilakis tam aksine delalet eder. Bu da Allah'a bin şükür ki son 
derece açık bir husustur. 

Hz. Osman İbn Affan, Abdullah İbn Abbas ve Muaviye 'yi, Akil İbn Ebi Talib 
ile hanımı Fatıma binti Utbe İbn Rabia arasında iki hakem olarak gönderdi ve 
onlara şöyle denildi : Eğer bu iki eşin arasının ayrılması gerektiği kaw,atine varır
sanız, onları birbirinden ayırabilirsiniz. 

Yine Hz. Ali -radıyallahu anh-'nin böyle bir durum için iki eş arasında gönde
rilen hakemlere şöyle dediği bilinmektedir: Onların arasını ayırmayı artık gerekli 
görürseniz ayırırsınız. Yok eğer aralarını birleştirmeniz ve islah yapmanız gereki
yorsa onları yan yana tekrar getirme konusunda hüküm sizindir. 1432 

Burada görüldüğü gibi Hz . Osman, Hz. Ali, Abdullah İbn Abbas ve Muaviye 
hükmü iki hakeme havale etmişlerdir ve ashabtan bu uygulamaya muhalefet 
eden kimsenin olduğu da bilinmemektedir. Ancak bu konudaki görüş farklılığı 
tabiin ve tabiinden sonraki ilim adamları arasında olduğu bilinmektedir. 

1 432 Abdurrezzak, el-Musannef, Vl/312, hadis no: 1 1885; Taberi, Tefsir, Vlll, 327, 328; Yine 
Abdurrezzak, el-Musannef, hadis no: 1 1883, Taberi, Vlll, 321 ;  İmam Şafii , e/-Umm, V, 1 77; 
el-Beyhaki, Sünen, VII, 305-306 
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Eğer ayette belirtilen bu iki kişinin "vekil" olduğunu kabul edersek, eşler 
vekil gönderme noktasında mecbur edilebilirler mi ve erkeğin herhangi bir mal 
veya bir para karşılığında ayrılığı kabul etmesi konusunda vekil tayin etmesi veya 
aynı şekilde kadının boşamak karşılığında bir ivaz vermesiyle ilgili olarak yine bir 
vekil tayin etmeye mecbur olabilir mi veya mecbur edilemez mi? Bu konuda iki 
rivayet vardır. Eğer bunların mecbur olduğunu söylersek, vekil gönderemezler. 
Eşlerin rızası olmadan o zaman hakim olayı iki ayrı hakeme havale eder. Eğer 
bunların vekil değil de hakim olduğunu söylersek, o zaman da eşlerin rızasının 
alınması diye bir husus sözkonusu olamaz ve buna da ihtiyaç olmaz. 

Eğer eşler arasındaki bu anlaşmazlık sözkonusu olduğunda, eşler veya on
lardan birisi ortalıkta olmadığı takdirde şöyle denilebilir: O zaman bu gönderi
lecek iki kişi vekil olabilirler ama iki hakemin de olaya nazar etmesi yine sözko
nusudur. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Eğer bunların hakim olduğunu 
söylersek o zaman ortada olmayan kimseler, gaib olan kimseler için hakimin 
hüküm vermesi de sözkonusu değildir. O zaman onların görüşleri iki noktada 
toplanır. Onların iki görüş üzerinde bakışlarını teksif ettikleri görülmektedir. Çün
kü her ikisini de koruma noktasında ayrı taraflar olacakları muhakkaktır. Yani 
kadın ve erkeğin haklarını koruma noktasında gönderilen bu iki kişi tarafların 
hukukunu koruma noktasında taraftırlar. Onların her birisi bir bakan durumun
dadır. Eğer eşler korunacak olursa, o zaman bu iki hakemin görüşü kesilmiş olur. 
Şayet bunların ikisinin birer vekil olduğu söylenecek olursa, onlar aynı zamanda 
müvekkillerin birer parçası durumundadırlar demektir. O zaman da burada bir 
vekalet sözkonusu olmaz. Eğer ikisinin hakem olduğu kanaati ortaya çıkarsa 
hakim deli olan kimseye aynı zamanda bir vekildir. Eğer bunlar nasb edilen iki 
hakem ise sanki bunlar birer vekilmiş gibi gerektiğinde onların bu tayini durduru
labilir. O zaman da vekalet şüphesini içinde barındıran iki ayrı hakem olduklarını 
da söylemek mümkündür. Hüküm vermek üzere de görevlendirilmiş iki vekil de 
olabilirler. Bütün bunlardan sonra şöyle diyebiliriz: İlim adamlarımızdan bir kısmı 
bu iki kişinin hakim olduğunu tercih ederken bir kısmı da bu tayinin bir vekalet 
olduğunu ifade ederler. Diğer bir kısmı da her iki hususun mümkün olabileceğini 
kabul etmektedirler. 1433 

1433 Zadu'l-Mead, V, 189-192 
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36. Allah 'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın .  Anaya, ba
baya, akrabaya, yetimlere, yoksu llara, yakın komşunuza ve uzak kom
şuların ıza, yanın ızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, ellerinizin altında bulu
nanlara iyilik edin. Allah büyüklen ip böbürlenenleri elbette sevmez. 

37. Onlar hem bizzat cimrilik edenler hem de insanlara cimriliği em
redenler ve Allah 'ın lütfundan kendilerine verdiğin i  gizleyenlerdir. Biz, 
o inkarcılar için küçültücü bir azab hazırlamışızdır. 

38. Hem bunlar Allah 'a ve ô:hiret gününe iman etmedikleri halde 
mallarını insanlara gösteriş için harcayanlardır. Şeytan kime arkadaş 
olursa (bilsin ki) o, kötü bir arkadaştır. 

39. Onlar Allah 'a ve ahiret gününe iman edip de Allah 'ın kendileri
ne verdiğinden infak etselerdi, ne kaybederlerdi ki! Allah onları çok iyi 
bilendir. 

40. Allah, şüphesiz zerre ağırlığı kadar dahi  zulmetmez. (Yapılan) bir 
iyilik olursa, onu kat kat artırır ve lütfundan büyük bir m ükafat verir. 

41 . Her ıJ.mmetten (peygamber/erin i) birer şôhid getirip bunlara karşı 
da seni  şahid getireceğimiz zaman halleri n ice olur? 
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42. İnkar edenler ve o Peygambere isyan edenler, o gün "yerle bir 
edilselerdi " temenn isinde bulunacaklardır. Allah'tan hiçbir sözü de giz
leyemeyecek/erdir. 

43. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar ve 
bir de cünup iken -yolcu olmanız müstesna- gusledinceye kadar namaza 
yaklaşmayın.  Eğer hasta olur veya yolculukta iseniz yahut herhangi biri
n iz ayak yolundan gelirse ya da kadın lara dokunur da su bulamazsanız 
temiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinizi ve ellerinizi meshediniz. 
Şüphesiz Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır. 

Tefsiri : 

Sarhoşluğun giderildiği ve yok olduğu hususu "kişinin ne söylediğini bil
mesi" ile ifade edilmiştir. Ne söylediğini bilmediği müddetçe o sarhoştur ama 
söylediklerini anlıyor ve biliyorsa o zaman sarhoş olma hükmü dışına çıkmıştır 
demektir. Bu da cumhur-u ulema'ya /bütün ilim adamlarına göre sarhoşun tarifi 
budur. Ahmed İbni Hanbel -radıyallahu anh- 'a şöyle soruldu: Bir kimsenin sarhoş 
olduğunu nasıl anlarız? Cevaben şöyle dedi: Kendi elbisesini yanındaki arkada
şın elbisesinden, ayakkabısını da arkadaşının ayakkabısından ayırt edemiyorsa 
bu adam sarhoştur. 

İmam Şafii -radıyallahu anh- da şöyle der: Normal sözleri birbirine karıştırıyor 
ise ve sır olan hususları da ifşa ediyorsa bu adam sarhoştur. Muhammed İbn Da
vud el-lsfahani1434 bir kimsenin kederler onu tamamen kapsayıp, ona galip gelir 
de saklanması gereken sırlarını açığa vurursa o adam sarhoştur. 1435 

Sarhoşun ne dediği kesin olarak ortaya çıkmadıkça ve ne dediğini bilme
dikçe ona sarhoş hükmü uygulanır. Bunun için de ResCılullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- zinayla ilgili bir olayı araştırmak üzere bir adamı görevlendirdi. O adamın 
da ne dediğiyle ilgili olarak ne dediğini bilip bilmediğini öğrenmeye çalıştı. Yine 
ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. Hamza'nın siz benim babamın kölelerisiniz 
sözüne itibar etmemiş, çünkü bunu sarhoş iken söylemişti ve yine aynı şekilde 
kafirun suresini okuyan birisinin namazda iken sarhoş olduğundan dolayı sizin 
ibadet ettiğinize ibadet ederim ve sizin ibadet ettiklerinize biz de ibadet ederiz 
diye söyleyen kimseyi Hz. Peygamber tekfir etmemiştir. 1436 

1434 Muhammed İbni Davud İbni Ali ez-Zahiri olup, birçok ilim alanında önemli bilgi sahibi olan 
bir alim olup, kendisine has bir ekolü ve nesebi vardır. Siyer A'/anı en-Nubela, XII I ,  109; 
el-Bağdadi, Tarih-u Bağdat, V, 259; İbni Hallikan, Vefayatu 'l-A'yan, iV, 259. 

1435 Rauzatu '/-Muhibbin, 151 ;  Medaricu 's-salikin, ili, 306. 
1436 Buhari bunu İbni Abbas'tan rivayet eder. Maiz İbn Malik, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 

vesellem-'e gelip de zina ettiğini söyleyince, Hz. Peygamber ona herhalde sen onu öptün 
veya ona bir göz kırptın veya sadece baktın mı? Hayır ya Rasulallah . . .  hadisi ile ilgili olarak 
Hz. Peygamber bu araştırmayı yaptırmıştır. Bu da Buhari Xll, 1 38, el-Hudud bölümünde 
kayıtlıdır. Ayrıca bk. Sahih- i  Müslim, iV, 275 yine Hudud bölümü; Tirmizi, iV, 28 yine Hu
dud. Hz. Hamza'nın sözleriyle ilgili olarak bkz. Buhi'ıri VIII , 367, Meğazi. bab 12 ;  Müslim. V 
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44. Kendilerine Kitaptan (Tevrat'tan) bir pay verilmiş olanlara bak-

maz mısın?! . . .  Onlar hem sapıklığı satın alıyorlar hem sizin de doğru 
yoldan sapmanızı istiyorlar. 

45. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost (veli) olarak 
da Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. 

46. Yahudilerden kelimeleri yerlerinden (silip) tahrif edenler vardır. 
Dillerini  eğip bükerek, dine de saldırarak: "İşittik (fakat) isyan ettik, işit; 
işitmez olası ve Rôina" derler. Eğer onlar: "Dinledik ve itaat ettik. İşit 
ve bizi de gözet" deselerdi elbette kendileri için daha iyi ve daha doğru 
olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerin i  lanetlemiştir. Onların 
ancak pek azı iman ederler. 

47. Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip tan ın
maz hale getirip de arkalarına çevirmezden yahut cumartesi sahiplerini 
lanetlediğimiz gibi lanetlemezden önce (gelin), beraberinizdekini doğ
rulayıcı olarak indirdiğimize iman edin. Ailah 'ın emri mutlaka yerine 
gelir. 

48. Doğrusu Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmez. Ondan 
başkasını da dilediğine bağışlar. Allah 'a ortak koşan kimse şüphesiz bü
yük bir günahla iftira etmiş olur. 

658, el-E§ribe, içkinin haram olduğuna dair bab; Tirmizi, V, 222, Tefsiru' l-Kur'an bölümü, 
Nisa sGresi; et-Taberi, Vlll ,  376 (el-Mearif baskısı ) ;  Abd İbn Humeyd, Müsned, no: 82; el
Hakim, i l , 307. Aynı şekilde İmam Zehebi de bunu tashih edip, zayıf olduğunu söyleyerek 
aynı hadisi rivayet etmiştir. Kafirun sliresinin okunması ile ilgili olarak da bkz. İ'lômu 'l
muvakkıin, l l l ,  142 
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Tefsiri : 

Allah, şirki asla affetmeyeceğini ve şirk içinde olanlara mağfiret etmeyece
ğini bu ayet-i kerimeyle haber verdiği gibi, bunun dışındaki her şeyi de mağfiret 
edeceğini ve şirk ile diğeri arasında herhangi bir ayırım yapmaksızın ise tevbe 
eden kimse için de bu mağfiretin sözkonusu olacağını ifade buyuruyor. 1437 

49. O kendilerini temize çıkaranlara bakmaz mısın?  Hayır, dilediğini 
temize çıkaran Allah 'dır. Onlara kıl kadar zulmedi/mez. 

50. Bir bak, Allah 'a karşı nasıl olmadık yalanlar uyduruyorlar? Apa
çık bir günah olarak bu (onlara) yeter. 

51 . Şu Kitaptan (Tevrat'tan) kendilerine biraz pay verilenlere bak
maz mısın? Cibt 'e ve Tôğut'a inanıyorlar ve diğer inkôr edenlere: "Bun
lar mü 'minlerden daha doğru bir yoldadır" derler. 

1437 e/-Cevabu 'l-Kafi. ed-Dau ve'd-Deva başlığı, s. 25 
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52. İşte onlar Allah 'ın /{met ettiği kimselerdir. Allah 'ın lanet ettiğine 
sen hiçbir yardımcı bulamazsın. 

53. Yoksa onların mülkten bir payı mı vardır? Böyle olsaydı in
san lara hurma çekirdeğinin arkasındaki çukurcuk kadar dahi bir şey 
vermezlerdi. 

54. Yoksa onlar, insanları Allah kendilerine lütfundan verdi diye mi 
kıskanıyorlar? Doğrusu Biz Ibrahim soyuna da Kitab 'ı ve hikmeti verdik. 
Onlara çok büyük bir mülk de bağışladık. 

55. Onlardan bir kısmı ona iman etti. Bir kısmı da ondan yüz çevirdi. 
Çılgın alevli ateş olarak (onlara) Cehennem yeter. 

56. Ayetlerimizi inkar edenleri yakında muhakkak ateşe atacağız. 
Derileri piştikçe, azabı tatmaları için derilerini başka derilerle değiştire
ceğiz. Şüphe yok ki Allah, mutlak galiptir, Hakimdir. 

5 7. İman edip de salih amel işleyenleri ise içinde ebediyyen kalıcılar 
olmak üzere altından ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Orada onla
rın temiz kılınmış zevceleri de vardır. Onları koyu bir gölgeliğe alacağız. 

58. Şüphesiz ki Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçek
ten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphe yok ki Allah hak
kıyla işitendir, hakkıyla görendir. 

59. Ey iman edenler, Allah 'a itaat edin. Peygambere de itaat edin. 
Ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer Allah 'a ve ahiret gününe ina
n ıyorsan ız herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Alloh 'a ve 
Rasulü 'ne götürünüz. Bu  hem daha hayırlı hem de sonuç itibariyle daha 
güzeldir. 

Tefsiri : 

Bütün ilim adamları burada ittifak halinde mutlak surette her şeyin Allah ' ın 
kitabına götürüleceği noktasında icma etmişlerdir, yani bütün alimler görüş bir
liği içerisindedirler. Olayı Peygamber' e götürme ve onun hakemliğine başvur
ma meselesine gelince ise, Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hayatta olduğu 
müddetçe bizzat kendisine müracaat edilir, onun vefatından sonra ise sünneti o 
konuda hakem kılınır. Cenab-ı Allah kullarına aralarında meydana gelen anlaş
mazlıklar konusunda mutlak surette Allah'a ve onun Resulüne müracaat etmeleri 
gerektiğini emretmiştir. Bı.ı emir mü'min kullaradır ve öncelikle onlara "ey iman 
edenler" diye hitap etmek suretiyle imanı sözkonusu etmiştir. Böylece anlaşmaz
lığı Allah 'a ve Resulüne götürme noktasında da imanı adeta bir şart koşmuştur. 
Eğer iman ediyorlarsa mutlak surette bu anlaşmazlığı Allah'a ve Resulüne gö
türmek zorundadırlar. Eğer iman yoksa o zaman böyle bir yükümlülük de yok 
demektir. Eğer aralarında meydana çıkan ihtilafı Allah'a ve Resulüne götürmek 
istemeyen bir kimse varsa o zaman böyle bir kimsenin imanı da yok demektir. 
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"Ey iman edenler! Allah 'a ve Resulüne itaat ediniz . . .  " 

Cenab-ı Allah bu ayetin izahında kendisine itaat ile birlikte Resulüne ita
ati de emretmiş ve itaat filini mutlak surette Resule de itaat edilmesi gerektiği
ni ifade buyurmak için tekrarlamıştır. Herhangi b ir itiraz sözkonusu olmaksızın 
Peygamber' e de itaat tek başına bir anlam ifade ediyor demek olup, peygam
berin Kur' an' da bulunan bir emir veya nehiy le ilgili olarak herhangi bir emri 
bildirdiği gibi , kur'an'da bulunmayan bir emri veya nehyi de emretmesi veya 
nehyetmesi ona itaati gerektirir. Çünkü ona kitap verildiği gibi, onun bir benzeri 
de ona verilmiştir. O da h ikmettir ve onun sünnetidir. Aynı şekilde ayette her 
ne kadar itaat emri fiili zikredilmemişse de yöneticilere de itaat etmeyi müstakil 
olarak emretmektedir. Onlara itaati peygamberin itaatinin içinde kılmıştır. Pey
gambere itaat ettikleri müddetçe kendilerine de itaat edilir ve ancak o zaman 
onlara itaat gereklidir. Ancak Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' ın itaatinin dı
şında ve onun getirdiklerine aykırı bir davranışı emreden bir kimseye itaat edil
mez ve böyle bir emir de dinlenmez. Zira ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu 
konuda şöyle buyurur: 1438 "Yaratıcıya isyan olan yerde, yaratılmışa itaat yok
tur " Yine ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- bir hadisinde şöyle buyurur: "Taat 
maruftadır. " 1439 Tekrar ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- yöneticilerle ilgili olarak 
şöyle buyurur: "Yönetici/erden herhangi bir kimse sizi Allah 'a isyana götürecek 
bir hususu emrettiğinde onları dinlemeyin iz ve onlara itaat etmeyiniz. " 1440 

Yine ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- gönderdiği bir askeri birliğin başında
ki komutanın ateşe atlamaları için emir verdiği ashabtan bir grub hakkında "bu 
ateşe girselerdi bir daha oradan çıkamazlardı" buyurmuştur1441 .  Halbuki onların 
bu ateşe girmeleri için komutanları tarafından emir verilmişti ve "mutlaka emire, 
yöneticiye itaat etmek de gereklidir" diye bir kısmı zannetmişti . Ancak bu konu
da içtihatta bulunup da nerede ve hangi durumlarda itaat edeceklerini düşün
düklerinde, Allah'a isyanın emredildiği bir konuda itaat edilemeyeceği hükmüne 
varmışlardı .  Burada ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in mutlak surette genel 
bir ifadeyle itaatine meseleyi hamlederek bir anda bunun dinin bir gereği ol
duğunu peygambere ve onun emirlerine, yöneticilerine muhalefet etmenin ise 
dine muhalefet olacağını, buna rağmen de böyle bir konuda emire itaat etmeleri 
halinde kendilerinin sıkıntıya ve azaba gireceklerini ve nefislerini helak edecekle-

1438 el-Beğavi , Şerhu 's-Sünne'de zayıf bir senedle bunu rivayet rder. (X, 44) Ancak aynı hadisi 
İmam Ahmed İbni Hanbel de bunu rivayet ederek bu hadise şahadette bulunur. Ebu Da
vud et-Tayalisi, s .  1 14 ,  h. no: 856; el-Hakim, Ill, 443, aynı şekilde bu hadisi ez-Zehebi sahih 
kabul edip, ona uygun bir başka rivayette bulunmuştur. Bunların hepsi "Allah'a isyan olan 
yerde itaat sözkonusu değildir" ibaresiyle rivayet etmişlerdir. Bunu da İmran İbn Husayn'in 
hadisinin bir parçası olarak nakletmektedirler. 

1439 Buhdri değişik yerlerde, XIII, 130, Ahkam bölümünde rivayet eder; Müslim, IV, 505, el
İmare, Yöneticilere isyan olmayan hususlarda itaat etmenin farziyeti bölümü. 

1440 Buhdri, XIII, 130, aynı bölüm; Müslim, JV, 504, aynı bölüm 
1441 İkinci dipnotta zikredilen bütün kaynaklar. 
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rini düşünüp, böyle bir davranışın Allah 'a ve Resulüne itaat olup, olmayacağını 
tartışmışlardı .  Gerçekten böyle bir itaat Cenab-ı Allah ' ın Resulünü gönderdiği 
hususlara uygun mudur veya ona muhalefet etmek Allah' ın emirlerine aykırı 
davranmak mıdır? Bu durum da gayet açıktır. Sonra Cenab-ı Allah ayetin geri 
kalan kısmında mü'minlerin kendi aralarında çekiştikleri konularda mutlak su
rette eğer Allah'a ve Resulüne iman ediyorlarsa, bu hususu Allah'a ve Resulüne 
götürmelerinin daha hayırlı bir durum olduğunu ve sonuç itibariyle daha isabetli 
ve daha güzel olacağını bildirmiştir. 1442 

Bütün Müslüman alimler Allah subhanehu ve teala'ya bir emrin götürülme
si, onun kitabına götürülmesi demektir, şeklinde yorumlamışlardır. Aralarında 
ihtilaf ettikleri konuları doğrudan doğruya Allah'a havale etme gibi bir düşünce 
olamayacağı muhakkak olup, bu müracaatın Allah ' ın kitabına yapılması gerektiği 
ve aynı şekilde de Allah ' ın Resulüne bu meselenin götürülmesi demek yine ona 
ve kitabına götürülmesi demek olup, bu götürülmenin de Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- hayatta iken bizzat kendisine, vefatından sonra ise sünnetine baş
vurulması gerektiğini anlatmaktadır. 

Cenab-ı Allah' ın yöneticilere itaati emretmesi hususuna gelince, bu ulu'l
emr'den kasıt alimler ve onlara itaat etmek olduğu, onları taklit etmek ve ver
dikleri fetvalara uymak gerektiği anlamındadır. Böyle diyenlere şöyle bir cevap 
da vermek gerekir. Burada ulu' l-emr derken, mutlak olarak yöneticiler kastedil
mektedir. Onların alimler olduğu hususunda da Ahmed İbni Hanbel' den iki ayrı 
rivayet gelmektedir. 

Aslında ayete bakıldığı zaman her iki grubu da ele almakta olup, alimlere 
ve yöneticilere itaat etmenin, Resule itaat olacağını bildirmektedir. Aynı şekilde 
bu emirlere itaat edecek kimseler ve ilim adamlarını taklit edecek, fetvalarına 
uyacak kimselerin itaatini de Allah'a ve Resulüne itaate bağlamışlardır. Çünkü 
alimler Allah'ın ve Resulünün emirlerini tebliğ etmekle yükümlüdürler. Emirler 
yani yöneticiler ise bu emirleri infaz etmek, yerine getirmekle yükümlüdürler. İşte 
bunun için her iki grubun da Allah'a ve Resulüne itaat anlamında olan bir itaatle 
itaat edilmeleri gerekir. İlim adamlarının görüşleri Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-' in görüşüne ve onun sünnetine tercih edilip, taklit edilmesi gerektiği hu
susu ayetin neresinde görülebilmektedir. Zira birileri i l im adamlarına itaatin her 
şeyin önünde olduğu iddiasında bulunmaktadır. Taklit merdinin bu olmadığı ve 
bu anlama gelmediği, taklit edilecek ilim adamlarının görüşlerinin Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-'e rağmen olamayacağına dair en büyük delil bu ayet-i ke
rimenin bizzat kendisidir ve bu durum birkaç meselede izah edilebilir. Birincisi: 
Allah'a itaat hususu kesin olarak onun emirlerine itaat edip, nehyettiklerinden 
uzak kalmak demektir. 

1442 İ 'lamu '/-muvakkıin, l ,  82, 83 
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İkincisi: Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in emirlerine itaat olup, bunun 
Allah'a ve Resulüne itaat içinde olması gerektiğini ifade eder. O zaman da Allah' ın 
ve Resulünün bildirdikleri bütün hükümler hakkında bir bilgi sahibi olması gere
kiyor. Allah'ın emirleri ve Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in bildirdikleri ile ilgili 
hususlarda herhangi bir bilgi sahibi olmadığını itiraf eden kimse için de mukallit 
adını vermek mümkündür. Bu da ilim adamlarını taklit eden kimse olup, Allah' ın 
emirlerini ve Resulünün emirlerini kesin olarak araştırıp da onlara nasıl itaat edi
leceğini bilmeyen kimse içindir. O zaman ilim adamlarını taklit edebilir. 

Üçüncüsü; Yöneticilere taklidi yasaklanmıştır. Muaz İbni Cebel' in naklettiği 
Abdullah İbn Mesud ve Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Abbas ve benzeri kim
selerin ashabtan zikredilen ve dört büyük imamın ve onların dışında kimselerin 
de naklettikleri ve yaptıkları içtihatlarla görüşlerini ortaya koydukları hususlar
da olduğu gibi yöneticilerin mutlak olarak taklit edilmeleri uygun görülmemiştir. 
Eğer mutlak olarak yöneticilere itaat etmek gerekli ise o zaman onların taklit 
edilmesini iptal eder. Eğer bu itaat gerekli değil ise o zaman bu konudaki delili 
iptal etmiş olur. 

Dördüncüsü; Cenab-ı Allah bizzat bu ayette şöyle buyurur: "Eğer siz 
Allah 'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz konu
ları Allah'a ve Resulüne götürünüz." Bu da son derece açık olarak taklidin iptal 
edildiğini ve meydana gelen anlaşmazlığın herhangi bir mezhebe veya tek bir 
taklide götürülmesinin caiz olmadığını göstermektedir. Peki o halde bu yöne
ticilere hangi konularda itaat edilecektir, onlara itaat nerede vardır ve nasıldır 
diye sorulacak olursa, eğer onlar Allah'a ve Resulüne itaat edilmesi gerekli olan 
hususları zikrediyor ve bu konuda itaati talep ediyorlarsa bu itaat onlara değil, 
Allah'a ve Resulüne yapılan itaattir. O zaman onlara yapılacak olan bu itaat 
mustakillen bir itaat değil, o Allah'a ve Resulüne tabi olarak yapılacak bir itaattir. 
Onun için ayet-i kerime '  de yöneticilere itaat, peygambere itaate hemen bitiştiril
miş ve peygambere olan itaat ayrı bir itaat, emir fiiliyle ifade edildiği halde onlar 
için böyle bir müstakil emir fiil sözkonusu olmamıştır. Peygambere olan itaat 
ise müstakillen zikredilip, ulu' l-emre olan itaatten ayrı tutulmuştur ve Resulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- 'e yapılacak olan itaat onun verdiği emir ve yasaklar ister 
Kur'an-ı Kerim' de bulunsun, ister bulunmasın durumu değiştirmeyeceği gibi, bu 
itaatte müstakil olduğunu ayet-i kerime gösteriyor ve bu konuda Peygamber' e 
itaatin gerekliliği ifade buyruluyor. 

Yukarıda zikrettiğimiz ayet-i kerime'de "ey iman edenler . . .  " bu ayet-i kerime 
ile Allah mutlak olarak kendisine ve Resulüne itaat edilmesi gerektiğini açıkça 
ifade buyurmuştur. Ayet-i kerime'ye açık olarak iman ile başlanmış olup, kendi
lerine hitap edilen kimselerinden istenen hususun imanın bir gereği olarak yeri
ne getirilmesidir. Bu durum aynen Cenab-ı Allah ' ın kendisine nimet olarak bir 
zenginliği verdiği kimseye onun fazlının ve kereminin olduğu gibidir. Ayet şöyle 
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buyrulur: "Ve Cenab-ı Allah ' ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun . "  
Allah ' ın kendisine nimet verip de onu fazlından zengin kıldığı kimseye "Allah' ın 
sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" denildiği gibi, "ey ilim adamı sen 
insanların en çok bilgi sahibi kılındığın için insanlar içerisinde en faydalı kişi ol , 
ey yönetici, sen de Allah' ın sana verdiği bu fırsat ile hak ile ve adalet ile hükmet" 
şeklinde emir veriliyor demektir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili 
olarak çok farklı ayet-i kerimeler zikrediliyor olup, şöyle denir: 

"Ey iman edenler! Sizden evvelkilere olduğu gibi size de oruç yazıldı . "  (el
Bakara, 21183) 

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz ilan edildiğinde siz de namaza git
mekte acele ediniz. " (el-Cumua, 62/9) 

"Ey iman edenler! Yaptığınız akitleri ve verdiğiniz sözleri yerine getiriniz. " 
(el-Maide, 511 ) .  

Bütün bu ayet-i kerimelerde hitap şu anlamdadır: Siz mü'min kimseler oldu
ğunuza göre bütün bunları yapmak ve yerine getirmek imanınızın bir gereği ve 
imanınız ın kemale ermesidir. 

Sonra yine Cenab-ı Allah ; "Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz ve siz
den olan yöneticilere de (itaat ediniz) "  buyururken Allah ' a, Resulüne ve yöneti
cilere itaat arasını adeta birleştirmiş ve burada Allah'a itaatle ilgili olarak Cenab-ı 
Allah amel edecek olan birisini görevli kılmıştır ki bazen vehm, bazen insanın 
bu emrin gereği ile ilgili olarak bir vehme kapılıp, ak;ini düşünmesi, Resule ita
at eden kimsenin Allah'a itaat etmesine eşdeğer olduğunu düşünebilir. Fakat 
birden böyle bir vehmin gereksiz olduğu da muhakkaktır. Ancak burada ayet-i 
kerimenin içinde son derece latif bir sır saklanmıştır ki Cenab-ı Allah bunu emre
derken Resulünün emrettiği bir hususun ona itaat etmeyi gerektirmekte olup, bu
nun Allah'a  itaat olduğu anlamını içermektedir. Bu insanın aklına gelecek olan 
bir vehim bu itaatin Kur'an-ı Kerim'de var olan bir itaat ile itaate bağlandığını ,  
Kur'an' da olmayan bir itaatte ise Resule böyle bir itaatin gerekli olmadığı zannını 
ve vehmini kalplere düşürebilir. Bu ise doğru değildir. Zira ResCılullah -sallallahu 

aleyhi vesellem- bu konuda şöyle buyurmuştur: "Olabilir ki karnı tok ve koltuğuna 
yaslanmış olan bir adama birileri gelip de bu Allah Resulü' nün emridir dedikle
rinde şöyle der: Bizim elimizde ve sizin elinizde de Allah'ın kitabı mevcuttur. Biz 
eğer bu kitapta bir hususu bulacak olursak ona tabi oluruz, ama Allah ' ın kitabın
da olmayan bir şey ise ona itaat etmeyiz der. Şunu biliniz ki bana Allah' ın kitabı 
ve onun bir misli daha bilgi verilmiştir. " 1443 

1 443 Bu hadisi Ebu Davud rivayet eder. I I I ,  870, hadis no: 3848. Sünnet bölümünde sünnete 
tabi olmanın gerekl iliği başlığı altında incelenmiş olup, el-Elbani'nin Ebu Davud sahihi diye 
neşrettiği kitap; Tirmizi, Sahih et-Tirmizi, II, 339, el-İlm bölümü. 
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Yöneticilere itaat konusuna gelince, ancak Peygambere itaat içine alındığın
da bunun mümkün olacağı da ifade edilmiştir ve müstakil bir itaat de onlar için 
beyan edilmiş değildir. ResOlullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in bu konuda buyruğu 
şöyledir: Yöneticilere Allah 'a isyan emredilmediği müddetçe kişinin hoşuna git
sin veya gitmesin mutlaka itaat edilmesi gerekir. Ancak Allah 'a isyan ile ilgili bir 
konuda itaat edilmeye çağrılırsa o zaman böyle bir itaat işitilmez ve asla kabul 
edilemez. 1444 Cenab-ı Allah' ın konuyu Allah ' a  ve Resulüne götürünüz diye bu
yurup da sadece Resulüne götürünüz de dememiştir. Çünkü aslında bir konu 
Kur'an-ı Kerim'e  götürüldümü Peygambere götürülmüş olmuyor mu diye dü
şünülebilir. Ancak burada esas olan Cenab-ı Allah ' ın hüküm verdiği bir mesele 
aynen Resulünün hüküm verdiği bir durum gibidir. Resulünün verdiği b ir hüküm 
de bizzat Allah' ın verdiği hükmün ta kendisidir. 

Üzerinde anlaşmazlığa düştüğünüz hususları Allah'a yani Allah ' ın kitabına 
götürmeniz demek aynen Resulüne götürmeniz demektir. Peygamberine konuyu 
götürmeniz de onu Allah 'a götürüyorsunuz demektir. Bu da Kur'an-ı Kerim' in 
esrarındandır. 

Ahmed İbni Han bel -radıyallahu anh-' den yöneticilere itaatle ilgili olarak gelen 
bilgiler iki rivayette yer alır. Bunların kim olduğuna dair iki ayrı görüşü vardır. 

Birinci görüş, Bunların ilim adamları olduğu, ikincisi ise bunların emirler/ 
yöneticiler olduğudur. Her iki görüş de ashabtan gelen rivayetlerle sabittir. Sahih 
olan görüş ise ayet-i kerimenin her iki grubu da kapsadığıdır. il im adamları da, 
yöneticiler de Cenab-ı Allah' ın peygamberini gönderdiği risaleti kapsamaktadır. 
İlim adamları İslam'a ve Peygambere karşı gelen ve İslam' dan meyledip de yan
lış yollara düşen kimselerin bu durumlarını korumak ve onların İslam'a olan 
saldırılarını durdurmak ve bu konuda onları reddetmek görevi alimlere aittir. 

Cenab-ı Allah onları bu konuda adeta vekil kılmış olup, şöyle buyuruyor: 

"Onlar kendilerine kitap, h ikmet ve nübuvvet verdiğimiz kimselerdir. Şimdi 
bunlar yani Kureyşliler ayetlerimizi veya kitap, h ikmet ve nübuvveti inkar eder
lerse, biz de yerlerine onları inkar etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır. " 
(el-En'am, 6/89) Kendilerine itaatin vacip olduğu ve onlara mutlak surette bağ
lanmanın gerekliliği ve insanların da onlara tabi olduğu kimselerden olmak ne 
büyük bir mutluluktur ve bu vekalet ne güzel bir vekalettir! Yöneticiler Allah ' ın 
emirlerini yerine getirme, onları koruma ve onlar için cihad etme ve insanları bu 
hükümlere bağlama konusunda yetki sahibi olup, onların eliyle bu işlerin yürü
tüldüğü kimselerdir. Bu konuda iki sınıf olup, onlar genel olarak halk kitlesinden 
kendilerine itaat eden kimseler ile birlikte iki grubu teşkil ederler. 

1444 Buhôri bunu deği§ik yerlerde nakleder. XIII, 1 30; Müslim, iV, 504, el-İmare bölümü 
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Cenab-ı Allah' ın "siz eğer herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, konu
yu Allah ' a  ve Resulüne götürünüz. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız . . .  " 
buyruğu; Allah'ın emirlerine kesin olarak itaati emrettiği gibi üzerinde ihtilaf edi
len bütün meselelerin insanlar arasında dinle ilgili olan bütün tartışmaların ve 
görüş farklılıklarının mutlak surette Allah'a ve Resulüne götürülmesi gerektiğini 
ifade eder. Eğer bunu reddedecek olan bir kimse olursa, Allah' ı  ve Resulünü 
reddetmesi anlamına gelir. Onun bu davranışı Allah ' ı  ve Resulünü reddetmesi 
anlamına gelir. Eğer insanların arasında çıkan görüş farklılıklarını gidermek üzere 
konuyu Allah'tan ve Resulünden başka kimselere götürecek olurlarsa bu doğru
dan doğruya Allah' ın emirlerine aykırı bir davranış olup, ortaya çıkan anlaşmaz
lıklarda Allah' ın ve Resulünün hükmünün dışında bir hükmü veren kimsenin bu 
hükmü doğrudan doğruya cahiliye hükmü olup, cahiliye davasına ve hükmüne 
davet etmek demektir. Kişi üzerinde anlaşmazlığa düşürülen konuları imanının 
gereği olarak Allah'a ve Resulüne getirmesi gerekir. Ancak bunu götürmediği 
takdirde asla iman dairesine dahil olamayacaktır. 

İşte bundan dolayı da Cenab-ı Allah: "Eğer sizler Allah 'a ve ôhiret gününe 
iman ediyorsanız" buyurmaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz asıl şart ancak Allah'a 
ve Resulüne iman etme şartı olup, Allah'a ve Resulüne itaat eden kimselerin ise 
mutlak surette ihtilaf sırasında ihtilafları Allah' ın ve Resulünün hükmüne götür
meleri gerektiğinin en büyük delilini göstermektedir. Bu ayet-i kerime Allah ve 
Resulü dışında herhangi bir kimseyi hakem kabul eden kimsenin imanın gereği
nin dışına çıkacağı, Allah'a ve ahirete iman etmenin gereğini yerine getirmediği 
anlamını ifade etmektedir. İşte bu ayet-i kerime son derece açık ve gönüllere şifa 
veren, ana hükmü bildiren bir ayet olarak gerçekten kişiye yeter. Bu konuya mu
halefet eden kimselerin sözünü kesme noktasında yeterlidir. Ayetin emrettiğine 
yapışan ve bundan ayrılmayan kimseler için de gerçekten büyük bir kurtarıcı ve 
önemli bir ilkedir. 

Bunun için de Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Ta ki helak olan kişi apaçık bir 
delil üzere helak olsun. Hayatta kalan kişi de apaçık bir delil üzere yaşasın. Şüp
hesiz Allah hakkıyla işitendir, her şeyi bilendir. " (el-Enfal, 8142) 

Selef ve halef anlaşmazlığa düşülen konunun mutlak surette Allah'a götürül
mesinin anlamının Allah ' ın kitabına götürülmesi demek olduğunu, Resulüne gö
türülmesinin ise eğer Resul hayatta ise ona götürülmesinin demek olduğu fakat 
vefatından sonraki dönemle ilgili ise mutlak surette onun sünnetine götürülmesi 
gerektiği konusunda ittifak etmişlerdir. 

"Bu sizin için daha hayırlı ve daha güzel bir yorumdur. " Yani Cenab-ı Allah 
burada şunu kastediyor: Size emrettiklerim ile ilgili olarak bana Peygamberime 
ve yöneticilere olan itaatin gerekliliğini yerine getirmeniz ve aralarınızda ihtilafa 
düştüğünüz konuları bana, Resulüme getirmeniz sizin ahiretiniz için ve dünyanız 
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hayatınız için daha hayırlıdır. Sizin her iki cihanda mutlu olmanızı ancak bu sağ
layacaktır. Sonuç itibariyle böyle davranmanız sizin için hayırlıdır anlamındadır. 

Bu ayet-i kerime de gerçekten Allah' a  ve Resulüne itaat etmenin, Allah ve 
Resulünü anlaşmazlığa düşülen konularda hakem kılmanın dünya ve ahirette 
büyük mutluluğa sebep olacağını göstermektedir. Olup biten olaylara bakan bir 
kimsenin dünyada meydana gelen kötülüklerin ve sıkıntıların asıl kaynağının 
Allah 'a ve Resulüne muhalefet etmekten kaynaklandığını ve Allah ' ın ve Resulü
nün itaatinin dışına çıkılmaktan dolayı bu sıkıntıların meydana geldiğini. mey
dana gelen hayırlı ve güzel neticelerin ise Peygambere itaatten dolayı olduğunu 
çok rahatlıkla görebilecektir. 

Ahirette meydana gelebilecek her türlü kötülük, sıkıntı, uhrevi azabın sebe
bi Resulüne muhalefetten kaynaklanmaktadır. Dünyadaki kötülük ve sıkıntıların 
yanı sıra Peygambere olan bu muhalefet ahiret azabını gerektirmektedir. Eğer 
gerçekten insanlar Peygambere gerektiği şekilde itaat etmiş olsalar, yeryüzünde 
asla ve kat'a herhangi bir kötülük kalmayacaktır. Gerçekten de yeryüzünde var 
olan bütün bu genel musibetler ve kötülüklerin asıl kaynağı Peygambere olan 
itaatsizlikten kaynaklanıyor. Genel olarak insanlığın başına gelen bu musibet
lerden ayrı olarak da bizzat insanın fert olarak başına gelen musibetler de yine 
aynı sebebe dayanmaktadır ve asıl sebep Peygambere muhalefettir. Buna karşı 
Peygambere itaat ise insanın her türlü sıkıntıdan emin olacağı bir kaleye, bir bur
ca girip de kurtulan bir kimse gibidir. O kaleye, o mağaraya, o burca giren kişi 
mutlaka kurtuluşa erenlerdendir. 

Dünyada ve ahirette meydana gelen kötülüklerin asıl kaynağı da Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem-' in getirmiş olduğu hükümleri bilmemekten ve onlarla 
ilgili olan cehaletinden kaynaklandığı gibi bunlara uzak kalmak da bu kötülükleri 
dünya ve ahirette celbeder. Bundan dolayı şunu çok kesin olarak anlıyor ve gö
rüyoruz ki ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in getirdiklerini aynen öğrenen, bilgi 
olarak edinen ve bunlarla amel eden kimsenin mutlu olacağı muhakkaktır. 

Mutluluğun zirvesi şunlarla mümkündür: Mutluluk şu iki hususta gerçekle
şir: Birincisi insanları bu mutluluğa davet etmek, ikincisi ise bu daveti yapmada 
sabırlı ve gayretli olmaktır. İnsanın bu kemale kavuşması da şu dört hususa bağ
lıdır: 

1- Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in getirdiklerini bilmek, 

2- Onlarla amel etmek, 

3- Onları insanlar arasında yayıp, insanları bunları yaşamaya davet etmek, 

4- Bu konuda sabırla gayret ederek bu emirleri ve Peygamberin getirdiklerini 
yerine getirerek bunları yaygınlaştırmaktır. 
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Ashabın nasıl bir neticeye vardıklarını görüp bilen bir kimsenin bunun se
bebini ashabın sahip olduğu bilgiyle gerçekleştiğini görecektir ve bu konuda 
himmet edip de bunun sebebini araştıran kişi sonuç itibariyle ashabın tümünün 
Resulullah'a olan tabiliklerini ve onların yolunun bu olduğunu gerçek anlamıyla 
görür: Bu konuda şu beyit durumu gayet açık bir şekilde ifade eder: 

"Bir topluluğun varmış olduğu hedefe ulaşmak ister isen, izle onların gittik
leri yolda, 

Bu yola girecek olanlara en iyi rehber olursun sen . "  

Bu ayetle ilgili olarak bir başka izah da  şöyle yapılabilir: 1445 

Ayette geçen Allah'a ve Resulüne itaat ediniz sözü, burada Allah'a itaatin ya
nında Resule itaat de zikredilirken, itaat ediniz emri iki kez tekrarlanmıştır. Bunun 
da sebebi peygambere olan itaatin müstakillen olması gerektiğine delalet eder. 
Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de varid olmayan bir emri veya yine Kur'an'da 
görülmeyen bir nehyi yasaklamayı emretmesi halinde de durum aynıdır ve ona 
itaat edilmesi gerektiğini ifade eder. Çünkü o kendisine kitap ve onun bir misli 
de verilmiş bulunmaktadır. Ulu' l-emre itaat konusunda ise itaat ediniz emir fiilini 
tekrar etmemiş olup, onu bu ayetin derununda zikretmiştir ve onu da Peygam
bere itaate bir atıf yapıp, ona tabi kılmıştır. Yöneticiler Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-'e itaate tabi olarak itaat edilen kimselerdir. Onlar emrettiklerini emre
debilir ve yasakladıklarını da yasaklayabilirler. Ancak yaptıkları her emirde ve 
yaptıkları her yasaklamada mutlak surette kendisine itaat edilecek diye bir husus 
sözkonusu değildir ve bu onları dinleyenler için de gerekli görülmemektedir. 

Herhangi bir konuda aranızda bir anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah' a  ve 
Resulüne götürünüz. Burada Allah' ın Resulüne götürülmesi konusunda zikre
dilen ayetin bu kısmında Allah'a götürülen bir hüküm, mutlak surette Resul'e  
de götürülmüş oluyor. Resulüne götürülen bir husus da aynen Cenab-ı Allah'a 
subhanehu ve teala'ya götürülmüş oluyor. Cenab-ı Allah' ın hüküm verdiği bir 
konuda aynen Resulünün verdiği bir hüküm gibi midir diye hatıra gelebilecek 
bir soru aynen Resulünün hüküm verdiği bir meseleye Allah' ın hüküm vermesi 
demektir. 

Bir konuda ihtilafa düşerseniz kısmına gelince , Müslümanların genel olarak 
aralarında ihtilaf ettikleri bütün meseleleri kapsadığına dair genel bir hükümdür. 
Herhangi bir şekilde özel bir husus için de husus olamaz. Hiçbir şeyden dolayı 
başka bir şey özel bir anlam taşısa bile bunun dışında kalamaz. Buradaki an-

1445 Müellif bu izahı ayeti ilk açıklamaya başladığı yerde kaydetmişti, burada olması daha uy
gun olur diye buraya alındı (çeviren) .  
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laşmazlığa konu olan şeyin iman hakikatleri dışında sadece şerh edilen İslami 
hükümlerle ilgili olduğunu kabul eden bir kimse yanılmış oluyor. Yine bu mese
lenin kalplerin içinden geçen hissettiği zevk ve di�er duygularının dışında olup 
da sadece dış organlarla ilgili konulardır diyen kimse de yanılmıştır. Bunun dinin 
usulleri ile ilgili değil de dinin furuu ile ilgilidir veyahutta bu esma, sıfat ve tev
hidle ilgili olup, diğer konuları içermemektedir diye iddia edecek olursa ayetin 
genel olarak hükmüne aykırı bir görüş sergilenmiş olur. Bu ilmi, ameli ve ima
ni olarak hangi konuda olursa olsun tümüyle Hz. Peygamberin risaletine bağlı 
olan bir kimsenin mükellef sayıldığı her hususu kapsamakta olup, nasıl risalet 
peygamberin risaleti mükellef olan her kimsenin her vakitte, her alanda, her hü
kümde, dinin usulü ve furuu ile ilgili bütün hakikatlerde ve hükümlerde aynı ise 
buradaki anlaşmazlığa konu olan mesele de aynıdır ve geneldir. Diğer taraftan 
Hz. Peygamberin risaletini ilgilendiren genel meselelerden herhangi bir hükmü 
çıkarmak da nasıl mümkün değilse, aynen bu risaletle genel olarak mükellef olan 
bir kimse hakkında verilen bir hükmü iptal etmiş gibi olur ve böyle bir butlan da 
yanlıştır. 1446 
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60. Sana indirilene ve senden önce indirilmiş olanlara iman ettik

lerini iddia edenleri görmez misin? Kendisin i  inkôr etmekle emrolun
dukları halde Tôğut 'un hükmüne başvurmak istiyorlar. Şeytan da onları 
(hidôyetten ayırıp) uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. 

1446 el-Kelamu ala Mes'e/eti 's-Sima', 97-98 
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61 . Onlara: ''Allah 'rn indirdiğine ve Peygambere gelin" denilince 
münô.fıkların senden alabildiğine yüzçevirdiklerin i  görürsün. 

62. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir m usibet gelip çattığı 
zaman halleri nasıl olacak? Sonra sana gelirler de: "Biz iyilik etmekten 
ve ara bulmaktan başka birşey istemedik" diye Allah 'a yemin ederler. 

63. İşte bunlar; Allah 'ın, kalblerinde olanı bildiği kimselerdir. Artık 
onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver. Ve kendilerine haklarında etkileyici 
sözler söyle. 

64. Biz, gönderdiğimiz her bir peygamberi Al/ah 'ın izniyle kendisi
ne itaat edilsin diye gönderdik. Şayet kendilerine zulmettik/erinde sana 
gelip de Allah'tan mağfiret dileselerdi, Peygamber de onlara mağfiret 
isteyiverseydi, Allah 'ı elbette tevbeleri çokça kabul eden, çok rahmet 
eden bulacaklardı. 

65. Hayır, Rabbine anda/sun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni 
hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde h içbir sıkıntı 
duymadan, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. 

Tefsiri : 

Allah (c.c) kendi zatının yüceliğine yemin ederek insanlar arasında meydana 
gelen bütün anlaşmazlıklarda Resulullah ' ı  -sallallahu aleyhi vesellem- hakem kılma
dıkça asla mükemmel bir imana kavuşamayacağımızı ifade buyuruyor. Bunu ya
parken de kalplerimizin ve göğüslerimizin son derece rahat içinde olmasını şart 
koşup hiçbir sıkıntı duymayacak şekilde rahat olmamızı ve verilecek kararlara ta
mamen teslim olmamızı istemektedir. Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- bu ha
kemliği karşısında asla h içbir şekilde ne fiili bir davranış, ne bir karşı görüş, ne de 
farklı bir arzu ile buna karşı çıkmadan ve ona muhalefet etmeden teslim olmamı
zı emreder. Yine Cenab-ı Allah (subhanehu ve teala) kendi zatına yemin ederek 
ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in vereceği hükme ve onun sünnetine aklı öne 
geçiren ve aklı sünnetten daha üstün gören kimselerin imanlarının kamil olma
dığını ve bu imanın nefyedildiğini, böyle davrananların bizzat bu davranışlarıyla 
ve dilleriyle yani sözle iman ettiklerini söylüyorlarsa bile mü'min olmadıklarını 
ortaya koymaktadırlar. 1447 Cenab-ı Allah (subhanehu ve teala) Peygamberi ara
larında çıkan her türlü anlaşmazlıkta kesin olarak yegane hakem tayin etmedikçe 
asla mü'min olamayacaklarını ve hatta bu imanın tam ve mükemmelce yerine 
gelebilmesi için kalplerinde hiçbir sıkıntı h issetmeden ,  iç dünyalarında herhangi 
bir pişmanlık ve eziklik duymadan tam bir rıza ve teslimiyet ile ResCılullah ' ın bu 
hükmüne razı olmadıkça mü'min olamayacağını ifade buyurmaktadır: "Hayır, 
Rabbine an dolsun ki seni hakem kılmadıkça . . .  " Bu ayette birçok yönden mesele 
son derece vazıh açık olup, bunlar üzerinde şu hususlar üzerinde durulmuştur: 

1447 es-Sevaiku 'l-Mürsele, IH, 828 
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Birincisi; Yemin edilen hususun ve fiilin te'kidini ihtiva eden harf ile başla
yan cümlenin ayetin başına alınmış olması bu manayı son derece kuwetlendir
mek için buyurulmuştur. Bu da cümlenin bir 01 şart edatı ile tespit edilerek başa 
alınmasıdır. 

İkincisi, bu yeminin bizzat Allah (c.c) ' ın kendi adına yapmış olması. 

Üçüncüsü, olayın meydana geldiğiyle ilgili bir siga ile kasem yapılmış, tah
kim kelimesi ve cümlesi ile yapılan bu kasem bizzat onların imanlarına bağlan
mış ve seni hakem tayin etmedikçe iman edemezler şeklinde buyurulmuştur. 

Dördüncüsü, gaye için kullanılan '} \  yerine ._;>- kelimesi yani ta ki ile ifade 
buyurulmuş olup, bu da ancak imanın ResCılullahı tahkim edinceye dek, onu 
hakem tayin edene dek anlamını ifade eder ki ancak o şekilde imanın hasıl ola
cağı ifade buyurulmuştur. Çünkü hatta kelimesinden sonra gelen hükümler ona 
dahil edilir. 

Beşincisi, genel bir anlama delalet eden mevsul bir siga ile mef'ulün fih ile 
başlanmış, o da "kendi aralarında meydana gelen anlaşmazlıklar" yani ihtilaf 
ettikleri küçük büyük, az veya çok her konuda seni hakem tayin etmedikçe . . .  
diye ifade buyurulmuştur. 

Altıncısı , tahkime ayrıca hiçbir sıkıntı veya hiçbir darlık hissetmeden verile
cek bu hükümden dolayı bir sıkıntı duymamayı da buna ilave etmiştir. 

Yedincisi , nefyin ardından bir nekre kelime getirilmiş ve burada sıkıntının 
hiçbir türünden, hiçbir çeşidinden herhangi bir şeyin olmaması istenmiştir. 

Sekizincisi, genel ifade eden bir siga ile hüküm verme hususu dile getirilmiş
tir. Senin vereceğin hüküm diye ifade buyurularak, senin vereceğin hükümden 
sıkıntı duymaksızın diye burada bir mastar cümlesi getirilmiş veya bir mevsul 
cümle kullanılmıştır. Yani o senin hüküm verdiğin şeyden sıkıntı duymaksızın 
diye ifade edilmiştir. Onun için burada ResCılullah' ın vereceği hükümden her bir 
fert kendine düşeni almış olacaktır. 

Dokuzuncusu, hatta bununla da yetinmeyip bütün bunlara teslim olmayı da 
ilave etmek gerektiği ifade buyurulmuştur. Burada teslim olma hususu tahkim 
neticesinde sıkıntı duymaksızın hükme teslim olma durumu da ayrıca bir fazla 
hüküm olarak ilave edilmiştir. Hükümden duyulacak sıkıntının tamamen nefye
dilmesi, ortadan kaldırılması ve bu sıkıntıdan uzaklaştıktan sonra tam bir tesli
miyet ile bu hükme bağlanması gerektiği anlatıldıktan sonra teslimin hükümden 
razı olunduğuna ve ona bağlandığına işaret olduğu da anlatılmak istenmiştir. 

Onuncusu , buradaki teslim fiilini bir müekked mastar ile de te'kid etmiştir. 
Bütün bunlardan sonra Allah rızası için kendisinden başka ilah olmayan Allah'a 
teslim olup da nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın ve naslara tam bir bağlılık 
ve nasları tahkim edip etmemeleri konusunda kendi iç alemlerine bir soru tev-
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cih etmelerini cehmiyye fırkasından talep ediyoruz. Gerçekten onlar Resulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in getirdiği bütün hükümlerle birlikteler mi ve kendilerini 
bu noktada rahat görebiliyorlar mı? Allah ' a  yemin olsun ki onların kalpleri, dil
leri, yazdıkları kitaplar bunun tam aksine hareket ettiklerini, Allah'a ve Resulüne 
bağlı olmadıklarını anlatmaktadır. Aynı şekilde mü'minler ve bütün melekler, ilim 
sahipleri ve (c.c) Cenab-ı Allah da onların böyle olmadıklarına şehadet ediyorlar 
ve en büyük şahit de Cenab-ı Allah'ın b izzat kendisidir. En büyük şahit olarak O 
yeter. 1448 Cenab-ı Allah insanların kendi aralarında meydana gelen bütün usul 
ve füru konularıyla, şer'i ahkam, dünya ve ahiretle ilgili her türlü hususta bütün 
sıfatlarda ve diğerleriyle ilgili bütün konularda meydana gelen anlaşmazlıklarla 
ilgili olarak Resulullah'ın hakemliğine başvurmadıkça imanlarının mümkün ola
mayacağını bizzat zat-ı celaline yemin ederek buyurmuştur ve yine bu yemin ge
reği olarak da sadece bu hakemliğe razı olmakla da yetinilmemesi gerektiğini ve 
imanın tam anlamıyla sabit olabilmesi için sadece onun hükmüne gidilmesinin 
yeterli olmayacağını , mutlak surette kalplerde hiçbir sıkıntının olmaması gerekti
ğini ,  gönüllerin rahat bir şekilde buna açılmasını, Resulullah ' ın vereceği hükmün 
insanların iç dünyalarında büyük bir rahatlama meydana getirmesi gerektiğini ve 
bu hükmü de kabul ederken tam bir kabul ile tam bir teslimiyet ile kabul etme
leri gerektiğini, ancak bununla imanın gerçekleşebileceğini ifade buyurmuştur. 
Hükmünün kabulünün yanında bu hükümden rıza gösterildiğine dair işaretlerin 
olmasıyla birlikte buna tam bir teslimiyet ile bağlanarak her türlü sıkıntının söz
konusu olmadığını ve hissedilmediğini gösteren bir tavrın da görülmesini şart 
koşmaktadır. Ancak o şekilde kişinin kalbinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir 
rıza ile bu hükümden razı olduğuna ve buna tam bir bağlılık ile bağlandığına, 
bu hükmü kabul ederken tam bir teslimiyet ile buna bağlanıldığını, hatta bu 
teslimiyetin bir soyut olarak buna bağlılığı ifade eden bir tavır değil, son derece 
özel ve somut bir bağlılık olduğunu ortaya koyacak bir teslimiyetin gerektiğini 
ifade buyurmuştur. Bu şekilde kalpten her türlü sıkıntı atılacak, kalp son derece 
bu hükme teslim olduğunu ve buna rıza gösterildiğini, kalbin rıza ve teslimiyet ile 
dolu olduğunu ve rıza ve teslimiyet ile doldurulması gerektiğini açık açık somut 
bir şekilde ortaya koymak gerekmektedir. İşte ancak bu şekilde Cenab-ı Allah 
(c.c) halkın çoğunun imanının bu şekilde olabileceğine dair kasem ettiğini de 
görüyoruz. Bu tür sınama ağında bu üç hususun birlikte mevcut olması halinde 
yani hükme razı olmak, hiçbir sıkıntı duymamak ve bu hükme tam bir teslimiyet 
ile teslim olmak hususlarında ortaya konacak somut bir tavırla o zaman iman ve 
İslam'dan bahsedilebileceğini gösterir. Böyle bir durum ile ancak kişinin tam bir 
şekilde İslam'a girip girmediğini görmek mümkündür. 

Bundan dolayı Allah'a tevekkül eder, O'ndan yardım dileriz, O'nun güç ve 
kuwetinden, yüce gücünden başka hiçbir güç ve kuwet sözkonusu değildir. 1449 

1448 es-Sevaiku'l-Mürsele, iV, 1520-1521 
1449 et-Tibyan fi Aksami '/-Kur'an, 430, 431 
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Yine bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak bir başka izah da şöyle yapılmaktadır: 
Cenab-ı Allah insanların imanlarının ancak Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' i 
kendi aralarında çıkan her türlü anlaşmazlıkta ve din ile ilgili bütün konularda ke
sin hakem kabul etmedikçe onun verdiği hükümler, onun söylediği sözleri son bir 
nokta olarak dinin bir hükmü şeklinde mutalaa etmedikçe tam bir iman ile iman 
edemeyeceklerine dair kendi zatına bu ayet-i kerime' de kasem etmektedir. 

Ayet-i kerimenin başında zikredilen ve k;,ikelimesindeki L. genel bir siga ile 
yani "aralarında çıkan her türlü, her konu ile ilgili hususlarda seni hakem tayin 
etmedikçe, onların imanları yok hükmündedir ve her konuda senin hükmüne 
başvurmadıkları takdirde onlar tam anlamıyla iman etmiş sayılmazlar" anlamını 
ifade eden bir ma-i mevsule şeklindedir. 

Cenab-ı Allah bununla da yetinmemiş, sadece ResCılullah ' ın hükmüne baş
vurmakla kalınmayıp, kalplerinde son derece büyük bir rahatlığın olması ge
rektiğini, asla bir sıkıntının hissedilmemesi gerektiğini ifade buyurarak bu sıkıntı 
duymak ile hükme bağlılık meselesini birbirine bağladığını hatta bu sıkıntıyı gi
dermenin yolu bu hükmü kabul ettikten sonra sıkıntısızca buna razı olup, tam bir 
teslimiyet ile gözünü kapayarak bunu alması ve son derece bunu içselleştirilmesi 
ile mümkün olabileceğini açıklamaktadır. Bunun aksi ise imana aykırıdır. Onun 
için bu verilecek peygamberi hükmün kabul edilmesi tam bir rıza ile ve bir gönül 
rahatlığı ile olması gerekmektedir. 

Kul bu durumu öğrenmek istediği zaman kendi haline bir bakıversin ve du
rumu ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in hükmünden dolayı kalbinde meydana 
gelen dalgalanmalara ve olup bitenlere bir bakıversin . Gerçekten o bu hükme 
tamamen teslim olmuş mu yoksa bu hükme karşı onun heva ve hevesinden kay
naklanan bir karşı koyma, bir muhalefet var mıdır? Veyahutta kendinden önce 
gelip geçen kendi seleflerini taklit ederek böyle bir muhalefete ayak uydurduğu
nu mu görecektir. Büyük küçük her konuda kendinden ewel gelip geçen büyük
lerinin ve seleflerinin yolundan gitmesinin isabetliliği konusunu da bir tartışsın .  
Cenab-ı Allah Kıyamet st1resinde şöyle buyurur: "Doğrusu şu ki insan kendisine 
karşı b ir şahittir. Bütün mazeretlerini atsa bile ."  ( el-Kıyame, 75/14, 1.5) . 

Subhanallah ! İnsanların önemli bir kısmının kalplerinde bazı sarsıntılar ve 
sıkıntılar vardır. Bir kısmının kalplerinden bu hüküm ve nasların bir kısmı "keşke 
varid olmasaydı, bu konuda bir hüküm olmasaydı" diye geçmektedir. Bu konu
da onların ciğerlerinin adeta yandığını mı gösteriyor ve bu hükümlerin Cenab-ı 
Allah ve Resulü tarafından ortaya konmuş olması, onların boğazlarında sıkın
tıdan düğüm düğüm oluyor mu? Onları kötülüğe sürükleyen bu iç alemlerinin 
ve kalplerinde sakladıkları şeyler zaman zaman da açığa çıkıyor mu ve o sırların 
açığa çıkarıldıkları gün büyük bir rezaletlikleri ve her türlü noksanlıkları ortaya 
mı çıkacaktır? 
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Cenab-ı Allah yine bununla yetinmeyip, ayet-i kerimede tam bir teslimiyet 
ile teslim olmadıkça hükmünü ifade buyururken adeta bu fiili iki kez arka arka
ya � I� tekid için tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça iki defa teslim 
kelimesini zikrederek bunu, bu fiili müekked halde belirtmiştir. Onun da anlamı 
tam bir itaat ve rıza ile bu hükme bir bağlılık ve baş eğmeyi , boyun eğmeyi ifade 
eder. Bu teslimiyet herhangi bir zorlama veya sıkıntıdan dolayı buna sabretme 
değildir. Aynen baskı altında tutulan bir kimsenin, kerhen ve istemeyerek teslim 
olması gibi değil , kendisini çok sevdiği ve ona itaat etmesinin kendisinin kurtulu
şu olacağını, son derece sevgi ve muhabbet ile kendi efendisine itaat eden, ona 
baş ve boyun eğen, itaatkar bir kölenin teslimiyeti gibi bir teslimiyet olmalıdır. 
Çünkü insan böyle bir teslimiyetle Cenab-ı Allah' a  tam bir kul olduğunu ifade 
ettiği gibi, bu onun için daha güzel ve Allah ' ın rahmet ve merhametine daha 
uygun olduğunu kendi kurtuluşuna vesile olacağını ve bunun onun için daha 
hayırlı olduğunu bilerek teslim olması gerektiği anlamındadır. 

İşte mü'min bir kulun ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in vereceği bir 
hükümle tam bir teslimiyet ile teslim olarak kalbinde hiçbir hastalık ve sıkıntı 
duymaksızın ResCılullah' ın bu hükmüne bağlanarak kurtuluşun, mutluluğun an
cak bu teslimiyet ve bağlılık ile mümkün olacağını anlayan ve bunu ifade eden 
mü'min kalpler doğru olanı yapmış olurlar ve ancak o zaman bunu anlarlar. Bu 
durum manası herhangi bir edebi ibaretle meydana gelebilecek bir şey değildir. 
Bu kalbin açılarak içine girilip, oradaki her türlü pisliğin çıkarılıp atılmasıyla ve 
onun yerine itaatin davet ve emanın meydana çıkması ile ve onda teslimiyetin 
istikrar bulmasıyla mümkün olabileceğini anlatan bir durumdur. Şair şöyle der: 

"Herkes Leyla'ya vasıl olmayı, onda vuslata kavuşmayı arzu eder 

Ama Leyla ise hiçbirisine bu konuda olumlu bir cevap vermemiştir." 

Buradaki izahla "aşkın ilmi" ile "aşkın hali" arasını ayırmış ve kul için bazen 
bir şeyin mevcudiyeti ile ilmi arasında bir farkı anlayıp anlamaması durumunda 
olduğu gibi hasta olan ile sıhhat ve itidalin ne demek olduğunu anlayan bir kimse 
arasını ayırt etmiş ve hastalığa gömülü olan bir kimse ile son derece sağlıklı olan 
kimsenin farkını ortaya koymuş ve böyle kimselerin de sıhhatli olan kimsenin de 
sıhhati anlatma noktasında hangi ibareleri kullanacağını anlamayan ve hisset
meyen kimsenin durumunu ifade etmek istemiştir. Yine bununla korku ile ilim 
arasını, onun gerçek hali ile varlığını anlatmayı murad etmiştir ve yine bu ayet-i 
kerimede mevcut olan bir çok tekid lafzını yine ifade buyurmuştur. Şöyle ki: 

Birincisi, öncelikle bu ayetin yemin edilen hususun nefy ile manayı birlik
te ihtiva ettiğidir. Burada 0 j-A;ıS ') asla iman etmezler nefy' si bilinen bir metot, 
Arapların sözlerinde sıkça görüİen ve bilinen bir usuldür. Eğer bir şeyin menfi 
olduğunu ifade etmek isterlerse bu menfiliği tam cümlenin başına getirip koyar-
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!ar ki manayı kuvvetlendirmek için bunu yaparlar. Aynen bu ayet-i kerimede 
meydana geldiği gibi . Yine aynı şekilde Hz. Ebu Bekr' in , Hz. Ömer -radıyallahu 
anh-'a ifade ettiği şekilde : Hayır, Allah'a yemin olsun ki bir aslan diğer bir aslana 
güvenip de Allah ve Resulü için savaşır ve bundan dolayı da dönüp sana o öl
dürdüğü kimsenin elbise ve eşyasını mı verir?1450 

Ey Amiri 'nin kızı yemin olsun ki kavmin iddia ettiği gibi ben asla kaçacak 
değilim ve bir başka şairin: 

Bana isabet eden i le onlara isabet edene Allah'a yemin olsun ki asla hiçbir 
ilaç yoktur. Bu onların yani Arapların sözlerinde çokça sıkça rastlanan bir yemin 
şeklidir. 

Kur'an-ı Kerim' de zikredilen kasem cümlesi genellikle nefy harfi ile zikredilen 
bir mastariye cümlesidir. Burada üzerine yemin edilen şeyin menfiliği de ihtiva 
ettiğini ifade eden bir menfiliktir, menfi bir cümle ile yapılır ve Cenab-ı Allah'ın 
yine Vakıa suresinde ifade ettiği şu anlam da manayı açıkça ortaya koyar: "Ha
yır, yemin olsun ki işte yı ldızların doğup battıkları yerlere ve eğer dilerseniz ger
çekten bu büyük bir yemindir ve şüphesiz o oldukça şerefli bir Kur'an'dır. " Yani 
yıldızların doğup battıkları yerlere yemin ederim. Burada da yine r--'I J\.9 diye 
başlamaktadır ve bir menfi edat ile cümleye başlanmıştır. (el-Vakıa, 56175-77) 

Buradaki yeminden maksadın kafirlerin Kur'an-ı Kerim hakkında bu bir şi
irdir, bir kehanettir, eskilerin masallarıdır diye söyledikleri sözlerin yalan ve yan
lış olduğunu ifade eder ve onların dediklerinin böyle olmadığını ayet-i kerime 
onların zannettikleri gibi olmadığını anlatarak Kur'an-ı Kerim' in yüceliğini ifade 
etmektedir. 

İşte bu durum iki husus ile net olarak ifade edilmiştir. Nefy ve ispat. Aynen 
Cenab-ı Allah'ın Tekvir suresinde buyurduğu yeminlerle ilgili konuda olduğu 
gibi: 

1450 Bu Ebu Katade -radıyallahu anh-'dan Buhdri'nin çeşitli yerlerde kaydettiği uzunca bir hadi
sin bir parçasıdır. Buhôri, VIII, 631 ,  632, hadis no: 4322, Kitabu'l-Meğazi; Müslim ,  iV, 350, 
el-Cihad ve's-Siyer bölümü. 
Uyarı: Hz. Ebu Bekir İbnu' l-Kayyim'in burada zikrettiği şekilde Hz. Ebu Bekir, Ömer'e 
böyle bir söz söylememiştir sanki. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde de bunun bir vehm 
olduğu ifade edilmiştir. Yine aynı şekilde Hz. Ömer bu konuda Rasulullah -sallallahu aleyhi 
vesellem- ile muhatap olduğuna dair bazı bilgiler de kaydedilmektedir. Hafız İbn Hacer el
Askalani, Fethu'/-Bari'de bu olayı naklederken şu ibareyi ilave eder: Tercih edilen görüş bu 
kıssayı anlatan kişi olarak Katade'nin rivayetinde zikredildiği gibi bunu Ebu Bekr' in ifade 
ettiğini söylemek daha isabetli gibi görülüyor ve olaya da daha uygundur ve yine aynı 
şekilde Ebu Bekr' in de bu ve bunu söyleyenin Ömer olduğuna dair görüşler de var olduğu 
gibi Ebu Bekr' in görüşüne takviye olsun diye Hz. Ömer'in de bunu ifade ettiği kanaatleri 
vardır. Doğrusunu Allah bilir, bkz. Fethu'l-Bari, VIII, 636. Buradaki anlam şudur: Hayır, 
Allah'a yemin olsun ki ve tekrar yemin olsun ki demektir. 
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"Yemin olsun geri dönüp gidenlere , artık başka söze gerek yok. Aka aka yu
valarına geri dönenlere , geri geldiği zaman geceye, nefes aldığı zaman sabaha, 
şüphe yok ki o çok şerefli bir elçinin getirdiği bir sözdür. Büyük bir güç sahibi ,  
arşın sahibinin nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan elçinin üstelik orada ken
disine itaat edilendir ve oldukça emindir. Arkadaşınız Muhammed aslı bir deli 
değildir. Andolsun ki o kendisini apaçık ufukta görmüştür. O gaybı bildirmekten 
yana cimrilik etmez, o kovulmuş şeytanın sözü de değildir. O halde nereye gidi
yorsunuz?" 

Yine aynı şekilde: "Hayır . . .  Kıyamet gününe yemin ederim, Yine hayır, ken
din i kınayan nefse (nefs-i levvômeye) yemin ederim. Insan Biz onun kemiklerini 
asla toplayıp bir araya getirmeyeceğimizi mi zanneder? Evet, Biz parmak uçla
rını bile toplayıp düzenlemeye kadiriz. " ( el-Kıyame, 75/1-4) Burada asıl maksat 
şudur: Bir kasem edatı ile söze başlanılmış olması üzerine yemin edilen şeyin 
tekid ve takviye edildiğini ve ona bağlılığın gerekliliğini ve bunun aksinin şiddetle 
nefyedildiğini ortaya koymak içindir. 

İkincisi , bizzat kasem ile bunun te'kid edilmesi. 
Üçüncüsü, bizzat bu ayet-i kerime'de Cenab-ı Allah ' ın kendi mahlukatın

dan herhangi bir şeye değil , doğrudan doğruya �:...., .;J )\; "senin Rabbine anda/
sun ki " diye kasem etmiş olması Cenab-ı Allah' ın (c .c) bizzat ikinci kez kendi 
nefsine yemin etmesi ve bazen de kendi nefsine, bazen de yarattıklarına ve bu
radaki yaratılışın hikmetine yemin etmesiyle bu yeminler ortaya çıkmaktadır. 

Dördüncüsü, hiçbir sıkıntı duymama hususu ile meselenin bağlanması ve 
onun da teslimiyet ile ancak ortaya çıkabileceğinin ifade buyurulması . 

Beşincisi, bu fiilin bir mastar ile te'kid edilmiş olması . Bunun bu şekilde 
te'kid edilmesi de bu yüce emrin ve büyük bir işin gerçekten şiddetle yerine 
getirilmesine olan ihtiyaçtan kaynaklandığı gösterilmektedir. Bu da takrir çeşit
lerinden çok daha beliğ bir ifade ile kulların nefislerinde ortaya çıkarılan takriri 
anlatmak için zikredilen bir husustur. 
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66. Şayet onlara: "Kendinizi öldürün yahut yurtların ızdan çıkın" diye 
yaz(ıp farz kıl)saydık içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı. 
Kendilerine verilen öğütleri yerine getirselerdi, elbette haklarında çok 
hayırlı ve daha bir sebat verici olurdu. 

67. O takdirde onlara katım ızdan büyük bir mükafat da verirdik. 
68. Ve onları elbette dosdoğru yola iletirdik. 
69. Kim Allah 'a ve Rasul(ün) e itaat ederse işte onlar, Allah 'ın ken

dilerine n imetler verdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve salihlerle 
birliktedirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar! 

Tefsiri: 

Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede sıddıkıyyeti, sıddiklerin derecesini, nübüv
vet derecesi üzerine atfetmiş ve onunla yan yana zikretmiştir. İşte RabbaniyyCın 
olanlar bunlardır. İlimde derinleşenler, peygamberlerle ümmetleri arasında, Hz. 
Peygamber ile ümmeti arasında vasıta olanlar bunlardır. Peygamberin halefleri, 
dostları bunlardır. Allah ' ın yandaşları, Allah 'a has kul olanlar, onun dininin ne
silden nesile taşıyıcıları bunlardır. Bunlar sürekli olarak hak üzere olan kimseler
dir. Onlara düşmanlık edenler, onlara mu halef et edenler asla zarar veremezler. 
Allah' ın emri olmadıkça hiçbir şekilde bunlara kimse zarar veremez. 1451 Nimet ve
rici olan Cenab-ı Allah' ın bu gibi kimselere verdiği rızkı ve ihsan ettiği merhameti 
Allah 'a ve Peygamberine itaat etmeleri sonucudur. Bu da Cenab-ı Allah'ın onlar 
üzerindeki fazlı ve keremidir. Allah rahmetini, fazıl ve keremini kime ihsan edece
ğini en iyi bilendir. 1452 Mutlu ve said olan kimselerin mertebelerinin dört olduğunu 
zikreden İbnu' l -Kayyim onların en üst mertebesinde sıddıkların olduğunu kayde
derek, sonra onlara tabi olanlar, sonra da arkalarından gelenleri tek tek belirtip, 
bunların Cennet ehli olduğunu ifade eder. Allah'ım bizi bu kimselerden eyle . 1453 

1451 Tariku'/-hicreteyni, s. 328 
1452 e/-Kelamu ala Mes 'eleti's-Simai, s. 98 
1453 Misbahu Daru 's-Saade, 85 
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70. Bu büyük lütuf Allah 'tandır. Herşeyi b ilen olarak Allah yeter. 
71 . Ey iman edenler! Korunma tedbirlerinizi alın da ya küçük birlik

ler halinde savaşa çıkın yahut toptan seferber olun. 
72. Şüphe yok ki içinizden pek ağır davranacak olanlar da var; size 

bir musibet gelip çatarsa: "Onlarla beraber bulunmadığım için Allah 
bana nimetin i  lutfett i "  der. 

73. Şayet size Allah'tan bir lütuf erişirse kendisiyle aranızda bir dost
luk ve tanışıklık yokmuş gibi elbette şöyle diyecekti: "Keşke ben de on
larla beraber olsaydım da büyük bir mükafata erseydim. " 

74. Artık dünya hayatı karşılığında ahireti satın alanlar, Allah yolunda 
savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşıp da öldürülür yahut zafer elde 
ederse, ona pek büyük bir mükafat vereceğiz. 

75. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve: "Rabbimiz, b izi halkı zalim 
olan şu şehirden çıkar, katından bize bir sahip gönder, nezdinden bize 
bir yardımcı yolla" diyen mustaz 'af (zayıf düşürülmüş) erkekler, kadın
lar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? 

76. iman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafir olanlar da Tağut yo
lunda savaşırlar. O halde şeytanın velileri (dostları) ile savaşın.  Şüphesiz 
şeytanın hilesi zayıftır. 

77. Kendilerine: "(Savaştan) ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, 
zekatı veriniz" denilmiş olanlara bakmaz mısın? Şimdi onlara savaş farz 
kılınınca bakarsın ki içlerinden bir grup müşriklerden, Allah'tan korkar 
gibi hatta daha fazla korktular ve: "Rabbimiz, üzerimize niçin savaşmayı 
farz kıldın?  Bizi yakın bir süreye kadar geciktirmeli değil miydin?" dedi
ler. De ki: "Dünya menfaatı pek azdır. Ahiret ise takva sahibi olanlar için 
elbette daha hayırlıdır ve size kı l kadar dahi zulmedilmez. " 
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Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime dünyada olacak zühd ile ahirete olan arzu ve rağbetin ara
sını birleştirmiş olup, sürekli olarak hayır işlemeye ve kötü davranışlardan uzak 
kalmaya teşvik vardır. Ayet-i kerime'de size bir kıl kadar zarar verilmez. Bir kıl 
kadar zarara uğramazsınız kısmında Cenab-ı Allah' ın onları sürekli olarak ha
yır işlemeye ve kötü amel işleyip, günah kazanmaktan alıkoymak için bir teşvik 
vardır. 1454 

78. Nerede olursanız olun ölüm sizi bulacaktır. Yüksek kaleler için
de olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik dokunursa: "Bu Allah'tandır" der
ler. Şayet onlara bir kötülük dokunursa: "Bu sendendir" derler. De ki: 
"Hepsi Allah'tandır. "  Böyle iken bunlara ne oluyor ki hiçbir sözü anla
maya yanaşmıyorlar? 

Tefsiri : 

Eğer onlar anlamış olsalardı ,  söylenenleri idrak etmiş olsalardı senin ge
tirdiğinden dolayı uğursuzluğa uğradıklarını söylemezlerdi . Çünkü ResCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' ın getirdiğinde asla ve kafa bir uğursuzluk olamaz, bu 
sözkonusu olmadığı gibi onun getirdiğinin tümü tamamen hayır olup, asla bir şer 
ihtiva etmez. Tamamen ıslaha yöneltip, fesattan uzak duran bir mesaj getirmiştir, 
getirdiği her şeyde bir hikmet vardır, getirdiklerinin tümünde asla ve kafa boş 
söz bulamazsın. Onun getirdiği tamamen bir rahmet olup, onda bir zorluk ve kö
tülük yoktur. O gibi kimseler eğer gerçekten akletselerdi, akıllcmnı iyice kullanıp 
idrak edebilselerdi, selim bir akıl ile düşünebilselerdi, getirilen bu vahiyden asla 
uğursuzluk beklemez ve düşünmez ve bunda bir uğursuzluğun olduğunu söyle
mezlerdi. Asıl uğursuzluk kötülüktedir, şer olandadır. Hayırda maslahat ve hik
met vardır. Rahmet olan şeylerde asla uğursuzluk olamaz. (Allah Peygamberine 
hitaben bu ayette şöyle buyurur) : Özellikle senin Resul olarak onlara getirdiğin 
şeyi onlar anlamış olsalardı, bunu uğursuzluk olarak telakki etmeleri gerekmezdi, 
ama asıl uğursuzluk onların bizzat kendilerindedir. Onların küfürlerinden, şirke 
düşmelerinden, azgınlıklarından dolayı her yanlan uğursuzluk ile kaplanmıştır. 
Onların bu şirk ve küfürlerinden dolayı kazanmış oldukları günahlardan başla-

1 454 Berdôiu'l-Fevôid, IV,8 
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rına gelecek musibetlerden ve ahirette alacakları paylarından dolayı zaten bir 
uğursuzluğun içine gömülmüşlerdir. 

Aslında mananın şöyle olması da muhtemeldir: "Uğursuzluğunuz sizinle bir
liktedir yani sizin için meydana gelmiş olan uğursuzluk, olduğu gibi size döner. 
Bu da söz ile kısas konusuyla alakalı olan bir durum olarak değerlendirilmek
tedir. Hadis-i şerifte zikredildiği gibi "sen ağzındakini çiğneyip dur" 1455 ve yine 
buna benzer başka bir sözde de Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurur: "Eğer ehl-i kitap size selam verecek olurlarsa, siz de onlara ve aleykum 
deyiniz. " 1456 

Fasıl :  

Kaderiyeciler şöyle derler: Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Sana gelen her 
iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir" ayet-i kerimesinde 
her şey açıklanmaktadır. Cebriye mezhebine de mensup olanların görüşü ise her 
şey Allah'ın yaratmasıyla meydana gelir. Kulun asla hiçbir müdahalesi yoktur. 
Yine Cebriyecilere göre buradaki ayet-i kerimede bir istifham/soru takdir edil
miştir, yani mukadder bir soru vardır. Şöyle ki bu senin nefsinden midir? Bun
daysa ispat değil bir inkar vardır. Onların bir kısmı da � ..... ...;_; sözcüğünü fetha ile 
okumuşlardır. O zaman anlamı senin nefsin de ne oluyor, sen kim oluyorsun da 
bunu yapabilirsin olur derler ve şöyle devam ederler: Bu ayet-i kerimenin mut
lak surette te 'vil edilmesi lazım . Aksi takdirde Cenab-ı Allah ' ın onlara güzel bir 
durum isabet ettiği zaman bu Allah katındandır derler. Onlara bir kötülük isabet 
ettiği zaman da işte bu sendendir, derler. De ki her şey Allah katındandır ayet-i 
kerimesine ters düşülmüş olur. Bu durumda Cenab-ı Allah iyil iklerin ve kötülük
lerin tümünün kendi katından olduğunu, kulun asla ve kat 'a hiçbir müdahalesi 
olmadığını iddia ederler. Sünniler ise bu konuda şöyle der: Her iki taraf da hata 
içine düşmüştür. Hem de hatanın en kötüsüne doğru yuvarlanmıştır. Hatanın 
asıl kaynağı ayet-i kerime' de kastedilen hasenat ve seyyiat, iyilik ve kötülüklerin 
burada asıl anlamının taat ve masiyet olduğunu kabul etmekten kaynaklanıyor. 
Bu iyilik ve kötülükler kulun kendi iradesiyle meydana getirdiği fiilleridir. Ayet-i 
kerimede zikredilen ise nimetler ve musibetlerdir. İnsanın başına gelebilecek mu
sibetlerle , ona ihsan edilen nimetlerden ibarettir. 

Cenab-ı Allah' ın kitabında zikredilen hasenat ve seyyiat, iyilikler ve kötülük
ler bazen şu şekilde, bazen de bu şekilde ve icabında farklı anlamlarda kullanı
labilir. Örneğin: "Size bir iyilik isabet ettiği zaman son derece üzülürler ama size 

1455 Ebu Davud, X, 414, Tıb bölümü, Uğursuzluk babı, Bu hadisinsenedindemechul(tanınmayan) 
bir ravi vardır. Ebu Davud şerhi Avnu 'l-ma 'bud müellifi İmam Suyuti'den "bunu Ebu Nu
aym rivayet etti" tabirini nakletmektedir. 

1456 Buhari, XI, 44, el-İsti'zan, Ehl-i Kitaba ve Ehl-i Zimmete Nasıl Selam İade Edilir babında; 
Müslim, V, 7, Selam bölümü. Ehl-i kitabın selama başlama ile ilgili başlık; Miftahu Dari's
Saade, 579 
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bir kötülük isabet ettiğinde ise buna da son derece sevinirler " (Ali İmran, 3/120) 
ve yine diğer ayet-i kerime' de: "Eğer sana bir iyilik dokunursa onları üzer, ve 
sana bir musibet gelip çatarsa biz gerekli tedbirimizi daha önceden aldık derler. " 
(et-Tevbe, 9/50)  ve yine bir başka ayet-i kerime' de: "Biz onları iyilikler ve kötü
lüklerle sınadık. " (el-Araf, 7/168) ve yine diğer ayet-i kerime' de: "Kendi elleriyle 
başlarına gelen bir kötülük vardır. Kötülük geldiğinde işte insanoğlu son derece 
nankördür. " (q-Şura, 42/48) ve yine bir başka ayet-i kerime' de "Eğer onlara bir 
iyilik geldiğinde derler ki: İşte bu bizim içindir ama bir kötülük ile karşı karşıya 
kaldıklarında derler ki: Bu  Musa ve onun yanında bulunanların uğursuzluğu
dur. " (el-Araf, 7/13 1 )  ve bir başka ayet-i kerime' de de; "sana bir iyilik gelirse bu 
Allah 'tandır ve bir  kötülük ile karşı karşıya kalırsan da o senin elinle yaptığından 
ve kendi nefsindendir. " (en-Nisa, 4/79)  Bütün buralarda bu ayet-i kerimelerde 
zikredilen hasenat ve seyyiatın tümü nimetler ve musibetler olarak değerlendiril
miştir. Cenab-ı Allah' ın men �4 �� 0-" "kim bir iyilikle gelirse ona onun on 
katı vardır ve kim bir kötülük ile gelirse ona bir o kadarı, bir n ısfi kadarı, b ir tek 
kötülük vardır. " (el-En'am, 6/160)  Yine "iyilikler kötülükleri siler. " (Hud, 1 14) ve 
diğer ayet-i kerimede "Cenab-ı Allah onların bütün kötülüklerini iyiliklere çevi
rir. " (el-Furkan, 25170) Bütün bu ayet-i kerimelerde zikredilenlerden kastedilen 
şudur: Emredilen ameller ile yapılmaması istenen ve nehyedilen amellerin tümü 
bu hasenat ve seyyiattan ibarettir. Çünkü Cenab-ı Allah: ' '..:Lwl L." sana isabet 
eden diye buyurur ve sonra der ki: Burada Cenab-ı Allah başa gelen, kazanılan, 
elde edilen , kulun yaptığı ve kulun meydana getirdiği anlamında ifade buyur
muyor. 

Yani senin isabet ettiğin, senin elde ettiğin, senin kazandığın ve senin yaptı
ğın da denilmiyor ki Taha sfüesi 1 12 .  ayet-i kerimede: "Kim salih ameller işlerse 
o mü 'mindir" ve Nisa 123'de "Kim bir kötülük işlerse bundan dolayı cezalandırı
lır" ve yine Nisa 1 12 '  de "Kim bir günah işler, günah veya hata işlerse" diye ifade 
buyurulur. Yine tövbe eden , günahkar kulun dediği gibi ey Allah' ın Resulü ben 
bir günah işledim, bundan dolayı da Allah' ın kitabının bu konudaki hükmünü 
bana uygula. Burada sana bir günah isabet etti ve sana bir kötülük isabet etti 
denilmiyor. 

Burada kendi ihtiyarının dışında yaptığı bir iş olarak da ifade edilmiyor. Bu
rada söylenen "Size bir musibet gelip çattığında bu sizin kendi ellerinizle ka
zandığınızdan dolayıdır. "  (eş-Şura, 42/30) Zira yine Cenab-ı Allah ' ın et-Tevbe 
50'de buyurduğu üzere : "Sana bir musibet gelip çattığında derler ki biz daha 
evvel tedbirimizi aldık"ve yine Ali İmran, 30' da: "Sizin başınıza bir musibet gelip 
çattığı gibi, daha evvel siz de onların başına böyle bir musibet getirmiştiniz" şek
linde buyurmaktadır. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerime'de onların kendi yaptıkları 
ve kazandıklarından dolayı başlarına gelen musibet ile onlara isabet eden şeyin 
kendi fiilleri olmadığı hükmü arasında adeta bir uzlaştırma yapmıştır. 
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Tevbe suresi 52 . ayette biz sizin başınıza Cenab-ı Allah katından bir musibe
tin gelip çatmasını bekler dururuz sözü ile yine er-Rad 31 'de bu "küfreden kimse
lerin yaptıklarından, işlemiş olduklarından dolayı başlarına kahredici bir musibet 
gelip çatacaktır. "Maide 106'da da "size ölüm musibeti sizi gelip bulmuşsa" ayeti 
ile herhangi bir iyilikten sana isabet eden hükmü ve ayeti kulun kendi öz seçimi 
ile kendisine isabet eden anlamındadır. İşte seleften gelen ve icma halinde olan 
görüş budur. Bu ayetin tefsiri ile ilgili görüş budur. Ebu' l-Aliye der ki: 1457 Sizin 
başınıza bir musibet geldiğinde demek bu bolluk anı demektir ve size bir kötülük 
gelip isabet ettiğinde ise darlık zamanı demektir. es-Süddi ise şöyle der: Burada 
el-hasene'den kasıt bol ve bereketin meydana gelmesiyle hayvanlarının üremesi 
ve her türlü nimete kavuşmalarıdır. Durumları düzelir, hanımları doğum yapar, 
erkek çocuklar doğurur ve o zaman da derler ki bu Allah katındandır ama onlara 
bir kötülük isabet ettiğinde ise buradaki kötülük ve ed-darr yani darlık zamanı ise 
onların mallarında bir darlık meydana geldiğinde de derler ki bu Muhammed' in 
yüzünden bizim başımıza geldi. Bu da onun katından ve yüzündendir. Biz eski 
dinimizi terk edip, Muhammed'e tabi olduğumuz için bu musibetler başımıza 
gelip çattı . Bunun bu sözleri üzerine Cenab-ı Allah bu ayet-i kerime'yi indirdi: 
" . . .  de ki her şey Allah katındandır." Hasene de, seyyie de, iyilik de, kötülük de 
her şey Allah katındandır. 

el-Valibi1458, İbni Abbas'tan şöyle nakleder: "Sana bir iyilik gelip çattığın
da bu Allah katındandır. Bu Cenab-ı Allah ' ın Bedir gününde vermiş olduğu bir 
nimettir ve yine şöyle dedi: O aynı zamanda ganimet ve fetihtir. Seyyie yani 
kötülük ise Uhud gününde Peygamberin yüzünün yaralanması, dişinin kırılması 
olayıdır. Hasene ile Cenab-ı Allah sana bir nimet vermiş oldu ve seyyie ile de 
seni imtihan etti ve sana bundan dolayı bir musibet verdi ve yine şöyle buyurdu: 
"Sana yine bir kötülük geldiğinde bu sen in günahından dolayıdır. Eğer sen bunu 
kendin için takdir etmiş olsan . " Bütün bunları İbn Ebi Hatim kaydedip, bunları 
Ebu Salih' in tefsirinden İbn Abbas'tan nakledip şöyle demiştir: "Sana bir hasene 
yani bir güzellik, bir bolluk isabet ettiğinde veya bir kötülük yani bir sıkıntı ve 
bela isabet ettiğinde" demektir. 

İbni Kuteybe bu ayet-i kerime ile ilgili olarak şöyle der: Hasene nimet, seyyie 
ise bela demektir. Şayet şöyle denilse: Ebu' l-Farac İbnu'l-Cevzi, Ebu'l-Aliye'den 
şunları nakleder: O iyiliği ve kötülüğü taat ve masiyet ile izah etmiştir ve o tabiile
rin en ileri gelenlerdendir" bunun da cevabı şöyle olur: Bunun isnadı zikredilme
miştir ve Ebu' l-Aliye'den de böyle bir bilginin geldiği konusunda elimizde hiçbir 
sahih bi lgi mevcut değildir. Ancak İbn Ebi Hatim, Ebu' l-Aliye'ye isnad ettiği bir 

1457 Bkz. Taberi Tefsir, VIII, 558. el-Mearif baskısı; ed-Durru '/-Mevsuf, il , 596, 597 
1458 Bu Ebu Muhammed Said İbni Cubeyr'dir. Tabiiler içerisinde zahid ve abid olan mutlaki 

bir kimsedir. Allah rahmet eylesin ve bütün lanet edicilerin laneti onu öldürenin ve bütün 
zalimlerin üzerine olsun. Siyer A'/am en-Nubela, iV, 321;  İbn Sa'd, et-Tabakat, VI, 256; el
Hilye , iV, 272: Tezkiratu 'l-Huffaz, 1, 71 ;  Vefayatu'/-A'yan , 11 ,  371-374 
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görüşü vardır ki o da yukarıda kaydedilmiş olup, bolluk ve darlık zamanlarıy
la ilgili hususlar yorumlandığında anlatıldı ve Ebu' l-Aliye'den nakledilen maruf 
görüşün de bu olduğu bilinmektedir. İbn Ebi Hatim'den bunun dışında başka 
bir bilgi nakledilmiş değildir. Bu bilgiler de yine İbni Kuteybe'den nakledilmiş 
bulunmaktadır. Şöyle denilir: Her iki anlam da kasıt itibariyle Cenab-ı Allah' ın 
yine itaatler ile ilgili muvafık olduğu hususlardır. Bu itaatler de bir kimse için yine 
Cenab-ı Allah tarafından kendisine isabet edilen bir nimet olarak değerlendirilir. 
En-Nah! suresi 53 . ayet-i kerime' de: "Eğer sizde bir n imet varsa bu nimet Allah 
katındandır" buyurulmaktadır. İşte buradaki n imete de din ve dünya nimetleri 
dahil olup, insanın kendi eliyle işlemiş olduğu masiyet de bir musibeti getirir ki 
o musibet de Allah'tan verilen bir musibettir. Eğer bu musibetin sebebi b izzat o 
kişiden sadır olmuşsa bile yine bu musibet Allah'tan gelen bir musibettir. Zira 
Cenab-ı Allah (subhanehu ve teala) kötülüğü kulun bizzat eliyle işlediği bir masi
yetin cezası olarak vermiştir. Zira şöyle buyurur: Senin başına bir kötülük gelirse 
bu senin nefsinden kaynaklanmaktadır. Cezayı gerektiren bir amel insanın bizzat 
kendi eliyle yapmış olduğu ameldir. Cezayı gerektiren amel bir insanın kendi 
nefsinden kaynaklanan b ir cezadan daha evladır. Kötülüğün kendi nefsinden 
kaynaklanan bir amelden ve cezayı gerektiren bir kötülüğün de yine kendi nef
sinden kaynaklanmış olması bir tezat değildir. Bütün bunların hepsinin Cenab-ı 
Allah katında bir kaza ve kader olduğu, aynı zamanda bunun bir adalet olup, 
bir hikmet ve maslahata dayandığını ve Allah'tan yine bir güzellik olduğunu, 
ancak kuldan ise sadır olan şeyin bir kötülük ve çirkinlik olduğunu bilmek ge
rekir. Rivayet edildiğine göre İbni Abbas bunu şöyle değerlendirir: Sana bir kö
tülük isabet ettiğinde bu senin katındandır. Yani bizim gücümüz senin gücünün 
üstündedir şeklinde yorumlamaktadır. 1459 Bütün bunlar fazladan açıklamalardır. 
Cenab-ı Allah' ın daha evvel zikretmiş olduğumuz: "Deki: Bütün bunların hepsi 
Allah katındandır. " Cenab-ı Allah' ın takdiridir. Geçmiş olan kaza ve kaderle ilgili 
açıklamalardır. Masiyetlerin bazıları ise bir cezayı gerektirir. 

Bazen de Cenab-ı Allah' ın bir masiyetten dolayı iki tane ceza verdiği de 
görülebilir. Cezayı gerektiren bir masiyet bir başka masiyeti doğurur ve birinci
si, ikincisine sebep olur. Yine bir hadis-i şerif'te İbn Mesud'dan nakledildiğine 
göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurur: Doğru söylemeye 
son derece dikkat ediniz. Çünkü doğru söylemek insanı iyiliğe götürür, iyilik de 
Cennet'e götürür. Bir kimse sürekli olarak doğruyu söyler ve doğru olanı araştı
rırsa Cenab-ı Allah katında sıddık olarak yazzlır. Sakın sakın yalan söylemeyiniz 
çünkü yalan söylemek kötülüğe götürür. Kötülük ise Cehennem ateşine sürükler. 
Bir adam durmadan yalan söyler ve yalanları araştırıp durur o zaman da Allah 
katında yalancı olarak yazzlır. 146° Cenab-ı Allah kitabının bir çok yerinde hase
neyi bir diğer haseneden ikinci iyiliği birinci iyiliğe bağlamış ve yine bir masiyeti 

1459 Suyuti, ed-Durru 'l-mensur, i l ,  597 
1 460 Buhôri, X, 523, el-Edeb bölümü; Müslim, V, 467, el-Birr bölümü 
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de bir önceki masiyetin sebebi olarak görmüştür. Bundan dolayı da Cenab-ı Al
lah şöyle buyurur: "Şayet onlara: "Kendinizi öldürün yahut yurtların ızdan çıkın" 
diye yaz(ıp farz kıl}saydık içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı. Ken
dilerine verilen öğütleri yerine getirselerdi, elbette haklarında çok hayırlı ve daha 
bir sebat verici olurdu. " (en-Nisa, 4/66) Bir diğer ayet-i kerime' de: "Uğrumuzda 
cihôd edenleri, elbette Biz onları yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah ihsan 
edenlerle beraberdir. ·· (el-Ankebut, 29/69) ve bir başka ayette "Allah onunla 
rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa 
çıkarır ve kendilerini dosdoğru yola iletir " (el-Maide, 5/16) ve diğer bir ayette : 
". inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunların ı  vurun. Onlardan çokça öldürüp 
kahrettiğinizde artık bağı sıkıca bağlayın .  Sonra ya lütfederek karşılıksız salın 
yahut fidye alın .  Savaş ağırlıkların ı  bırakıncaya kadar. Emir budur. Eğer Allah 
dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Fakat kiminizi kiminizle sınamak için 
(cihadı emretti} . 'Allah, yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkartmaz. 
Onları doğruya i letecek ve hallerini ıslôh edecek. " (Muhammed, 4 7/4, 5) Burada 
ihtimalen hidayetin ahirette olacağını ve bu hidayetin de Cennet' e giden bir yol 
olacağını ifade buyurmaktadır. Onların öldürülmelerine karşılık Cenab-ı Allah bu 
mükafatı yazmıştır ve bunun da ondan geldiği büyük bir ihtimaldir. 

Burada Cenab-ı Allah onları hidayete erdirecek ve onların kalplerini ıslah 
edecektir, kendisinden bir haber verme olduğunu ve bu gibi kimselerle Allah 
yolunda öldürülmelerinden dolayı kendilerine nasıl muamele yapılacağını, öl
dürülmeden evvel haber vermiştir ve bununla da bir gelecek fiil sigası kullanıl
mıştır. Bu da hidayet türlerinden yeni bir çeşit olarak bunu ifade buyurmuş ve 
bir hidayet çeşidi olarak yenilediğini ve kalplerin ıslahı ile de bu da yine haber 
ile ilgili öldürülen kimselerin durumu gelecekle ilgili bir haberdir. Buradaki haber 
ise: "yani onların bu yaptıkları amellerinden dolayı öldürülmelerinden Onların 
amelleri saptırıcı değildir, iptal edici değildir" sonra asla onların bu amelleri kesil
meyecek ve iptal olmayacaktır demektir. Yine Cenab-ı Allah' ın kendileri ile ilgili 
olarak vermiş olduğu bu haberde Allah onların kalplerini ıslah edecek, onları 
hidayete erdirecek ve onlara bundan dolayı da bir mükafat verileceğini haber 
vermektedir. Bu da onların Allah yolunda öldürüleceklerini ve nefislerini sırf Al
lah rızası için feda ettiklerinden dolayı kendilerine iki tane mükafat vardır. Bu 
mükafatlardan birisi cihad yaptıklarından dolayı cihada bir yönelme ve dünya
da bir h idayettir. Ahiretteki mükafat ise Cennet'e gireceklerinin haber verilmiş 
olmasıdır. Bu gibi örnekler Kur'an-ı Kerirı 'de bir hayli fazladır. Doğrusunu yine 
Cenab-ı Allah bilir. 

Yine Cenab-ı Allah şöyle buyurur: ''Anda/sun ki o kadın ona (Yusuf'a) mey
letmişti. O da o kadına meyletmişti. Eğer Rabbinin bur.han ını  görmemiş olsaydı. 
Ondan fenalığı ve fuhşu giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş 
kullarımızdandı . " (Yusuf, 12124) ; "Tam ergenlik çağına varınca kendisine hüküm 
ue ilim verdik. işte iyilik yapanları Biz, böyle mükôfatlandırırız. " (Yusuf, 12/22) ve 
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bir başka ayette : "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. 
O da amellerinizi lehin ize olmak üzere düzeltsin. Günahlarınızı da mağfiret etsin. 
Kim Allah 'a ve Rasulü 'ne itaat ederse, büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. " (el
Ahzab, 33/70-71) ve yine diğer bir ayette "ona itaat ederseniz, h idayete erersiniz. " 
(en-Nur, 24154) ve diğer bir ayette "Sonra Biz (bu iki ayette geçen hükümleri) -
güzelce uygulayanlara (nimetimizi) tamamlamak, herşeyi ayrı ayrı açıklamak, bir 
h idayet ve bir rahmet olmak üzere - Musa'ya Kitabı verdik. Onlar (İsmi/oğulları) 
Rabblerine kavuşacaklarına iman ederler diye!" (el-En'am, 6/1 54) ayetleri bura
da verilen nimetten kasıt Cenab-ı Allah ' ın bir ihsanıdır. Bu da taatlerden dolayı 
yine bir itaat olarak verilen mükafattır. Masiyetlerin cezası ise yine masiyetlerden 
dolayıdır demektir. Bir başka ayet-i kerime' de: "Onlar sapınca, Allah da onların 
kalplerini saptırdı . "  (es-Saf, 38/5) ve yine bir başka ayet-i kerime'de: ''Allah 'ı 
unuttukları için Al/ah ' ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi de 
olmayın. Işte onlar fôsıkların ta kendileridir" (el-Haşr, 59/1 9) ; "Ilk defa ona iman 
etmedikleri gibi, (yine iman etmezler) : Biz de onların kalblerini  ve gözlerini çevi
ririz de azgınlıkları içerisinde onları kör ve şaşkın terk ederiz. " (el-En'am, 611 1 0) 
Bir başka ayette : "İki ordunun karşılaştığı gün, için izden yüz çevirenleri ancak 
yaptıkları bazı işler yüzünden, şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Andolsun Allah 
da onları affetti. Çünkü Allah (günahları) bağışlayandır, (ceza vermekte acele et
meyen) Halimdir. " (Ali Imran, 3/1 55); "Bir de: "Kalblerimiz kılıflıdır (örtülüdür) " 
dediler. Öyle değil, Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Onlar pek az 
iman ederler. " (el-Bakara, 2/88) ve ''Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn 
(Gazvesi) gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğun uz sizi böbürlendirmişti 
de bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Yeryüzü genişliğine rağmen, başın ıza dar 
gelmişti. Nihayet arkanızı çevirip gitmiştin iz. " (et-Tevbe, 9/25) 

Bu tür ayetlerin benzeri Kur'an-ı Kerim'de b ir hayli fazladır ve burada zik
redilen şerait, yani musibetler, eksiklikler ve ayıplar iki türlüdür. Bunların hepsi 
insandan kaynaklanmakla birlikte, nefsin bir şerri olarak Cenab-ı Allah tarafın
dan takdir edilen hükümlerdir. Cenab-ı Allah' ın b izzat kendisi her ikisinide ge
rekli kılmıştır. ResO.lullah -sallallahu aleyh i vesellem- şöyle buyurur: 1461 "Nefislerimizin 
şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden sana sığınırız ya Rabbi l "  Nefsin şerri 
iki türlüdür: Bir sıfat yönü, bir de amel yönüdür. Amel ise sıfattan kaynaklanır. 
Sıfat ise amel ile te 'kid edilir ve kuvvet bulur. Bunların her birisi diğerini destek
ler, yine amellerin kötülükleri de iki türlüdür. Bunları da hadis gayet net olarak 
açıklamaktadır. Birincisi kötülükleridir, diğeri ise onların çirkinlikleridir. Bundan 
dolayı da buradaki izafet her birisinin türünden, cinsine bağlı olup, kötülüklerden 
ve kötü amellerden demektir. D iğer bir izahı da bu ameli işleyen kimsenin bir 
daha bu amele dönmek suretiyle bu amelinden dolayı ona verilecek ceza ve bu 

1461  Ebu  Dauud, VI ,  153, Nikah bölümü; et-Tirmizi, I I I ,  413 ,  en-Nikah bölümü; en-Nesai, I I I ,  
105, el-Cumua konusu ve bu hadisi değerli al im Nasiruddin el-Elbani müstakil bir risalede 
ele almış ve bu hadisi tashih etmiştir. Hadisin zayıf olduğunu ortaya koymuştur. 
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cezaya sebep olan kişinin de yine kendisi olduğunu ifade eder. Burada hadis-i 
şerifte zikredilen kötü amelden Allah'a sığınmadır ve bu kötü amelden kaynakla
nan ve ondan gelen sonuçlardan Allah' a sığınmayı da ihtiva eder. Kötü cezadan 
ve tereddüt edilecek olan cezadan Allah'a sığınmayı da içerir. 

Dolayısıyla bu durumda istiaze yani Allah'a sığınma üç hususu ihtiva etmiş 
olmaktadır. Birincisi azaptan Allah'a sığınma, ikincisi ise bu azaba sebep olan 
amelden Allah'a sığınma, bir diğer husus da bu olayın sıfatında var olan amelin 
sebebinden Allah' a sığınmadır. İkinci görüş tercih edilir. Çünkü nefsin şerri ge
nellikle iki tür olarak değerlendirilir. Bu da amellerin kötü olanları izah edilirken 
ifade edildi ve yine bu kötü amellerin cezasından kaynaklanan kötülükten bah
sedilirken de ifade edildi .  ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- burada "amellerimi
zin kötülüklerinden sana sığınırız" derken cezadan dolayı gelen kötülük, bu da 
irade sonucu olarak yapılan amellerin bir sonucu ve sebebidir. Bu sıfatlardan 
kaynaklanan bir ceza değildir ve amellerden dolayı kaynaklanan bir ceza olmak
tan ziyade, bizzat o sıfatın kendisi doğrudan doğruya bir şerdir ve ResCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- ondan Allah'a sığınmış ve onu doğrudan doğruya nefsin 
şerri diye nitelemiştir. Ebu Bekr es-Sıddik -radıyallahu anh- Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-'e şöyle der : 1462 Ey Allah'ın Resulü namazda yapacağım bir dua
yı bana öğret. Bunun üzerine ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: 
"Deki: Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah' ım! Sen görüneni ve görünmeyeni 
bilirsin . Sen her şeyin Rabbisin, melikisin, senden başka ilah olmadığına şaha
det ederim ve nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şeytanın ortaklığından 
sana sığınırım. Nefsime güvenmekten ve bunun kötülüğünden ve bu kötülüğü 
bir Müslümana dokundurmaktan sana sığınırım . Bunu sabah ve akşam söyle ve 
gece yatağına girdiğinde de yine bu duayı oku" buyurmuştur. Bir şeyin kayna
ğında eğer şer varsa o zaman da onun gayesi oradan kaynaklanır ve yine o ga
yeye bağlanır ve onun kaynağı da bazen insanın nefsinden ve bazen şeytandan 
olabilir ve onun maksadı da bunu bir arkadaşına veya Müslüman bir kardeşine 
bir dua olarak görmesi. Bu dua dört tane mükemmel hususu gerçekten ihtiva et
mektedir. En veciz bir şekilde lafız ile onu izahla ve beyan ile durumu net olarak 
ortaya koyar. 

Fasıl :  

Sünni şöyle der: Ey Kaderiye mezhebinin savunucusu! Senin mezhebinin 
aleyhinde olabilecek bu ayeti delil getirmen hiç de uygun değildir. Sen birkaç 
açıdan meseleyi şöyle değerlendiriyorsun :  

Birincisi: Kulun fiili ister iyilik, ister kötülük olsun, o Allah'tan değil bizzat 
kulun kendisinden kaynaklanmaktadır. Ancak Cenab-ı Allah kendi gücünden 

1462 Bu hadis sahih olup, Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. V, 435, 436, ed-Deavat bölümü; 
Ebu Davud, XIII, 406, Edeb bölümü. Bu hadisi başkaları da rivayet etmişlerdir. 
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ve istitaatinden her birisini ona vermiştir. Kulun iyilik ve kötülüklerden yapmış 
olduklarının tümü yine Allah' ın güç ve istitaati ile olan şeylerdir. Ancak bu insa
nın bizzat kendi iradesi ve nefsi ile yapmış olduğu şeyler olup, onlarla iyilikleri 
yapar ve yine kendi iradesiyle yapmış olduğu bir başka şeyler olup, bunlarla da 
kötülükleri işler. Bunların iki iradeden kaynaklanan bir olay olduğu söylenemez. 
Ayet-i kerime iyilik ile kötülük arasını ayırt etmektedir ama sizler iyilikle kötülü
ğün arasını ayırt etmeyip, size göre Cenab-ı Allah ' ın hiçbir meşieti ve iradesi söz
konusu değildir. Allah ne bunu, ne de şunu yaratmıştır, her şey tümüyle kuldan 
kaynaklanmaktadır demektesiniz. 

Buna cevap olarak Kaderi şöyle der: Kötülüğü kulun bizzat kendisine izafe 
etmenin sebebi bunu bizzat kendisinin meydana getirdiği ve onu ortaya koy
duğudur. İyiliğin de Cenab-ı Allah'a nispet edilmesi ise bu iyiliği emretmesi ve 
onu meşru kabul etmesinden kaynaklanmaktadır. Sünni ise şöyle cevap verir: 
Cenab-ı Allah kula isabet eden kötülüğü kula izafe etmiştir ve yine kula isabet 
eden haseneyi ve iyiliği de yine Cenab-ı Allah kendi nefsine izafe etmektedir. 
Bilindiği gibi kula isabet eden Cenab-ı Allah'ın ikame ettiği ve emrettiği şeyidir. 
Doğrudan doğruya bu kulun kendisinin ikame ettiği şey değildir. Kul sadece 
buna memur olduğu için bunu gerçekleştirmiştir. Kulun başına gelen musibet 
kendisinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı da bu kötülüğün kaynağı Rab
be izafe edilemez. Rabbe izafe edilen şey ise kulun yaptığı şeyler değildir. Kula 
isabet eden şey bundan dolayıdır ve bu ise icra edilen bir emir olup, eğer bun
dan maksat ihtiyari fiiller taat ve masiyetlerden ibaret olmuş olsaydı, buradaki 
iyilik ve kötülüğün nispet edileceği merci de aynı olurdu ve arada bir fark sözko
nusu olmazdı. Ama onların her ikisinin arasının ayırt edilmesi , birinin diğerinden 
ayırt edilmesi birisinin emir, diğerinin nehy yani iyiliğin Allah' ın emri, kötülüğün 
ise Allah' ın nehyettiği bir husustur. Nehy de emrin Allah'tan geldiği gibi yine 
Allah'tan gelen bir yasaklamadır. Eğer buradaki iyiliğe olan izafet emirden kay
naklanmış olsaydı, o zaman nehyedilen ile emredilen izafet itibarıyla aynı olur
du. Bir tanesi yerine getirilmesi arzulanan şeydir, öbürüsü ise yapılmaması arzu 
edilen şeydir. 

Kaderi şöyle der: Ben itaatin de, masiyetin de Cenab-ı Allah' ın iradesine 
bağlanmasını uygun görsem ve onun cezaya uygun bir netice doğuracağını ve 
bunun da yine başlangıcı ve çıkış noktası itibariyle böyle olduğunu kabul etmiş 
olsam, Cenab-ı Allah dilediği konuda kulunu cezalandırır ve dilediği konuda da 
ona mükafat verir demiş olurdum. Cezayı yaratmak suretiyle onu cezalandırıp, 
onun başına bir kötülük getirir. Sevabın yaratılmasıyla da onu sevindirir. Masiye
ti yaratmasıyla ona bir ceza vermekle yine iyilikte bulunur ve taatin yaratılmasıy
la da aynı sonuç ortaya çıkar. Bu da bir adalet sonucudur. Cenab-ı Allah ' ın bir 
kimse için küfrü ve masiyeti herhangi bir sebep olmaksızın yaratmış olması bu 
Cenab-ı Allah'a izafe edilecek bir şey olmayıp, Allah bizi bundan sakındırsın .  
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Sünni ise buna cevaben şöyle diyor: Bir anda bu bir ortayı bulmak gibi 
görünüyorsa da aklın ve şeriatın kabul etmediği bir husus olup, öncelikle bütün 
bunların Cenab-ı Allah ' ın kudretine dahil edilmediğini b ir vakıa olarak ortaya 
koymaktasınız. Cenab-ı Allah'ın kendi meşiyeti, iradesi ve kudreti ile mülkünde 
yaratmış olduğu şeyleri onun kudreti dışında tutup, adeta Cenab-ı Allah'ın irade 
buyurmadığı şeyleri buna dahil ediyorsunuz ve aslını da nakzetmiş oluyorsunuz. 
Siz aslında kulun ihtiyari fiilini doğrudan doğruya kulun bir kudreti ve gücü ol
duğunu, ihtiyari ve iradesi ile bunu gerçekleştirdiğini ifade edip, Cenab-ı Allah'ın 
güç ve kudretini bundan uzak tutmakta, onun iradesini iptal etmektesiniz ve asıl 
yorumunuz da budur. Bu yorumda ise fiilin meydana gelişi ile bunun cezası ara
sında herhangi bir farkın olmadığını gösteriyor. 

Kaderi şöyle der: Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim' inde iki tür arasını ayırıp, kü
für ile fıskı iki ayrı tür olarak kılmıştır. Fıskı küfrün bir cezası olarak ortaya koyup, 
birincisinin kesin olarak kuldan kaynaklandığını ifade buyurmaktadır ve birisini 
diğerinin bir cezası olarak da takdir edip, sarahaten şöyle buyurur: "Böyle iken 
onlar sözlerini bozdukları için biz de onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. " 
(el-Maide, 5/13) . Burada Cenab-ı Allah misakı nakzetmeleri, verdikleri sözü tut
mamalarını onlara izafet etmiş ve kalplerinin katılaştırılmasını da kendisine izafe 
etmiştir. Birincisi onların ortaya koydukları bir sebeptir, ikincisi ise Allah (c.c) ' ın 
bizzat kendisinden gelen bir cezadır. Bunun için de Cenab-ı Allah bir başka ayet-i 
kerime' de: "Ilk defa ona iman etmedikleri gibi, (yine iman etmezler) : Biz de on
ların kalblerini ve gözlerini evirip çeviririz de azgınlıkları içerisinde onları kör ve 
şaşkın terk ederiz. " (el-En'am, 6/1 10) Cenab-ı Allah burada imansızlığı doğru
dan doğruya bunu yapanlar için izafe etmiştir ve bu da bir sebeptir. Kalplerinin 
evirilip çevrilmesi ve onların isyanları ve tuğyanları içerisinde terk edilmelerini ise 
bir ceza olarak takdir buyurmuştur. Bir başka ayette : "Onlar sapınca, Allah da 
onların kalplerini  saptırdı. " ( es-Saf, 38/5) ayeti ve diğer işittiğiniz ayetler bütün 
bunlara delalet etmektedir. 

Sünni şöyle der: Evet, doğrusu bu haktır ve doğrudur fakat sebebin bundan 
çıkartılması, bunun Cenab-ı Allah tarafından takdir edildiğine dair sebebi bun
dan ayrı tutmak mümkün değildir. Bu onun iradesiyle meydana gelmiştir. Eğer 
Cenab-ı Allah dilerse kul ile küfür arasını uzaklaştırır ve ona hakikati gösterir ve 
onun zıttına onu muvaffak kılıp, hidayete erdirir. O zaman da bu geri kalanı ise 
artık bir kader olarak senin üzerinde takdir edilir. Sebeplerin ispatını inkar etme 
ve onların gerekliliğini asıl müsebbebatından ayırt etme ve onun üzerine terettüp 
eden sonucu da bu şekilde aynı konu ile ilgili olarak cebriyecilerin ifade ettik
leri sözün bir benzerini ifade etmiş oluyorsunuz . Bu durumda bir yönüyle hata 
işleyen kimsenin bu hatasından kurtulmakla aynen cebriyecilerde olduğu gibi 
meselenin tereddütle sonucunu gerektiği şekilde ve aslına uygun bir tarzda izah 
etmemenizdir. Her ikin iz de gerek kaderiyeciler, gerek cebriyeciler bir yönüyle 
hata işleyen ve bir yönüyle de hata işlemekten kurtulan gibi görünüyorsa da her 
biriniz hata içinde yuvarlanmaktasınız .  
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Kaderici şöyle der: Ey Sünni sen akıl konusunda nasıl düşünüyorsun? Eğer 
bir ceza sözkonusu olmasa o zaman bunun durumu nedir? Sen ise hikmetten 
ve onun sebebinden ve Cenab-ı Allah'ın zulümden uzak olduğunu söyleyen bir 
kimsesin. Cebri ise her iki zıttı bir arada bulundurmayı ileri süren bir kimsedir. 
Sünni şöyle cevap verir: Ben burada mutlaka bunu açıklamak zorunda deği
lim. Asıl benim sorunum burada aklı izah etmek değil, senin delil olarak ileri 
sürdüğün o batıl olan görüşünü çürütmektir ve bunu da gerçekleştirmiş oldum. 
Cenab-ı Allah' ın bunda bir hükmü vardır ve son derece hamde layık da bir ga
yesi vardır. Akıl sahiplerinin aklı ona ermez. Zeka sahiplerinin de araştırmaları 
buna erişemez. Cenab-ı Allah faz! ve keremini ve tevfikini ve başarısını ,  yardımı
nı dilediği kimseye maslahat gereği olarak verir, maslahat gereği olan her yerde 
bunu görmek mümkündür. Maslahatın olmadığı bir yerde bunu yaratmış olması 
asla mümkün değildir. Cenab-ı Allah eğer o kafirlerin hidayete ermelerinde bir 
fayda ve hayır görmüş olsaydı, onları işittirirdi. Onların işitmelerinde bir hayır 
görmüş olsaydı ,  işitmelerini sağlardı .  Eğer onların işitmelerini sağlayacak olursa, 
yine onlar sırtlarını dönüp çekip giderler. 

Kaderiyeci şöyle der: Cenab-ı Allah şayet kullarında bir irade ve meşiet ya
ratmış olsa, bu irade fiilin meydana getirilmiş olmasını gerektirir. O da Cenab-ı 
Allah ' ın bizzat onlara vermiş olduğu bir güç ve kabiliyettir. Cenab-ı Allah hidaye
ti ve imanı ehlinde bundan dolayı yaratmıştır. Sünni ise cevaben şöyle diyor: Bu 
yolların ayırımını gerektirir. Cenab-ı Allah ise kuluna bir irade, kudret ve meşiet 
vermiştir. Bu irade, kudret ve meşiet de hem kötülüğe, hem de iyilik yapmaya 
yeter. Sonra Allah çeşitli şekillerde fazilet sahibi olanlarına yardım eder. Allah da 
bundan dolayı o faz! sahibi olanlarına hidayeti ve imanı nasip eder ve bu im
dadını da onlarda tutar. Onlarda bir maslahat ve iyilik olduğunu ilm-i ezelisiyle 
bildiği kimseler için korur çünkü onlar buna layıktırlar. Ancak onun iradesi ve 
meşieti ise bunun zıttı olan kimseler için sözkonusu olmaz. Bu da bir irade sonu
cu olup, hiçbir zaman bir zorluk ve zaruretten kaynaklanan bir husus değildir. 

Kaderiyeci şöyle der: Kastetmediği ve yardım etmek istemediği bir konuda 
iradesinin tecelli ettirmesi mümkün mü? Uygun görmediği bir şeye fazlasıyla ira
deyi yaratmak suretiyle bu yardımı yapar mıydı? 

Sünni şöyle cevap verir: Eğer bu imkandan Kastın Cenab-ı Allah ' ın kendi 
iradesiyle bu fiili yaratmasının mümkün olduğu ise bu ne güzel bir şeydir ve o 
mümkün olandır ve bu itibarla bu Cenab-ı Allah ' ın takdir ettiği bir husustur, ama 
Cenab-ı Allah ' ın iradesi dışında meydana gelen bir şeyin mümkün olduğunu 
kastediyorsan bu ise o zaman mümkün değildir. Ancak Cenab-ı Allah ' ın irade
siyle her şey gerçekleşir. Ancak o zaman olur ve olması da gerekir ve meydana 
gelmesini dilemediği bir şeyi ise olması mumkün değildir ve böyle bir şeyin mey
dana gelmesi de mümteni olur. 
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Kaderiyeci şöyle der: Bu durumda kul için mümkün olmayan bir şeyin 
Cenab-ı Allah' ın iradesiyle meydana gelmeyeceğini ortaya koymuş oluyorsun. 
Bu da takdir edilmeyen bir şeymiş gibi ortaya çıkmıyor mu? Bu da kul için takdir 
edilmemiş bir şeyden dolayı cezaya çarptırılacağını ortaya koyar ve gücü yetme
diği bir şeyi de terk ettiğinden dolayı yine cezalandırılacağını gösterir. Kul gücü 
yetmediği bir şeyden dolayı cezalandırılmış olur. 

Sünni şöyle der: Cenab-ı Allah' ın iradesi ve meşieti bir kul için bir şeyi yap
maya gücü yetmediği halde onu yapmasını gerekli kılması mümkün değildir ve 
onun nefsinden de, ondan da ona bu konuda yardım etmesini dilemez. Buna 
gücü yettiği halde yapmadığı takdirde de bu konuda onu ilzam etmez ve bir kul 
için takdir edilmiş olan bir şeyin de yapılmasından uzak durulduğu takdirde o 
fiili yapmaya gücü yettiği halde eğer onu bir tembellikten ve ihmalden dolayı 
terk ediyorsa, aynı fiilin bir zıttını yapmaya yönelmesi bu fiili yapması konusun
da aciz olduğundan dolayı Cenab-ı Allah onu biliyor, ona vermiş olduğu güç 
ile bunu yapabileceği halde yapmıyorsa demek ki bunu dilemediğini bilmek
tedir. Bunu yapmaya gücü yettiği halde yapmadığını bilmektedir. İşte Cenab-ı 
Allah ona verdiği irade i le bunu yapabileceğini bildiğinden yapmasını ister. Bu 
da Cenab-ı Allah' ın bizzat o kuluna yapmış olduğu yardım ve ona yönelttiği ba
şarıyı da hesaba katmak gerekir. Bu yardımın kesilmesi ve başarısızlığın verilmesi 
ise yine bu işi yapamayacağını göstermez. Asıl meselenin sırrı kulun fiiline bağlı 
olarak iradesinin olması ve yine bu iradenin de onun fiiline bağlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bunu idrak edemeyen bir kimsenin Cenab-ı Allah'ın kendi 
sine böyle bir lütfu da olamaz. 

Cebriyeci ise şöyle der: Eğer sen kul bunu yapmayacaktır diye Cenab-ı Al
lah bunu biliyor diyorsan veya Allah bunu bilmiyorsa ki ikincisi muhaldir ve 
mümkün değildir, Cenab-ı Allah' ın bunu bilmemesi de mürr.kün değildir. Eğer 
Allah "kul bunu yapmayacaktır" diye biliyorsa, o halde bu fiil kesinlikle meyda
na gelmez ve mumteni'dir. Eğer bunu yapacak olursa kadim olan ilim bir cehalet 
olarak geriye döner. 

Sünni şöyle der: Bu delil son derece batıldır, birkaç yönden yanlıştır. Birincisi: 
Bu fiilin meydana gelmeyeceğini Cenab-ı Allah biliyor ve onu bu şekilde takdir 
etmiştir. Bunu söylemek hiç de fayda sağlamaz. Bunun takdir edilmiş olduğuyla 
birlikte bunu ifade etmek de yanlışiır. Eğer senin cevabın böyle ise bizim de ce
vabımız budur. İkincisi ise Cenab-ı Allah bütün işlerin hangi noktada olduğunu 
bilir ve nasıl cereyan edeceğini de bilmektedir. Kul ise Cenab-ı Allah' ın iradesi 
tecelli etmediğinden dolayı bu işi yapmaz ve kulun buna gücü yetmediğinden 
bunu terk ettiği değil ,  Allah' ın iradesi bunda cari olmad ığından dolayı bu tecelli 
etmez. Üçüncüsü ise ilim gerçekleri ortaya çıkarandır. Mucib olan değildir. Mucib 
olan ise Cenab-ı Allah' ın iradesidir. İlim her türlü malumatın gerçeklerini ortaya 
çıkarır. Yine kaderiyecilerin delil olarak ortaya koymuş oldukları ayete dönmüş 
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oluyoruz. Bunu zikretmeye üç yönden gerek yoktur. Birincisi, Allah : "sana isa
bet edendir" diyor, "sana isabet ettirdiğimdir" demiyor. İkincisi ise haseneden 
ve seyyieden maksat nimet ve musibettir. Üçüncüsü ise şöyle buyuruyor: "Deki 
onların hepsi Allah katındandır. " İnsan kötülükleri yapmış olduğundan dolayı o 
cezayı hak eder. Allah nimetleri iyiliklerden dolayı verendir. İyi amellere karşılık 
Allah nimet verir ve bu nimet aynı zamanda bir mükafattır ve Allah bu konuda 
adildir ve kötülüklere karşı da yine bunun gereği olarak bir ceza verir. Eğer iyilik 
bir insanın kendisinden ise kötülük de ondandır. O halde bunların ikisi de kuldan 
kaynaklanır. Halbuki Cenab-ı Allah her ikisi arasını ayırmaktadır ve bu da kudsi 
ve sahih hadiste ortaya çıkmaktadır. Şöyle buyurur: "Ey kullarım! Bunlar sizin 
amellerinizdir, onları sizin için hesaplıyorum.  Kim bir iyilik ve güzel bir son ile 
karşılaşırsa bundan dolayı Rabbine hamdetsin ve kim de bunun dışında bir şey 
ile karşılaşırsa kendi nefsinden başkasını kınamasın. 

Fasıl: 

Cebriye mezhebine bağlı olanlar şöyle derler: Ayetin baş tarafı olan "bütün 
bunların hepsi Allah katındandır" muhkemdir ve ayetin son kısmı olan: "Sana 
bir iyilik dokunduğunda bu Allah' tandır, bir kötülük isabet ettiğinde ise bu senin 
nefsindendir" kısmı ise müteşabihtir. Kaderiye mezhebine bağlı olanlar ise bunun 
tam aksine baş tarafının müteşabih, sonunun muhkem olduğunu iddia ederler. 

Bu her iki ekole cevaben Sünni alimler ise şöyle derler: "Siz ikiniz de hata 
ettiniz. Ayetin baştarafı da, sonu da muhkemdir ve son derece açıktır. Sizlerin bu 
şekilde kiminiz baş tarafı muhkem, kiminiz son tarafı muhkem, baş tarafı müte
şabih diye söylemeniz Kur'an-ı Kerim'i anlayamadığınızdan kaynaklanmaktadır. 
Her iki lafız arasında asla bir tenakuz yoktur. Ne lafızda, ne manada, ne de iba
rede böyle bir tezat bulamazsınız. Allah bu ayet-i kerime'de cihad konusunda 
yanlış anlayışa sahip olanları uyarmıştır. Onlar kendilerine bir iyilik dokunduğun
da bu Allah katındandır ama bir kötülük dokunduğu zaman ise Hz. Peygambere 
bu senin yüzünden böyle oldu, bu musibet başımıza geldi derler. Sen bize böyle 
emrettiğin için, dinin bunu istediği için biz kendi dinimizi terk edip de senin dini
ne intisab ettiğimizden dolayı bu musibetler başımıza gelmiştir. Bu kötülüklerin 
başımıza gelmesi konusunda asıl müsebbib sensin ve bunları sen bize emrettin .  

Buradaki seyyiatlar, musibetlerdir ve başlarına gelen felaketlerin asıl sebebi 
diye zannettikleri şeyler de kendilerine verilen emirden kaynaklandığını iddia 
ediyorlar ve onların başına gelen musibetin ve kötülüğün senin katından oldu
ğunu ve bunun da sebebinin cihaddan gelen musibetler olduğunu, bundan kay
naklandığını ve düşman karşısında Uhud'da hezimete uğrayıp, yaralanmalarla 
ve ölümlerle aralarından bir kısmı öldürüldü ve kalanlar kaldı ve bir kısmının 
da başlarına musibetlerin gelmesi, hatta rızık yönünden bazı sıkıntılara düçar 
olması konusunda bütün bunları bir uğursuzluk kabul ederler. Bütün bunlar da 
yine senin dininden kaynaklanmıştır, hep bunlara sen sebep oldun derler. Aynen 
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Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah' ın Firavun kavminin söyledikleri ile ilgili olarak 
buyurduğu ayet-i kerime bunu çok açık bir şekilde izah etmektedir. Şöyle ki : 
"Onlara bir iyilik gelir de iyilikle karşılaşırlarsa işte bu bizim içindir derler ama bir 
musibet ve bir kötülük ile karşılaşırlarsa bunu Musa 'nın uğursuzluğuna yorar ve 
Musa ile birlikte olanların uğursuzluğundan ve yüzünden başımıza bunlar geldi 
derler. " ( el-Araf, 7/13 1 ) ,  yani onların sevinecekleri ve faydalanacakları nimetler 
ve güzellikler gelip çattığı zaman derler ki : Aslında zaten biz bunu hak ediyoruz, 
bu bizim hakkımızdır ama başlarına bir kötülük geldiği zaman ise bu kötülüğün 
sebebi Musa' dır derler. Yine Yasin sılresinde zikredilen şehre mensup olan kimse
lerin gönderilen havarilerin temsilcilerine ve tebliğcilere dedikleri gibi :  "Biz sizin 
yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sizin uğursuzluğunuzdur. " (Yasin , 36/18) 
Ve aynı şekilde Hz. Salih'in kavmi, Salih (a.s ) 'a şöyle demişlerdi: "Biz senin 
yüzünden ve seninle birlikte olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık. " (en-Nemi, 
26/48) .  Müşrikler bu savaş meselesinden dolayı aynı şeyleri tekrar edip durmuş 
ve şöyle demişlerdi: Bu senin katından ve senin yüzünden olmuştur çünkü sen 
bize bunları emrettin ve bu musibetler de bu emirlerinin sonucu olarak başımıza 
geldi yoksa bu iş düşmandan ötürü olmadı. Biz sana itaat ederek kendi dinimizi 
terk ettik, babalarımızın dininden uzaklaştık ve senin itaatine ve dinine girmek 
suretiyle bu musibetlere düçar olduk. 

Resule olan itaatten dolayı ne gökten, ne de yerden asla ve kat'a herhangi 
bir şekilde musibet gelmez. Bunlar Allah katında gerçekten Allah'ın nazarında 
rezil olan insanlardır ki bu iddiada bulunuyorlar. Aslında onlar bu doğrudan 
doğruya sendendir demiyorlar. Aynen ayet-i kerime'de ifade buyrulduğu gibi: 
"Sana bir iyilik isabet ettiğinde bu Allah katındandır ve bir kötülük isabet ettiğin
de ise bu senin nefsindendir. " Burada asla ve kat'a ayetin sonunda olan: "Deki: 
Bu Allah katındandır ve bunların hepsi Allah katındandır" kısmı ile ayetin diğer 
tarafı asla çelişmez. Bilakis bu ayet-i kerime'yi te'kid ve tahkik içindir. Nimetler 
de, musibetler de tümüyle Allah katındandır çünkü yaratıcı O' dur, takdir eden 
ve her şeyi emir buyuran O'dur. Kendi halkını sınayan, bu musibetlerle onları 
imtihan eden yine kendisidir. Bütün bunlar, bu musibetler ve imtihanlar da Allah 
katındandır. Onların bir kısmı onun katından, bir kısmı ise yaratıkların katından 
demek mümkün değildir. O halde bunların nasıl olur da bir kısmı Peygamber' e 
izafe edilir ve bunların Peygamber'in yüzünden meydana geldiği söylenebilir. 
Zira bilindiği gibi bu olaylarf ortaya çıkaran ve bunları tahakkuk ettiren haşa 
Peygamber değildir, bu onların zanlarından başka bir şey değil . Onu, peygam
beri bu olayların meydana gelmesine bir sebep olarak görmeleri bir zandır. Bu 
cümle, uğursuzluğu ileriye süren kimselerin halini açıklamaktadır. Vakıa olarak 
da Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'i cihaddan dolayı kınayanların bu kınama
sını Cenab-ı Allah iptal etmiş ve reddetmiştir. 

Bu yalancıların bir vehmi, zannı olup, tamamen batıldır. Çünkü Hz. Pey
gamberin getirmiş olduğu din ve vahiy asla ve kat' a bir kötülüğe sebep olamaz. 
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Bilakis o tümüyle hayırdır. Asıl hayır Peygamber' in getirdiğinde olup, kötülük ve 
musibet ise onların yapmış olduğu kötü amellerinden ve günahlarından ötürü
dür. Yasin suresinde zikredilen şehrin halkına gelen peygamberlerin veya mürsel 
olan kimselerin söyledikleri gibi :  "Sizin uğursuzluğunuz sizden kaynaklanıyor, 
sizinle beraberdir. " (Yasin , 36/19) Yine aynı şekilde Salih (a .s ) ' ın bu sözü de bu 
ayetle çelişmemektedir. Hz. Salih ' in :  "Uğursuzluğunuz sizin uğursuzluğunuz Al
lah nezdindendir " (en-Nemi, 27/47) ve Cenab-ı Allah' ın yine Fir'avn kavmi ile 
ilgili olarak buyurduğu "onlara bir iyilik geldiğinde bu zaten bizim hakkımızdır 
dediler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse, Musa ve beraberindekilerin uğursuz
luğu olarak kabul ederlerdi. "  (el-Araf, 7/13 1 ) .  Burada ele alınan iki olay ve iki 
nispet birincisinin kulun nefsine nispet edilmesi, ikinci hususun ise her ikisinin de 
yani hem iyiliğin, hem kötülüğün Allah katından olduğuna işaret edilmesidir. 

Burada Kur'an-ı Kerim' in tasdikini ve bir ayetin diğer bir ayeti nasıl tasdik 
edip desteklediğini iyice düşünmek gerekir. Burada zikredilen Kur'an-ı Kerim' in, 
bir tarafın diğerini tasdik etmiş olmasını ifade etmesidir. Birincisinde uğursuzluğu 
onlarla birlikte ve seyyie ile birlikte kılmıştır ve bunun da kuldan kaynaklandı
ğını ifade buyurmaktadır. Bu da gerekli olan sebepten kaynaklanmaktadır ki şu 
demektir: Kötülük de, uğursuzluk da ve sizin başınıza gelen musibetler de hepsi 
sizden kaynaklanan şeylerdir. Bunun asıl sebepleri sizsiniz ve bütün bunlar size 
bağlıdır. Şöyle denildiği gibi :  Şerrin senin şerrindir ve uğursuzluğun da senin 
içindedir. Bununla amel kastedildiği gibi , uğursuzluğun da bu gibi insanların 
kendilerinden kaynaklandığını ifade eder. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bunu 
amele izafe etmiş ki bu amelin bir karşılığı vardır. 

Eğer kul yaptığı amel karşılığında bir ceza görüyorsa bütün bu cezaları veren 
de Allah olduğuna göre bunun nihai noktası Cenab-ı Allah ' ın iradesinde düğüm
lenir. Burada sizin uğursuzh,ığunuz sizinle birliktedir denirken, bu gibi kimsele
rin amelleri ve onların uğursuzluğunun Allah katındaki cezaları olduğunu ifade 
etmektedir. Peygamberlerin getirdiği din ve hükümler, emirler ve yasaklar ise 
musibetlere sebep olacak türden şeyler değildir. Aynı şekilde Allah'a ve Peygam
berine itaat de herhangi bir musibete sebep olacak bir husus da değildir. Bilakis 
Allah' a ve Resulüne olan "itaat insanı dünya ve ahirette hayırdan başka bir şeye 
yöneltmez. Ancak mü'minlere işlemiş oldukları günahlarından dolayı ibadetler
deki eksiklik ve taksiratlarından dolayı Allah'a ve Resulüne olan itaatte gerektiği 
gibi görevlerini yerine getirmediklerinden dolayı bazı musibet ve sıkıntılar gelebi
lir. Uhud ve Huneyn gününde Hz. Peygamberin emirlerine itaat etmediklerinden 
dolayı burada bir imtihana düçar olmuşlardır. Aynı şekilde kafirlerin bu olay
larda Müslümanlara isabet ettirdikleri sıkıntıların asıl kaynağı da bu itaatsizliktir. 
Aslında kafirlerin Müslümanlara olan saldırılarıyla meydana gelen bu sıkıntılar 
ve darlıklar doğrudan doğruya Müslümanların imanlarından kaynaklanmamak
tadır. Aslında onların bir imtihanlarının gereğidir. 
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Aynen altının ateşe atılıp altın olup olmadığı denendiği gibi, mü'minler bu 
musibetlerle sınanmışlardır. Bu gibi hususlar ise gerçekten imtihanların tabiatının 
gereği olan hususlar olup, nefsin insanı aldattığı gibi altın madeninde de bir al
datmaca olup olmadığının ancak ateşe atılmak suretiyle anlaşılabileceğine ben
zemektedir. Cenab-ı Allah' ın :  "Cenab-ı Allah mü 'minleri temizlesin ve kdfirleri 
de heldk etsin diye. " (Ali İmran, 3/141)  ve yine Cenab-ı Allah ' ın şu buyruğunda 
olduğu gibi "Cenab-ı Allah sizin göğüslerin izdekileri sınayacaktır " (Ali İmran, 
3/154) Bütün bunlara bakıldığında Allah'a ve Resulüne itaat hayır ve güzellikten 
başka bir şeyi getirmez ve Allah'a ve Resulüne itaatsizlik ise şerden başka bir 
şeye de sebep olmaz. 

Cenab-ı Allah'ın "ne oluyor bu kimselere ki bir türlü bu sözü anlayamıyor
lar" buyruğunda sözkonusu olan vahyi bir türlü anlayamamaları onları yanlışlık
lara sürüklemektedir. Eğer bu vahyi ve Cenab-ı Allah' ın Peygamberine indirmiş 
olduğu hususları iyice kavrayıp, anlayabilseler kesin olarak bunda herhangi bir 
kötülüğün olmadığını göreceklerdir ve bunun her türlü hayra sebep olduğunu da 
anlayacaklardır. Eğer bunu fıkhedebilseler yine aklın ve fıtratın bu vahiyde indi
rilen her türlü maslahatın ve insanların yararına olan şeylerin olduğunu ve akla 
ve fıtrata da uygun olanın vahyin emrettikleri olduğunu anlayacaklardır. Hatta 
dünya ve ahiret hayatıyla ilgili olarak her şeyin bu vahiyde olduğunu idrak etmiş 
olacaklardır. Eğer vahyi tam anlamıyla fıkhedebilseler, Kur'an' ı iyice düşünüp 
içinde onlar için verilen emirleri anlayabilseler her bir emrin onların hayrı için bir 
emir olduğunu ve onlara hayrı ve güzelliği emrettiğini, her türlü kötülüklerden 
de alıkoyduğunu göreceklerdir. Bu da kesin olarak Cenab-ı Allah ' ın emirlerinin 
çok rahatlıkla akılla iyiliği emrettiği görülecek ve her bir maslahat ve rahmetin 
insanın çıkar ve menfaatlerinin bu emirlerde olduğunu göreceklerdir. Her türlü 
ihsanın ve güzelliğin bu emirlerde olduğu görüldüğü gibi batıl düşünceleri ileri 
süren kimselerin sözlerinin boş olduğu, Cenab-ı Allah' ın kullarının maslahatına 
olmayan bir şeyi onlara asla emretmediğini ve Allah' ın kullarına verdiği emirlerin 
tümünde bir maslahat olduğunu, kendilerini alıkoyduğu her şeyde de onların 
bir zararı olduğunu göreceklerdir. Bu gibi kimselerin cihaddan gelen iyilik ve 
kötülüğü yorumlama konusundaki sözleri aynen Yasin suresinde ifade edilen o 
tevhid inancını tebliğ etmeye gelen elçilerde bir uğursuzluk olduğunu iddia eden 
kimselerin iddialarına benzemektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: "Sana bir iyilik do
kunduğunda bu Allah'tandır ve bir kötülük de sana isabet ettiğinde ise bu senin 
nefsindendir. " Diğer bir ayette de şöyle buyurur: "Biz seni insanlara bir peygam
ber olarak gönderdik ve Allah da buna şahittir. " Bu ayet-i kerimelerin açıklanma
larında birkaç hususa işaret vardır. 

Her şeyden evvel Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in gönderilmiş ol
duğu ümmete bir Resul olduğunu ve risaletine b izzat Cenab-ı Allah' ın şahitlik 
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ettiğini ve bu risaleti tebliğ sırasında hoşuna gitmeyecek olan bir musibetin ken
disine isabet etmesi halinde bu başka hiçbir şeyi araya katmadan ve herhangi bir 
başkası hakkında zanna girmeden bu doğrudan doğruya kendi nefsinden kay
naklandığına dair bir işarettir. Diğer bir husus ise Hz. Peygamberin kendilerine 
bir peygamber olarak gönderilmiş olması onlar üzerine ikame edilen ve aleyh
lerinde gerektiğinde ortaya sürülebilecek olan önemli bir delildir. Artık onların 
da bir peygamberleri vardır ve bu peygamber onlara gönderilmiştir. Bunu inkar 
etmeleri halinde bu ayet onlara bir peygamberin gönderildiğini anlatmaktadır 
ve bu da onların aleyhinde ikame edilecek bir delil olarak ifade buyrulmaktadır. 
Başlarına bir felaket geldiğinde veya bir musibet ile karşı karşıya olduklarında 
haşa bu Allah'ın kendilerine zulmettiği anlamına asla gelmez. Çünkü onlara her 
türlü maslahatlarını ve bu maslahatlarını çekebilecek her türlü güzellikleri anlat
mak ve her türlü kötülüğü ve kendilerine zarar verebilecek olan her şeyi ken
dilerine öğretmek, hayrı ve güzellikleri bildirmek ve bundan dolayı da Allah'a 
nasıl şükredeceklerini, nasıl Allah' a hamdedeceklerini öğretmek üzere onlara 
kendi aralarından bir peygamber göndermiştir. İşte bütün bunlardan sonra şayet 
bir musibetten dolayı serzenişte bulunacak olurlarsa kendi nefislerini kınamak
tan başka hiçbir şey yapmasınlar. Diğer bir husus da Cenab-ı Allah' ın bizzat 
ResCılullah -satlatlahu aleyhi vesellem- ' in risaletine şahitlik ettiğini ve bu risaleti inkar 
edip, peygambere zarar vermeye kalkışan kimselerin bu inkar ve teşebbüslerinin 
de asla bir zarar getirmeyeceğini ve onun gerçekten peygamber olup, bu konu
da sadık ve doğru olduğunu defalarca Cenab-ı Allah birçok ayet-i kerimede ve 
bunu anlatan ilahi mesajlarla insanlara Kur'an-ı Kerim' inde bildirmiştir. İşte bu 
gibi cahiller, zalimler, uğursuzluk iddiasında bulunan kimseler ona ve risaletine 
asla zarar veremeyeceklerdir, çünkü göklerin ve yerin Rabbi onun risaletine şa
hitlik etmektedir. 

Bu gibi kimseler kendi günahlarını ve bu günahların sonunda tereddüt ede
cek cezaları ileri sürmek suretiyle onun risaletini akıllarınca iptal etmeye çalışı
yorlar. Halbuki Cenab-ı Allah bu risaleti haber vermiş, kendilerine onu bir Resul 
olarak gönderdiğini ve "buna da şahit olarak Allah yeter" diye buyurduğunu 
yukarıdaki ayeti kerimede göstermektedir. Bu deliller de onların kendi iddiaları 
olarak başlarına gelen musibetin ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in yüzünden 
olduğunu iddia etmelerinin iptal edildiği görülmektedir. Aynı zamanda başlarına 
gelen bu musibetin birinci ayette ifade edildiği şekilde kendi elleriyle kazandıkla
rından dolayı olduğu da vurgulanmıştır. Yine bu ayet-i kerime'de Cehmiyye ve 
Cebriye mezheplerinin ve onlarla aynı düşünceye sahip olan kimselerin "Allah 
gereksiz bir şekilde kullarına azap etmektedir" diye ileri sürdükleri boş iddialarını 
bu ayet çürütmektedir. Yine Kaderiye'nin insanın kazandığı güzellikler ve hase
natların sebepleri ile her türlü kötülük ve seyyiatın sebeplerinin Allah değil, bizzat 
kulun kendisi olduğunu iddia etmelerini de çürütmektedir. 
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Aynı şekilde bu ayet-i kerime'de Kur'an-ı Kerim' le amel etmeyen ve onu 
düşünmeyen kimselerin zemmedildiğine dair işaretler vardır. Kur'an' ı iyice dü
şünmeyen, fıkhetmeyen ve Kur'an' ın ortaya koyduğu hususlardan s,ıüz çeviren 
kimsenin dalalete sürükleneceği ve şakavet içerisinde olacağı , yüz çevirdiğinden 
dolayı bu delalet ve şekavete sebep olacağını anlatmaktadır. Sebeplerin ispatı ve 
bunu nefyedenlerin iddialarının iptali ve bunun asıl sebepleri ile bir irtibatının 
olmadığım iddia eden kimselerin görüşlerini de iptal etmektedir. Aynca bu ayetin 
ihtiva ettiği hususlardan bir tanesi de hayrın tümünün Allah'tan, şerrin tümünün 
re nefisten kaynaklandığını ,  şerrin de günahlardan ve günahların doğurduğu 
cezalardan kaynaklandığını anlatmaktadır. Günahlar ise nefsin kendisinden sa
dır olan davranışlardır ve yine bu günahların gerektirdiği cezalar ve bunların 
sonuçlarının asıl takdir edicisi ve onlarla hükmeden, bu konuda hüküm veren 
Cenab-ı Allah ' ın  b izzat kendisidir. Allah katında olan her şeyin bir kaza ve kader 
olduğunu bilmek gerekir. Hayır ve güzelliklerin aksine bu seyyiatın asıl kaynağı
nın insanın kendi nefsi olması ,  mücerred olarak bunun yine Allah 'ın bir fazl ı  ve 
takdiri olduğunu bi lmek gerekir. Daha evvelden Cenab-ı Allah'ın bu konudaki 
bilgisi , takdiri ve böyle uygun görmesinin sonucu olduğunu da b ilmek gerekmek
tedir. Bazı kimselerin iyilikler Allah katındandır, kötülüklerin asıl sebebi de Re
sulden kaynaklanmaktadır. Bu görüşün iptali için Cenab-ı Allah ayetin sonunda: 
"Deki: Bütün bunların hepsi Allah katındandır" buyurmakla bu konuda nefsin 
kötülüklerin işlenmesinde hiçbir etkisinin olmadığı vehmine kapılan kimselerin 
bu vehimlerini kaldırmak için Cenab-ı Allah böyle bU\IUrmuştur. Aslında ayet-i 
kerime' de: "Sana bir iyilik dokunduğunda bu Allah 'tandır ue bir kötülük dokun
duğunda ise bu da senin nefsindendir" şeklinde buyurmuş olması yukarıda ifade 
edildiği gibi ayetin bu şekilde anlatılması kendisinden başka kimselere de bir 
uyarı mahiyetindedir. Yani peygamberin kendisinden başka kimseleri uyarması 
anlamında bir ayet-i kerime'dir. 

Ayetin sonunda bu şekilde: "Deki: Her şey Allah katındandır"  diye buyrul
ması ise bu Allah ' tandır demiyor, "hepsi Allah katındandır" buyurması güzellik
lerle. kötülüklerin arasını bulmak için bu şekilde buyurduğu ifade edilir. Dolayı
sıyla hangi açıdan olursa olsun bütün hasenat ve güzellikler Allah' a izafe edil ir. 
Kötülüklerin ve seyyiatın ise kaza ve kaderi Allah 'a  izafe edilir. Hasenatı yarattığı 
gibi aynı zamanda seyyiat için gerekli olan kader ve kazayı takdir buyurması 
da yine onun yaratmasına bağlıdır. İşte bundan dolayı da: "Deki: Bütün bun
ların hepsi Allah katındandır" şeklinde buyurmaktadır. Hayır Allah katındandır. 
Çünkü onun isimlerinin gereğidir, bu hayrı yaratmak insanın nefsinden kaynak
lanan, şer yani kötülük ise Cenab-ı Allah' ın adaletinin gereği olarak o kimsenin 
eliyle kazanmış olduğu kötülüğün bir sonucu olarak yaratılmıştır ve bir adalet ve 
hikmettir. Başına bir iyilik isabet ettiğinde bu Allah' tandır denilmiş, Allah katın
dandır denilmemiş . Yine bir kötülük isabet ettiğinde bu senin nefsindendir, bu 
Allah katındandır denilmemiştir. Bunun insanın bizzat kendisinden kaynaklandı-
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ğı, kötülüklerin asıl kaynağının insanın bizzat kendisi olduğunda şüphe yoktur. 
Aynı şekilde güzelliklerin de Allah katından olduğunda şüphe yoktur, ama her 
ikisi de bir kaza ve kader bir yaratma olarak Allah katındandır, burada Allah' tan 
ile Allah katından gelenler arasında bir ayırım sözkonusudur. Çünkü şer Allah'a 
izafe edilmez. Bu bizzat kendi iradesiyle, isteyerek ve severek fiilen yaptığı, vas
fettiği, isimlendirdiği bir şey değildir. Çünkü Cenab-ı Allah hayırdan başka hiçbir 
şeyi murad etmez, hayırdan başka bir şeyi asla sevmez. O hiçbir zaman kötülük 
işlemediği gibi kötülük işleyen anlamında da bir ismi sözkonusu değildir. İleride 
şerrin ilahi kazanın dahilinde olduğu ile ilgili olarak ve onun takdir ettiği, uygun 
gördüğü bir şey olduğuna dair ileride bu konuyu yeniden anlatacağız. 

Fasıl :  

Yukarıda kaydetmiş olduğumuz Nisa suresi 79 .  ayet-i kerime'de "sana bir 
güzellik dokunursa Allah 'tandır. bir musibet ise başına geldiği zaman bu sen in 
nefsindendir" ayet-i kerimesi bir vahiy olarak peygambere hitap gibi görünüyor
sa da bu sadece gerçekten Resule mi aittir yoksa bütün insanlık için genel bir 
ifade tarzı mıdır? 

İbni Abbas'tan gelen bir rivayetle e l-Valibi 'nin naklettiğine göre bu ayet-i 
kerimede kaydedilen �ı'den maksat Allah' ın Bedir gününde Peygamberine 
verdiği zafer ve ganimet kastedilmektedir. Kötülükten maksat ise Uhud savaşı 
gününde meydana gelen sıkıntı ve yüzünün yaralanması, dişinin kırılması gibi 
musibetler idi . 

Bir başka grup ilim adamı da şöyle demiştir: "Burada kastedilen Hz. 
Peygamber' in kendisi değil, Ademoğullarının tümüdür. Aynen "ey insanoğlu 
seni kerim olan Rabbin ile aldatan nedir?" ( el-İnfitar, 6) buyruğunda olduğu gibi. 
Salih' in Katade -radıyallahu anh- 'den rivayet ettiğine göre senin başına bir musibet 
geldiğinde bu senin nefsindendir diye buyurması buradaki ey Ademoğlu senin 
kazanmış olduğun günahlar yüzünden bu senin cezandır anlamındadır. Bir başka 
grup ilim adamı ise birinci görüşü yani İbn Abbas' ın görüşünü bu ayetin doğru
dan doğruya peygamberin kendisine hitap olduğu iddiasını ileri sürmektedirler. 

Bu iddiayı ileri sürenler: "Biz seni insanlara Resul olarak gönderdik " ayet-i 
kerimesini delil gösterip şöyle derler: Burada insandan sözedilmemiştir ve ona da 
herhangi bir hitap yoktur. Sadece bir taifeden sözedilmekte ve Cenab- ı  Allah ' ın 
onlar hakkında söyledikleri anlatılmaktadır. Eğer kastedilen bu gibi kimseler ol
muş olsaydı ,  Cenab-ı Allah sizin başınıza gelen bir musibet veya bir hayır diye 
buyurur veya onların başına gelen bir musibet diye ifade buyururdu. Bu ise 
sebep sonuç ilişkisinden kaynaklanan bir husus olarak ifade edilir ki eğer Hz. 
Peygamber Ademoğullarının efendisi ise ki böyledir o zaman onun hakkında 
söylenen bu söz böyle olduktan sonra acaba diğer sair insanlar için nasıl takdir 
edilmiştir. Bunun için bu grup ilim adamı ikinci görüşü tercih ederek bu hitabın 
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genel olarak bütün insanlığa ait olduğunu ifade ederler. Bu görüşte olanlar Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bazı sıkıntılarla karşılaşmış olsa bile o günah 
işlemekten masumdur ve asla ondan bir günah sadır olmaz derler. Buradaki 
hitap ise şekil itibariyle peygambere yapılmış gibi görünüyorsa da burada asıl 
kastedilen ümmetin tümüdür. Delil olarak da şunu gösterirler: "Ey Peygamber! 
Sizler hanımları boşadığın ız zaman . . .  " (et-Talak, 1 )  

Eğer hitap burada doğrudan doğruya peygambere olmuş olsaydı devamı 
böyle gelmezdi çünkü o masumdur ve günah işlemediğine göre bunun anlamı 
şudur. Hatta bu genel bir anlam olup, "size bir iyilik dokunduğunda kendi nefsi
n izden, bir kötülük geldiğinde de yine kendi nefsin izdendir. " o zaman mananın 
şöyle olması gerekirdi ,  sizin başınıza gelen bir felaket sizin kendi elinizle kazanmış 
olduğunuzdandır ve nefislerinizdendir. 

Birinci hitap Hz . Peygambere, ikinci hitap ise ümmetedir. O zaman da an
lam şöyle olurdu: İşte bundan dolayı da kötülüğün isabet etmesini ayrı tutarak 
"sizin başın ıza bir musibet geldiğinde sizin kendi ellerin izle kazanmış olduğu
nuzdandır. " (eş-Şura, 42/39) "Sizin başınıza bir musibet geldiğinde siz de aynı 
misliyle onlara isabet ettirdin iz ve sonra dediniz ki: Bu neyin nesi? Deki onlara: 
Bu sizin kendi nefsin izden dolayı kazandıklarınızdandır. " (Ali İmran, 3/69) .  Ve 
yine Cenab-ı Allah bir diğer ayet-i kerime'de şöyle buyurmaktadır: "Anda/sun 
ki Allah birçok yerde ve Huneyn (Gazvesi) gününde size yardım etmiştir. Hani 
çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Yeryü
zü genişliğine rağmen, başınıza dar gelmişti. Nihayet arkanızı çevirip gitmiştiniz. 
(Bu dağınıklıktan) sonra Allah; Rasulü 'ne ve mü 'minlere sekinetini (rahmetini) 
indirmiş; görmediğin iz ordular da indirmiş ve kafirleri azablandırmıştı. Kafirlerin 
cezası işte budur. " (et-Tevbe, 9/25, 26) Burada Cenab-ı Allah meydana gelen 
Huneyn hezimetinin insanların kendi elleriyle yapmış olduklarıdır ve kendi gü
nahlarından ve nefislerini beğenmekten dolayıdır ama asıl yardım ise Cenab-ı 
Allah'ın kendi peygamberine indirmiş olduğu yardımdır ve onu desteklemiş ol
masıdır. Eğer bu hezimetten dolayı bu durum peygamberden kaynaklanmış ol
saydı, böyle ifade buyrulmazdı. 

Diğer bir grup alimler ise her iki görüşün arasını bulmak suretiyle şöyle de
mişlerdir: Burada hitap doğrudan doğruya ResO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem
' edir. Maksat ise geneldir çünkü Cenab-ı Allah' ın :  "Ey Peygamber! Sen Allah 'tan 
kork, kafirlere ve münafıklara asla itaat etme. " (el-Ahzab, 33/1 )  Sonra şöyle bu
yurmuştur: "Sen Rabbinden sana vah yedi/ene tabi ol. " (el-Ahzab, 33/2) ve yine 
bir başka ayet-i kerime'de: "Allah 'a tevekkül et . . .  " (el-Ahzab, 33/3) ve diğer bir 
ayet-i kerime'de "Anda/sun, sana ve senden öncekilere vahy olundu ki: "Eğer 
şirk koşarsan, andolsun ki amelin boşa çıkar ve muhakkak zarar edenlerden 
olursun. "Hayır, - işte bundan ötürü- yalnız Allah 'a ibadet et ve şükür edenlerden 
ol! " (ez-Zümer, 39/65 . 66) ve yine bir başka ayet-i kerime'de de: "Eğer sana 
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indirdiğim izden şüphede isen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Anda/sun ki 
hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. " (Yunus, 
10/94) . Burada ise hitabın iki tür olduğunu ileri sürerler. Bu hitabın iki türlü ol
duğunu ifade ederler. Birincisi onun lafzı kendisi ile bir öz teşkil eder fakat birinci 
yol ile bir başkasını da kapsamaktadır: "Ey Peygamber! Zevcelerinin hoşnutlu
ğunu arayarak Allah 'ın sana helô.l kıldığı şeyi n için haram edersin? Allah, çok 
bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir" (et-Tahrim, 66/1 ) ayetinde olduğu gibi ve 
yine şöyle buyurur: "Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir. Allah 
mevlô.nızdır sizin. O en iyi bilen (alim)dir, Hakimdir. " (et-Tahrim, 6612) İkinci 
bir tür ise hitabın bizzat peygambere ve ümmetine olduğudur. Ancak hitapta 
peygamber muhatap alınmıştır çünkü vahye muhatap olan odur. Asıl olan o ol
duğu gibi, peygamberine bu tebliği yapacak olan elçi yine kendisidir ve Cenab-ı 
Allah' ın onlar arasında belirlediği kişidir. Bu da müfessirlerin çoğunun görüşüdür: 
Hitap peygamberedir fakat kastedilen ümmetin bütün fertleridir. Ondan başkası 
olan kimselerdir ama buna rağmen de peygambere böyle bir hitabın olmaması 
gerektiği iddiasını da reddetmişlerdir. Aynı hitap peygambere de yapılabilir. An
cak o bütün insanların bir imamı ve öncüsü olup, onların kendisine tabi olduğu 
kimseler olduğundan dolayı hitap kendisine yapılmıştır. 

Ümmet de ona bu hitapta ve bu hükümde tabi olmuştur. Aynen bir hüküm
darın kendi ordusunun komutanına şöyle dediğine benzemektedir: "Yarın sen 
çık ve şu şu yerde konakla ve oradan da düşman ordusuna şu vakitte saldır" 
demesine benzer. Burada sultan sadece komutana emir vermiş ve hitabı ona 
tevcih etmiştir. Ancak burada tek başına komutan gidip düşman ordusuna sal
dıracak değildir. O bütün orduyla birlikte saldıracaktır. Asıl işi yapması gereken 
ordu iken hükümdar hitabı komutana tevcih etmiştir. Yine bir başka görüş ile 
şöyle derler. Cenab-ı Allah' ın : "Sana bir güzellik dokunduğunda bu Allah 'tandır 
ve sana bir kötülük isabet ettiğinde ise bu nefsindendir. " Burada hitap peygam
beredir ve aynı zamanda ümmetin bütün fertleri de birinci yol ile yapılan izahta 
olduğu gibi tümüyle buna dahil edilmiştir. Aynı zamanda "Biz sen i  insanlığa bir 
peygamber olarak gönderdik" ayetine de asla aykırı değildir. Bu peygambere 
olan bir hitaptır, çünkü biz seni insanlığa gönderdik derken gönderilen kendisi 
idi. Buradaki şart vukuu icap ettirmez, cezayı şarta bağlar yani sebebi sonuca 
bağlar. Doğrusunu Allah b ilir. 

Kaderiye mezhebine bağlı olanlar şöyle derler: Eğer itaatler ve bütün ma
siyetler mukadder olmuş olsaydı, bütün nimetler ve musibetler de mukadder 
olsaydı, Cenab-ı Allah bir nimet olan iyiliklerle bir musibet olan kötülükleri ne
den ayırmıştır ve iyilikleri kendisinden, kötülükleri de insana yüklemesi mümkün 
değildir. İyilikler kendisinden, kötülükler de insanın nefsinden kaynaklanmıştır. 
Bütün bunlar ise bir takdirdir, bir kaderdir. Sünni görüş ise şöyledir: Bunların 
arasında çok farklar vardır. Bu farkları şöyle sıralamak mümkündür: 
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Birinci fark: Allah' ın nimetleri ve kullarına olan ihsanı kullardan herhangi 
bir gayret ve kesb olmaksızın Allah' ın bir lütfu olarak ihsan edilir. Allah kullarına 
bunu bir afiyet ve bir rızık, bir yardım olarak in'am ve ihsan eder. Bunların ya
nında toplumlara peygamber göndermesi, onlara kitabı indirmesi ve h idayetle
rine sebep olacak olan vahyi onlara indirmesi bunu sırf kendileri için bir nimet 
olsun diye onlara ihsan etmiştir. Bunun olması için insanların kendi eliyle gayret 
etmeleri sözkonusu zaten olamaz. Cenab-ı Allah Cennet' e insanları iskan etmek 
üzere yaratmış ve onları orada hesapsız bir şekilde barındırmıştır. Aynı şekilde 
mü'minlerin çocuklarını ve insanlar arasında akıl hastalarını yine herhangi bir 
amel sözkonusu olmasa bile onları Cennet' ine sokar. Cezaya gelince , herkes 
yaptığının karşılığından başkasını asla görmez. Herkes yaptığının cezasını çeker. 

İkinci fark: Güzel amellerde bulunmanın bir ihsan olduğunu biliyoruz ve 
bu da Allah'tan insana verilen bir ihsandır. Çünkü insana hidayeti ve imanı bir 
erdemlilik, bir fazilet olarak kendi lütfundan ihsan etmiştir. Aynen Cennet ehlinin 
dediği gibi: "Bizi buna ileten Allah 'a hamda/sun. Allah bizi buna iletmeseydi, 
kendiliğimizden bunu bulmuş olamazdık. " ( el-Araf, 7/143 ) .  Cenab-ı Allah' ın in
sanlara hayatı bahşetmesi, onları yaratması, onlara işitmek için kulak, görmek 
için göz, düşünmek için akıl ve hissetmek için kalp vermiş olması, onlara pey
gamberler göndermesi, peygamberlerin de onlara hakikati anlatmaları ve tevhidi 
tebliğ etmeleri ve bu tevhid ile hidayete ermeleri ve aynı zamanda peygamber
lerin onlara imanı ilham edip , onu kalplerine yerleştirerek sevdirmeleri, imanın 
kalpte bir güzellikle yerleşmiş olması ve onun zıttı olan küfrün kalpten uzaklaş
ması , kerih görmeleri Allah' ın insanlara nimetleridir. 

Cenab-ı Allah' ın aynen şöyle buyurduğu gibi :  "Bilin ki Allah ' ın Rasulü sizin 
aranızdadır. Eğer o işlerin çoğunda size itaat etse, elbette zorluğa düşersiniz. 
Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalblerin izde süsledi ve küfrü, fıskı ve isyanı 
size çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulanların ta kendi/eridirler. Allah'tan 
bir lütuf ve bir n imet olmak üzere. Allah Alimdir, Hakimdir. " (el-Hucurat, 49/7-8) . 
Bütün dünyanın içindeki her türlü hayır ve nimetle nimetlenen insanlık aynı za
manda ahiret nimetiyle de nimetlenecektir ve bu kendilerinden herhangi bir et
ken ve bir sebebe dayalı olmaksızın insanlığa verilen bir nimettir. Onlar bu nimeti 
elde etmek için herhangi bir güç ve kuvvet sarfetmezler. Buna ulaşmak Allah' ın 
hidayetiyle mümkündür. Çünkü Allah onları ve salih amellerini ve onlara verile
cek mükafatları yaratmıştır. 

Bütün bunlar şerrin ve kötülüğün aksine Cenab-ı Allah' ın hayır olarak in
sanlara verdiği ve ihsan ve in'am ettiği hususlardır. Kötülük ise ancak insanların 
itirafları ile kulun kendi işlediği günahlarla gerçekleşir. Aynı şekilde bu günahlar 
da insanın nefsinden kaynaklanıyor. Kul kendisinin içinde bulunduğu hayrı dü
şündüğünde bütün bu hasenatın, iyiliklerin hepsinin Allah tarafından olduğunu 
görecek, bilecek ve bundan dolayı Rabbine şükredecektir. O zaman da Cenab-ı 
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Allah bu şükre karşı kendi fazlından ve lütfundan o kula salih ameller nasip ede
cek ve içinde yüzüp nimetleneceği nimetler verecektir. Ancak şerrin ,  kötülüğün 
ve günahların ise bizzat işlediklerinin ürünü olduğunu anlayınca bu günahların
dan dolayı Rabbine istiğfar ve tövbe edecektir. İşte bunun üzerine şerre sebep 
olabilecek her şey o kuldan uzaklaşır. O daima Rabbine şükredici olduğu, Rab
bine istiğfar ettiği müddetçe hayır ondan eksik olmaz, şerden de daima uzak 
olur. Aynen Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in bir konuşmasında şöyle 
buyurduğu gibi : " İnsanın Allah'a hamdedip verdiği nimetlerden dolayı şükranda 
bulunur ve sonra Allah'tan yardım ve mağfiret dilemesi Cenab-ı Allah'tan taate 
devam etme noktasında yardım vermesini ve her türlü isyandan uzak kalmak 
için de sürekli olarak onun mağfiretine sığınmayı ve verdiği her türlü ihsandan, 
lütfundan ve fazlından dolayı Rabbe hamdetmesi güzel bir davranıştır. 

Sonra Allah'a yalvararak deriz ki: Nefislerimizin şerrinden Allah ' a  sığınırız. 
Kim bu sözü söyleyip de daha evvel işlemiş olduğu günahlarından Rabbine istiğ
far ettiğinde bir daha içine düşmemek üzere istiğfar ettiği günahlarından dolayı 
bunları söyler ve sonra der ki : Ve amellerimizin kötülüklerinden sana sığınırız. Bu 
da; daha evvel işlenmiş olan günahlardan dolayı içine düşülecek cezadan kurtul
mak ve böylesi bir cezadan Allah 'a sığınmak için bu şekilde niyazda bulunulur. 
Sonra der ki: "Allah' ın kendisine hidayet verdiği bir kimseyi delalete sürükle
yecek bir güç yoktur ve delalete sürüklenen bir kimseyi de hidayete getirmek 
mümkün değildir. " İşte bu dua Cenab-ı Allah' ın halkının amelleriyle ilgili olarak 
tasarrufunu anlatan duruma bir şehadettir. Bu onun kendi iradesiyle tecelli eder, 
kudreti ve hikmeti ile oluşur ve onun ilmiyle meydana gelir, çünkü Cenab-ı Allah 
dilediğini hidayete erdirir ve dilediğini de delalete sürükler. Bir kulunu hidayete 
erdirdi mi hiç kimse onu dalalete erdiremez ve birisi de hak ettiğinden dolayı 
Allah ' ın adaleti gereğince dalalete saptı mı ona hidayeti ulaştıracak kimse ola
maz. Burada Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin bir ispatı ve kudretinin bir göstergesi , 
ilminin sonsuzluğu, h ikmetinin yüceliği ve hükmünün ve kaderinin üstünlüğünü 
anlatan durumlar vardır. Onun bu takdiri ve hikmeti tevhid nizamının adeta bir 
özüdür. Onun temelidir ve bundan dolayı bu kulun önünde durduğu için aynen 
bir mukaddime olarak o ben: "Allah' ın bir ve tek ilah olduğuna şehadet eder, 
Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Allah' ın kulu ve Resulü olduğuna şeha
det ederim" diyerek kelime-i şehadetiyle bütün bunları tahakkuk ettirmiş olur. 
Allah'a hamd olsun ,  bu hamd ve yardım dileme ile Allah'tan mağfiret dilemekle, 
ona sığınmakla Cenab-ı Allah'ın nasip etmiş olduğu imanın lezzeti anlaşılır ve 
iman iyice bununla kalpte kökleşir. 

İşte burada Cenab-ı Allah hasenat ile seyyiat, iyiliklerle kötülüklerin arasını 
ayırmıştır. Onları bir arada zikrettikten sonra Cenab-ı Allah :  "Deki bütün bun
ların hepsi Allah katındandır" buyurmuştur ve bu buyruk ile de onların arasını 
birleştirmiş ve imanın ancak bunlarla kemale ereceğini ve bunların ikisinin kaza 
ve kader Allah' ın meşieti ve yaratması olduğunun farkına varılırsa bu imanın 
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lezzeti duyulur. Sonra Cenab-ı Allah bu iki hususun arasını ayırt etmiştir. Bu ayırt 
edişle insanlar hayır ve hasenatın Allah'ın bir nimeti olduğunun farkına vararak 
ona şükrederler, o da bu şükürlerinden dolayı onlara fazlını ve nimetini arttırır. 
Şerrin, kötülüğün ve seyyiatın da insanların günahlarının bir sonucu olduğunun 
farkına vararak ona şükrederler, o da bu şükürlerinden dolayı onlara fazlını ve 
nimetini arttırır. Şerrin, kötülüğün ve seyyiatın da insanların günahlarının bir so
nucu olduğunun farkına varıp, Rablerine istiğfarda bulunmaları ile Üzerlerinden 
bu hükmü kaldırır, bütün bunların bu şerlerin de sizin nefislerinizden kaynaklan
dığını bilin ve bundan dolayı Allah'a sığınınız, sizi bu kötülüklerden kurtaracaktır 
ve ancak bu da yalnız ve yalnız Allah' a  iman etmek suretiyle bunun tamamlana
cağı mümkündür. Çünkü hidayete erdiren ve dalalete sürükleyen yalnız ve yalnız 
odur ve kadere iman da işte budur. 

Cenab-ı Allah 'a olan imana bu kapıdan giriniz. Bütün işlerin hepsinin Allah ' ın 
elinde olduğunu bilirseniz o zaman kelime-i şahadeti söylemeniz "la ilahe illallah 
Muhammeden ResCılullah" demeniz tasdik edilir. Bütün bunlar İslam inancının ve 
imanın asıl temeli ve bağıdır. Eğer bu anlatılan farklara dikkat edilmezse ve insa
noğlu bu konudaki farkı anlamazsa onun günahlardan ve isyandan uzak kalması 
mümkün değildir ve günah işlediğinde, isyan ettiğinde kendi nefsini kötüleyip, 
günahlarından tevbe ve istiğfarda bulunması, nefsinin içine düştüğü şerlerden 
pişman olması ve kalbini de bir daha bu kötülüklere düşmeyecek şekilde ıslah 
etmesi, ancak Rabbinin kaderine teslim olması ile mümkündür. Allah' ın takdirini 
ancak bu şekildeki iman, amel ve tevbe anlayışıyla gerçekleştirebilir. Bu öyle bir 
durumdur ki, öyle bir tuzaktır ki şaki ve günahkarların iblise tabi oldukları bir yol
dur ve hala bu tuzağın sahibi olan iblis her zaman şakavet ve günah sahibi olan 
kimseleri buna doğru sürükler. Bu devam ettiği müddetçe iblisin azabını arttırır 
ve onu Rabbinin bu iblisi uzaklaştırması daha da artar, Rabbi onu her seferinde 
daha çok uzaklaştırır. Aynen bu da müşriklerin dalalete düşüp, şakavet içerisin
de iken söyledikleri söz gibi :  "Eğer Allah dileseydi, biz de, babalarımız da şirke 
girmezdik. " (el-En'am, 6/148) Kıyamet gününde şu sözü söyleyenin durumunda 
bir değişikliğin olduğunu göstermesi de aynen buna benzer: "Eğer Allah beni 
h idayete erdirmiş olsaydı, ben muttakilerden olurdum diyen kimsenin durumu 
gibidir. " ( ez-Zümer, 39/56) Bu bir hasrettir, bir azaptır. Cenab-ı Allah bu ayetin 
arasındaki uyumu birlikte zikretmeyip, bunların ikisini birbirinden ayırt ederek 
söylemiş olsaydı ,  o zaman tevhidte, imanda, kaderde ve Allah'a olan sığınmada 
hidayeti, tevfiki, başarıyı, Allah'a sığınmayı, şerrin nefisten kaynaklandığını ve 
amelin kötülüklerinden şerrin meydana geldiğini ve Allah'a olan tam bir ihtiyacı 
ve onun fazlına ve yardımına olan gerekliliği anlamak mümkün olmazdı . Bunla
rın arasını ayırt etmede ve bunların ikisini birlikte zikretmede gerçek ubudiyetin 
tam anlamıyla ifadesi vardır. İleride bu konulara ve kaderle ilgili olarak tam taf
silatlı bir anlatımda bulunacağız. Bu iki hususun iyilik ve kötülüğün, hasenat ve 
seyyiatın kader ve şerrin birlikte zikredilmesi ve bunların birbirinden ayrı tutul
malarıyla meydana çıkan farkın geniş izahını ileride yapacağız. 



Sure :  4 • Nisa Suresi •!• 585 

Üçüncü fark: İyilik Cenab-ı Allah' ın arttırdığı, onu nemalandırdığı ve en 
küçük bir gayret sonucu olarak kulun yapmış olduğu bir iyiliği yazıp büyütmesi 
ve ona bunun karşılığında büyük bir sevap vermesiyle oluşur. Kötülüğe gelince, 
onu arttırmaz ve gerektiğinde tevbe ile ve kötülükleri silen hasenatlarla, güzellik
lerle veya başa gelen musibetlerle onu yok sayar. Seyyiatlar, kefaret mahiyetinde 
olup musibetlerin başa gelmesiyle gerektiğinde yok olabilecek şeylerdir. Bunun 
için hasene Cenab-ı Allah' a  izafe edilmesi açısından çok daha uygundur. Seyyi
atın ve kötülüklerin ise nefse izafe edilmesi de daha uygundur demek gerekir. 

Dördüncü fark: Taat ve nimet olan iyiliğe, haseneye gelince Cenab-ı 
Allah ' ın sevdiği, razı olduğu ve her zaman kendisine itaat edilmesinden dolayı 
memnun olduğu gibi bunları yapan kullarına da ihsan etmeyi, iyilikte bulunma
yı, onlara cömertçe vermeyi arzu eder ve sever. Masiyetin meydana gelmesi ve 
takdir edilmesi halinde de yine taatlerle onu engellemeyi de sever ve masiyetin 
meydana gelmesindense, taatin meydana gelmesi ona daha sevimlidir. Vermek 
ve ihsanda bulunmak Allah katında daha güzeldir. İşte bundan dolayı iyiliği 
Cenab-ı Allah'a izafe etmek ve kötülüğün bütün türlerini de nefse irca etmek 
daha uygundur. Bunun için İslam ariflerinden ve Allah' ın Rablerini daha iyi bi
len kulları arasında edebin tarifi yapılırken Cenab-ı Allah' a  hayrı, nimetleri izafe 
etmişler, şerleri, kötülükleri ise yerine ve sadır olduğu kimseye izafe etmişlerdir. 
Aynen hanif insanların imamı olan Hz. İbrahim'in diliyle Kur'an-ı Kerim' in bu
yurduğu gibi : "Onlar -ôlemlerin Rabbi m üstesnô- benim düşmanımdır. "O, beni 
(yoktan) yaratandır ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve bana içiren 
O'dur, Hastalandığımda bana şifa veren O' dur. " (eş-Şuara, 26178-80) Burada 
Hz. İbrahim hastalığı kendi nefsine, şifayı ise Rabbine izafe etmiştir. 

Kehf suresinde el-Hadr adındaki bilge kişi: "Mü 'minlerden (nôfile) bağışlar
da bulunanları, kaş -göz işaretleriyle ayıplayan/arla, güçlerinin yetebildiğinden 
başkasını bulamayan kimselerle eğlenenleri Allah maskaraya çevirir ve onlar için 
pek acıklı bir azab vardır" (el-Kehf, 18/79) Sonra yine şöyle der: ''Artık onlar ka
zandıkların ın bir cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar" (el-Kehf, 1 8/82) ve; 
Cinlerden mü'min olan kimseler de şöyle dediler: "Doğrusu biz yerde bulunan
lar için şer mi murad edildi yoksa Rabbleri onlar hakkında hayır mı m urad etti, 
bilmiyoruz" (el-Cin, 72/1 0) 

Beşinci fark: Hasene Cenab-ı Allah'a izafe edilmiştir. İyilikler ona aittir 
çünkü o hasene ile her yönüyle ve bütün değerleriyle Cenab-ı Allah'a aittir. Yu
karıda ifade ettiğimiz şekilde birçok yönüyle ona izafe edilmesi gerekmektedir. 
Seyyiata, şerre ve kötülüğe gelince, Cenab-ı Allah kaza ve hikmetinden dolayı 
onu takdir etmiştir, bu hikmetten dolayı da onun bir ihsanı olarak kabul edil
mektedir. Cenab-ı Allah rububiyeti gereğince asla kötülük yapmaz ve kötülük 
yapmakla da vasfedilmez. Onun isimleri arasında kötülüğe ve şerre işaret eden 
hiçbir isim göremezsiniz. Bu müstahildir. Onun yaptığı her şey güzeldir, hayırdır 
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ve hikmettir. Aynen buyurduğu gibi :  "Hayır onun elindedir. " (Ali İmran, 3/26) 
Ümmetin arifleri şöyle derler: "Şer asla sana ait değildir. " Çünkü Allah asla ve 
kat'a hiçbir zaman şerri yaratmaz. Yarattığı her şey onun yaratığıdır ve yarattığı 
her şeyin de mutlaka bir maslahatı ve hikmeti vardır ve onun yarattıkları arasın
da şer gibi gözüken veya bir parçası kötü gibi gözüken şeyler izafidir ve geçicidir 
ama mutlak ve her yönüyle şer olan mahza kötülük kabul edilen bir şeyi Cenab-ı 
Allah 'a izafe etmek isabetli değildir, o bundan münezzehtir, hiçbir şekilde hiçbir 
yönüyle külli bir şer ona izafe edilemez ve ona ait olamaz. 

Altınca fark: İnsanın hasenattan yapmış olduğu şeyler onlar Allah'ın ira
desine bağlı ve var olan şeylerdir. Allah' ın takdir ettiği, rahmet ve hikmetiyle 
yarattığı durumlardır. Bunlar ademi olan, yok hükmünde olup da Allah'tan baş
kasına izafe edilecek şeyler değildir. Tümüyle vücudi durumlardır ve her mevcut 
olan şey de sonradan var olmuştur ve onu yaratan da Allah' tır, onu oluşturan 
odur. Hasenat iyilikler ve güzellikler de emredilen bir fiildir. Onların terk edil
mesi ise mahsur teşkil eder. Terk etmek de yine var olan bir durumdur. İnsanın 
nehyedildiği şeylerden uzak kalması, onları terk etmesi, onu bir günah olarak 
bilmesidir. Nehyedilenler kötü şeylerdir, günahtır ve bunun yapılması halinde 
de azaba sebep olur. Allah' ın vereceği azap ve buğzuna sebep olan bu şeyleri 
terk etmek ise insanın yapması gereken bir davranıştır. Eğer insan bu kötülükleri 
kerih görür, kendi nefsini ve arzularını , isteklerini bundan uzak tutarsa bu yine 
mevcut olan, var olan bir durumu ortaya koyar. Cenab-ı Allah' ın insana vermiş 
olduğu bilgi sebebiyle bu iyilikleri yapması bir adaletin tecellis i ,  bir sıdk olup ha
senatı gerektirir. Bu da yine vucudi bir durum yani varlığı gerektiren b ir durum 
olarak ortada vardır. İnsan da kötülüklerin ne kadar kötü olduğunu ve bunları 
işlememesi gerektiğini bildiğinden dolayı bunları terk ettiği için kendisine sevap 
yazılır. İnsanın bundan uzak durması , nefsini bunlardan alıkoyması ve kalbinde 
bunları kerih görmesi sevap kazanmasına vesiledir. Cenab-ı Allah' ın şu buyru
ğunda olduğu gibi :  Bilin ki Allah 'ın Rasulü sizin aranızdadır. Eğer o işlerin çoğun
da size itaat etse, elbette zorluğa düşersiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu 
kalblerin izde süsledi ve küfrü, fıskı ve isyanı  size çirkin gösterdi. İşte onlar doğru 
yolu bulanların ta kendi/eridirler " (el -Hucurat, 49/7) ve yine Cenab-ı Allah şöyle 
buyurur: "Rabbinin huzuruna varmaktan korkup nefsin i hevô.dan alıkoyana ge
lince" (en-Naziat, 79/40) ve yine bir başka ayette Cenab-ı Allah şöyle buyurur: 
"Muhakkak ki namaz her türlü kötülükten ve münkerden insanı alıkoyar. " (el
Ankebut, 29/45) 

Buhari ve Müslim' de ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' den rivayet edil
diğine göre: 1463 "Şu üç husus kimde bulunursa, o imanın lezzetini elde etmiş 
demektir. Kimin için Allah ve Resulü onların dışındaki her şeyden daha sevgili 

1463 Buhari bu hadisi muhtelif yerlerde rivayet etmi§tir. 1, 77, el-İman bölümü; Müslim, 1, 2 17, 
el-İman bölümü 
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ise ve bir kardeşini Allah rızası ıçın sevmesi ve imanı terk edip , küfre düşme 
durumunu aynen ateşe atılma gibi son derece kötü ve kerih gören kimse . "  Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- burada "Allah için buğzetmeyi" buna ilave 
etmek suretiyle asıl imanın sağlam kulpuna işaret etmiştir. Yani Allah için sevmek 
ve Allah için buğzetmek imanın sağlam bir kulpudur. Allah için sevmek ve Allah 
için buğzetmeyi, Allah için vermeyi imanın kemal derecesi olarak tavsif etmiş 
bulunmaktadır. Bu şekilde buyuran ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- diğer bir 
hadisinde şöyle der: 1464 "İmanın en sağlam kulplarından birisi Allah için sevmek 
ve Allah için buğzetmektir"  ve yine ResCılullah -sallallfıhu aleyhi vesellem- başka bir 
hadis-i şerifinde şöyle buyurur: "Kim Allah için sever ve Allah için buğzederse, 
kim Allah için verir ve Allah için alıkoyarsa imanın en mükemmelini yakalamış 
olur. " 1465 İnkar edilmesi gerekeni kalp ile inkar etmek imanın mertebelerinden 
birisi olarak görülmüştür. Kötü olan şeyin buğzedilmesi ve kerih görülmesi, terk 
edilmesinin bir gereğidir. Ancak bu terkin imandan olabilmesinin şartı onu ke
rih görmek, buğzetmek ve ondan uzak kalındığı gibi insanların ona düşmelerini 
engellemek de aynı şeydir ve Allah rızası için alıkoymak da bunu gerektirmek
tedir. Kötü arkadaşın terk edilmesi, kendi kavminden olan müşriklerden uzak 
kalınması ve onların tapındıklarının tümünün reddedilmesi işte Allah rızası için 
olan davranışlardır. Bu terk normal bir terk değil , imandan gelen ve İslam'a olan 
düşmanlıklarından dolayı bir terk olup, bu gibi kimselerin yaptıklarını kerih gör
mek Müslüman için güzel bir davranıştır. Bu da kalp için bir ubudiyettir. Kalpte 
meydana gelen bu imani durum bütün organların da bunun gereğini yapması 
ve bundan uzak kalınması, kalbin bunu tasdik ederek irade ile ortaya koyması, 
muhabbetle, taatla ve kalbi ubudiyetle bütün bunların gerçekleşmesi icap eder. 
Bu Allah rızası için sevmek ve Allah rızası için buğzetmek, gerçekten "la ilahe 
illallah Muhammedun Resulullah " şehadetini tahakkuk ettirmek ve ona uymak 
demektir. Bu kalbin tamamen Allah'a bağlandığını ,  ona muhabbet ettiğini ve 
Allah dışındaki her şeyin terk edilip, kerih görüldüğünü gösteren bir durumdur. 

Sadece Allah 'a ibadet etmek veya onu sevmek ve ona tevekkül etmek ve 
ona sığınmak, ondan korkmak ve onun rahmetini beklemek yeterli değildir. Bü
tün bunların yanında onun dışında olan kimseleri ibadeti terk etmek, onun dı
şında olan kimselere güvenmek ve tevekkül etmek ve onun dışında kimselere 
sığınmak ve onlardan korkmak, Allah dışında kimselerden bir şey talep etmek 

1464 Ebu Davud et-Tayalisi bunu başka bir şekilde rivayet etmiştir: "İslamın hangi kulplarının 
sağlam olduğunu bilir misin?" Hadis no, 378; İbni Ebi Şeybe, hadis no: 1 10, aynı lafızla 
rivayet etmiştir; et-Taberani, el-Kebir, Xl; 215, hadis no: 1 1537 ve imanın sağlam kulp
larının en sağlamı hangisidir ibaresiyle de Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 286. Hadisi 
Allame el-Elbani hasen kabul etmiş ve bunu es-Si/siletu 's-Sahiha adlı eserinde hadis no 
1 728'de nakletmiştir. 

1465 İmam Ahmed İbni Hanbel, Müsned, l l l ,  438; Ebu Davud, XIII , 438; Tirmizi, lV, 578; el
Hakim, il, 164. el-Hakim bunun sahih olduğunu ve Buhari ile Müslim' in şartlarına uygun 
olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de bunu uygun görmüştür. 
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veya bir beklenti içerisinde olmak. İşte bütün bunların hepsini yapmadığı gibi, 
bunları yapmayı da kerih görmek var olan ve ortaya çıkarılan imani durumlardır 
ve onların hepsi Allah' ın insana sevap takdir ettiği güzelliklerdir. Kötülüğün bir 
kötülük olduğunu bilmeksizin ve takdir etmeksizin onu sadece terk etmek yeterli 
değil, onu kalbiyle buğzetmesi ve nefsini ondan uzak tutması ve onun meyda
na gelmesinin istenmemesi, tamamen terk edilmesi, kalbiyle bunu buğzetmesi 
sonucunda ancak kendisine sevap verilir. Bütün bunların terk edilmesi halinde 
sevap mümkündür. Bunların her birisini yerli yerine koymak suretiyle sevap elde 
edildiği gibi insanların bunları kalp ile tahrim ederek, bunların haram olduğuna 
iman etmesi de sevabı gerektirir. Bunlara hiçbir şekilde davet edilmediği halde 
bunların haram olduğunu kabul etmesi ve kulun bunları terk etmesi üç kısımdan 
ibarettir. Birincisi kendisinin yapması suretiyle sevap kazandığı hususlar ve yap
ması halinde ceza göreceği hususlar ve üçüncü bir kısımsa ne sevabı ne de cezayı 
gerektiren hususlardır. 

Birincisi: Bir kötülüğü yapabileceği halde ondan uzak kalarak ve onu terk 
ederek ortaya konan ameldir. İkincisi: Allah rızası için değil de Allah' ın dışında 
başka bir şey için bunu terk eden kimsenin durumu. İşte bu Allah dışında bir 
kimse için terk ettiğinden dolayı bu ameline karşılık ve bu terkinden dolayı da 
ceza görecektir. Bunu yapan bir kimsenin ceza görmesi gibi .  Bunu Allah rızası 
için değil de, başkasının rızası için terk ettiğinden dolayı bunun bir cezası vardır. 
Çünkü bir şeyi terk etmek ve ondan uzak kalmak kalbi bir davranışın sonucudur. 
Eğer kul Allah dışında bir kimseyi bu şekilde kalbinde barındırıyor ve ona bu 
şekilde tapınıyorsa bilsin ki o cezayı hak eder. 

Üçüncüsü ise , bir şeyin terk edilmesi, onun hiçbir zaman hatırına gelmemesi 
veya onu sevmek veya kerih görmeyi de hatırlamaması aynen uykuda olan kim
se ile çocuğun bu şeyleri yapıp yapmaması arasındaki fark gibidir. Nasıl uykuda 
olan kimse bir şeyi yapmayı , kerih görmeyi veya sevmeyi hatırından geçirmiyor 
ise veya b ir çocuk da bir kötülüğü yapmayı veya bir iyiliği yapmayı neden dolayı 
yaptığının farkında değil ise , aynı durumda olan bir kimsenin bir şeyi yapıp yap
mamasını bir türlü kalbinden geçirmeyen ve böyle bir şeyi hatırlamayan kimse 
bundan dolayı da ona ne sevap vardır, ne de ceza vardır. 

Eğer bir kimsenin halk arasındaki makam ve mevkiini korumak ve halktan 
utanarak bir kötülüğü yapmaktan ve böyle bir kötülüğü yapmasından dolayı 
halkın kendisine saldırabileceklerini düşünerek ondan uzak kalırsa niçin bundan 
dolayı kendisine ceza verilsin. Bunun için de Allah böyle bir kimseyi kınamaması 
ve böyle bir davranışı da yasaklamaması gerekir diye düşünülecek ve ileri sürüle
cek olursa denir ki insan soyut olarak sırf bundan dolayı ceza görmez. 

Onun böyle davranışından dolayı ceza görmesinin asıl sebebi insanlara 
yakınlaşarak, onlara gösterişte bulunup, onlara karşı riya yapması ve bu riya
dan dolayı bunu terk etmesi, eğer kötülüğü Allah'tan korkarak terk ediyorsa 
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ve içinden bunu Allah' ın bir murakabesi sonucunda terk ettiğini hissediyorsa 
bunlar arasında fark vardır. Yok eğer insanlara yakınlaşmak, onlara riyakarlıkta 
bulunmak veya onlardan utanmak suretiyle böyle bir davranışı terk etmek ve 
onların kendisine bir eza ve cefa verip, ona sıkıntı çektirmelerinden korkarak 
halkın gözlerinden düşeceğini düşünerek böyle bir davranışa girmemek belki 
onu cezadan kurtarır ve bunun için de sevap alabilir. Bu da şu şarta bağlıdır: 
Eğer bunu yaparken Allah'tan kendisine bir muhabbet besleneceğini ve Allah'a 
olan daveti koruyacağını ve onun bu davranışından dolayı kendilerine İslami bir 
çağrıda bulunması halinde bunu kabul edeceklerini düşünürse ve benzeri duy
gularla bunu yaparsa bunun bir cezası yoktur. Bilakis sevap vardır. Ancak böyle 
bir şeyin terkinde ise bunun bir varlık olduğu veya bir yokluk olduğu konusunda 
insanlar arasında bir farklı yorum sözkonusudur. Fakat ilim adamlarının büyük 
bir ekseriyeti böyle bir terkin ortaya çıkması bu varlığı olan bir durumdur diye 
takdir etmişlerdir. 

Ebu Haşim Abdusselam İbn Ebi Ali Muhammed el-Cubbai el-Mutezili şöyle 
der: 1466 Böyle bir terk madumdur yani yok hükmünde olan bir terktir ve bunu 
yapan kişi de fiili yapmamaktan dolayı cezalandırıl ır. Yoksa onu terk etmekten ve 
kalbinden bunu geçirmekten dolayı ceza görmez. Bunlar ise kötülüğü ve cezayı 
mahza bir yok üzerine bina ederler. Çoğunluk alimler ise şöyle der: Mahsuru terk 
etmeden dolayı kendisine sevap verilir. Bu ise bir amelin terk edilmesi demektir. 
Bizzat kendisinin yaptığı bir fiilden dolayı bu terk sözkonusudur ve emredilen bir 
şeyi terk eden kimse de cezalandırıl ır, çünkü o da var olan bir şeyin terkini ger
çekleştirmiştir. Yani var olan bir şeyi terk etmiştir ve bunu da bizzat kendisi yap
tığından dolayı cezalandırılır. Bundan uzak kalması, nefsini bundan uzak tutması 
ve bu fiili yapmaması ve emredildiği bir şeyi terk etmiş olması işte o zaman bütün 
iyilikleri, hasenatı ortaya çıkartır ki bu davranışlara karşı ise kişiye sevap yazılır. 

Bütün bunlar da tam bir varlığı gerektiren durumlardır. Çünkü imanı kalpte 
yerleştiren, taati sevdiren, kula bunu güzel gösteren, kulun kalbinde bunu süs
leyen ve bunun zıttı olan şeyleri de kötü gösteren yine Cenab-ı Allah' tır.Ancak 
kötülüklere gelince, bunların kaynağı cehalet ve zulümdür. Kişi ise ancak ceha
letinden dolayı bir kötülüğü işleyebilir. O kötülük de bizzat kendi özünde kö
tülük var olan şeydir. O da heva ve heves olup, şehvettir, insanın bunun kötü 
olduğunu bilmesiyle bunu gerçekleştirir. Birincisi cehalettir, ikincisi ise zulümdür. 
Çünkü bir insan bir iyiliği onun iyi olduğunu bilmediğinden dolayı terk etmesi 
mümkündür. 

1466 O Ebu Haşim 247 yılında doğmuş, Şaban'ın ilk Çarşamba günü 32 1 .  yılında Bağdat'ta ve
fat etmiştir. el-Cubba diye bilinen ve Basra'ya bağlı bir köyden olduğu için ona el-Cubbai 
adı verilmiştir. Bununla ilgili olarak bkz. İmam Zehebi, Siyer A'lam en-Nubela, XV, 63; İbni 
Hallikan, Vefayatu'/-a'yan, I I I ,  183; es-Sem'ani, el-Ensab,  II ,  17 ;  Hatib el-Bağdadi, Tarih-u 
Bağdat, XI ,  55-56. 
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Bir şeyin iyi olduğunu b ilmediği için insan onu terk eder. Yoksa onun zıttı 
olan bir şeyi yapmak için bunu terk etmiş olmaz. Aslında bütün kötülüklerde ve 
seyyiatta bir cehalet sözkonusudur. Yoksa bunun gerçekleşmesi mümkün de
ğildir. Eğer insanoğlu bunun zaruriyetine dair bir tercihi, tam bir bilgisi olmuş 
olsaydı bunu asla yapmazdı .  Mesele kişi yüksek bir yerden aşağıya atılacağını 
görse oraya doğru hiç yanaşır mı? Veyahutta yıkılmak üzere olan b ir duvarın 
önüne gelip, oturur da arda durur mu? Veyahutta batma durumunda kalacağı 
bir suya hiç atlar mı? Veya kendisine zehir olabilecek bir yemeği asla ister mi? 
Çünkü bütün bunları bir bilgi dahilinde yapar ve bunun zararlarının kendisi
ne isabet edeceğini bildiğinden dolayı bunu terk etmeyi tercih eder. İşte bu da 
Cenab-ı Allah ' ın bütün canlıları, konuşan ve konuşmayan bütün hayvanatı ve 
insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır. Ancak çocuk ve delilerin veya sarhoş olan 
bir kimsenin sarhoşluğu geçinceye kadar ki müddet içerisinde ne yaptığının far
kında olmayıp, yaptığı şeyin kendisine zarar vereceğini ayırt edemeyen bir kimse 
bunu yaparsa ve kendisine zarar vermeyecek olan b ir bilgi sonucunda yönelirse 
bunu da ancak kalbi ile ve bir menfaati gereği olarak bunu tercih eder ve bu da 
bu menfaatinin bir sonucu olduğunu bilerek yapılan bir tercih olduğum n farkın
da olur. Bu isterse zannedilen bir şey de olsun, ister zanneden kimsede olsun, 
aynen bir kayıkta batacağını gören kimsenin ona asla ve kat'a binmemek gibi 
bir davranışı sergileyen kimse gibidir. Bunu işleyen kimsenin durumu da buna 
benzer. Örneğin elinin kesileceğini bilen bir kimse hiç hırsızlık yapmaya yanaşır 
mı? Eğer bunun elinin kesileceğini bilmese bu malı ele geçirecek ve bu şekilde 
de kurtulmuş olacağını kabul eder. Aynı şekilde katil de böyledir, içki içen, zina 
eden kimse de aynı durumdadır. 

Bir kimse yapacağı bir davranıştan dolayı kendisine bir zararın geleceğini 
anlasa hiçbir zaman bu zararı tercih etmez ve böyle b ir davranışa da girmez. 
Fakat bunun haram olduğuna inanmıyorsa ve bunu yapması halinde kendisine 
bir cezanın verileceğini düşünmüyorsa ve bunun sonucunda da bunu yapması 
halinde de affedileceğini, kendisine mağfiret edileceğini , tevbe edip de bu tevbe
sinden durup, her türlü iyiliği yapacağını uman bir kimse onun bu davranışları o 
kötü amellerini siler götürür. 

Ancak bütün bunları şehvetin ve iradenin kendisine hakim olup, onun bü
tün iradesini şehvetin kapsaması ve kalbine hakim olmasıyla bu şekilde onun 
günah işlemek suretiyle başına gelecek zararın nasıl bir zarar olduğunun farkına 
varmadan gaflete düşmesi halinde ise artık cezayı kendisi çekecektir. Gaflet ise 
ilimlerin, bilginin zıt olmasından kaynaklanmaktadır. Gaflet ve şehvet ise şerrin 
bizzat kendisidir ve şerri doğuran şeydir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Sabah 
akşam Rabblerinin rızasını dileyerek O'na dua (ve ibadet) eden lerle beraberliğini 
sebatla sürdür! Dünya hayatının güzelliğini isteyerek gözlerin onlardan başkasına 
kaymasın. Kalplerine Bizi anmaktan yana gaflet verdiğimiz hevô ve heveslerine 
uymuş, işinde haddini aşmış kimselere de itaat etme. " (el-Kehf, 18/28) Arzu ve 
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heva tek başına kötülük ve fesad işlemeye yeterli olmayıp, bunun yanında bir 
cehaletin olması da gerekmektedir. 

Böyle olmadığı takdirde artık o kişi heva ve hevesine kapılmış giden kişi 
durumundadır. Heva ve hevesine uymasının kendisine zarar vereceğini ve bu 
zararın da tercih edilecek bir zarar olmadığını bilmesi gerekir. Eğer böyle bilmiş 
olsa artık onun nefsi taatten uzaklaşır, halbuki Cenab-ı Allah nefsin içinde bir 
sevgi yaratmıştır, o sevgi de nefse menfaat veren veya buğzu gerektiren bir sevgi
dir çünkü nefis kendisine menfaat veren şeyi sever ve zarar veren şeyleri de red
deder. Aklı kullanan bir insan nefsinin bu emirlerinin kendisine tercih edilmeyen 
bir zararı vereceğini anlar. İşte bunun için de bunu aklını kullanarak bu konuda 
kalbini devreye sokarak bunu terk eden bir kimse methedilmiştir. Kötülük, bela 
ve musibet şeytanın insana süslediği bir gemi gibidir. Bunun kendisine vereceği 
zararı mutalaa etmeden ve düşünmeden gafleti kuşanarak bu gemiye biner. İşte 
bu amel şeytanın süslemesinin neticesi olarak ortaya çıkar. Bu da insanın bir 
gafleti ve unutması sonucunda tecelli eder ki bu da şehvetin bir sonucudur. Bu 
öyle bir şekilde sürekli olarak süslenip onun önüne atılır ki artık ondan asla ayrıl
mayan ve onun bir parçası durumunda olan bir kimse durumuna düşer. Aynen 
şeytanın insanlığın anne ve babası olan Adem ve Havva'ya o yasak ağaçtan 
yemeği süslediği gibi onları gaflete düşürmesi ve masiyetin zararının düşünül
memesi ve bunun süslü görülmesi sonucunda iyiliği kötülükten ayırt edememe 
durumunu doğurur. 

Cenab-ı Allah bu konuda şöyle der: "Şeytan onlara yaptıkların ı  güzel gös
termiştir, onu süsleyip püs/emiştir ve yine bir başka ayette de öyle kimseler 
vardır ki o amellerinin kötü tarafı kendilerine süslü gösterilir ve o kötülüğü güzel 
görür. " (el-Fatır, 35/8) Ancak diğer taraftan hayrın ve güzelliğin de süslenmesi 
ile ilgili olarak Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Fakat Cenab-ı Allah size imanı 
sevdirmiş, onu kalplerin izde süslemiş, oturtmuştur. " (el-Hucurat, 49/7) ve her 
iki durumun süslenmesi ile ilgili olarak Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "İşte biz 
böylece her bir ümmete yaptıklarını süsledik Nihayet dönüşleri yaln ız Rableri
nedir. O da kendilerine yaptıklarını haber verecektir" (el-En'am,  6/108) Hayrın 
ve güzelliğin süslenmesi, hidayetin güzel gösterilmesi melekler ve mü'minler 
aracılığıyla oluyor ama kötülüğün ve dalaletin süslenip püslenmesi ise şeytan
ların ,  cinlerin ve insanlardan olan şeytan ve cinlerin , insan şeytanların işidir. 
Aynen Cenab-ı Allah ' ın şu buyruğunda olduğu gib i :  "Böylece onların ortakları 
müşriklerden bir çoğuna evlatlarını öldürmeyi de hoş göstermiştir. " (el-En'am, 
6/137) Gerçekten bu süslenme ile cahil olan kimsenin aldanacağı muhakkak
tır, çünkü buradaki her türlü kötülük, batıl ve zarar aynen ona hak suretinde, 
faydalı şeylermiş gibi görünüp durur. Belanın büyük bir ekseriyeti cehaletten ve 
bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bundan dolayı Katade şöyle demiştir: Allah 'a isyan 
eden her kişi cahildir. 
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Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Allah 'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler 
kötülüğü ancak bilmeden yapanların, sonra da çarçabuk tevbe eden kimsele
rinkidir. İşte Allah 'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah hakkıyla 
bilendir, Hakimdir. " (en-Nisa, 4/17) ve yine bir başka ayet-i kerime' de Cenab-ı 
Allah şöyle buyurur: "Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde onlara de ki: 
"Selam sizlere. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Şöyle ki: Içinizden kim 
bilmeyerek kötü bir iş iş/er de sonra arkasından tevbe eder düzeltirse, şüphesiz 
o mağfiret ve merhamet edendir " {el-En'am, 6/54) Ebu' l-Aliye şöyle der: Mu
hammed -sallallahu aleyhi vesellem- ' in ashabına bu ayetin anlamını sordum. Yani: 
"Allah ' ın tevbelerini kabul edeceği kimseler kötülüğü ancak bilmeden yapanla
rın, sonra da çabucak tövbe eden kimselerinkidir. " (en-Nisa, 4/17) Bu ayetin ne 
anlama geldiğini sordum. Bana şöyle dediler: Allah'a isyan eden kişi cahildir. 
Ölümden ewel tevbe eden kimse artık bir an ewel tevbe etmiş kimsedir. 

Katade ise şöyle demiştir: Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in ashabının 
tümü Allah 'a  isyan eden herkesin cehaletten ve kasten bunu yaptığını , isterse 
bunu kasten yapsın ,  isterse kasten yapmasın bunu cehaletten dolayı yapar ve 
dolayısıyla her kim Allah 'a isyan ederse o cahildir. Mücahid de şöyle der: İster 
yaşlı olsun, ister genç olsun günah işleyen kimse onu cehaletinden dolayı işler 
ve der ki : Rabbine isyan eden kimse de gerçekten cahildir ta ki bu yaptığının bir 
günah olduğunu anlayıncaya kadar yine Mücahid ve Ata'nın birlikte şu kana
atte oldukları bildirilir: "Cehalet kasıt demektir" ve Mücahid de şöyle der: Kim 
bir kötülüğü isterse bir hata sonucunda, isterse kasten yapmış olsun o cahildir 
ta ki bu yaptığı kötülükten uzak duruncaya kadar. Bütün bu sahabeden gelen 
görüşleri İbn Ebi Hatem nakletmiştir ve ayrıca Katade ve Amr İbni Murre'den, 
es-Sevri' den buna benzer görüşler nakledilmiştir. İsterse bunlar hataen meydana 
gelsin, ister kasten ve bilerek yapılmış olsun bunların hepsi cehalettir. Mücahid ve 
ed-Dahhak'tan nakledildiğine göre ise bir kimsenin helal veya haramı bilmemesi 
onun cehaletinden değildir. Ancak bunu yaptığı anda bir cehalete kapılmış ve o 
anda bu fiili yaparken cehalet içerisindedir. İkrime ise der ki: Akıtılan kanların 
tümü cehaletten dolayıdır. 1467 
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79. "(Ey insan!) Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fe

nalık da kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik; 
şah id olarak Allah yeter. " 

1467 Şifau '/-alil, s. 159-1 72 
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Tefsiri : 

Bu ayetin açıklamasıyla ilgili olarak şöyle denir: Sana bir güzellik ve bir iyilik 
isabet ederse, bu Allah'tandır. Sana bir kötülük isabet ederse bu da senin nefsin
den kaynaklanmaktadır ve bu konudaki asıl delil ise Cenab-ı Allah' ın onların bu 
iddialarına karşılık olarak da şunları buyurduğu ayet-i kerime gösterilmektedir: 
"Deki: Bunların hepsi Allah katındandır. Şu kavme ne oluyor ki bir türlü söz an
lamıyorlar. " Bu ayet gibi Kur'an-ı Kerim' de pek çok ayet vardır. 1468 

80. Peygambere itaat eden gerçekte Allah 'a itaat etmiş olur. Kim de 
yüz çevirirse; zaten Biz sen i  onların üzerine bir koruyucu (gözetleyici) 
göndermedik. 

81 . "İtaat ederiz" derler. Fakat yanından ayrılınca içlerinden bir grub 
(huzurundayken) söylediklerinin aksine geceleyin plan kurarlar. Allah 
onların geceleyin kurdukları planlarını yazıyor. Artık onlardan yüz çevir 
ve Allah ' a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. 

82. Hôlô onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecek/er mi? Eğer o, 
Allah'tan başkasından gelseydi, elbette içinde birbirini tutmayan birçok 
şeyler bulurlardı. 

83. Kendilerine güven veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu 
hemen yayıverirler. Hôlbuki bunu Rasulüne veya içlerinden emir sahip
lerine döndürmüş olsalardı, içlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaran
lar, onun ne olduğun u  elbette bilirlerdi. Allah 'ın üzerin izdeki lütfu ve 
rahmeti olmasaydı pek azınız müstesnô, şeytana uymuş gitmiştin iz. 

1468 el-Fevaidu '/-Muşavvak, 200 
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84. Sen artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorum
lusun. Mü 'minleri de (cihada) teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin 
baskısını önler. Allah kahrı daha çetin olandır; ibret alınacak cezası da 
daha şiddetlidir. 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah peygamberine kıtali emrettiğinde bu ayet-i kerimede ifade 
edildiği üzere sadece kendisini kıtal ile mükellef ve sorumlu tutmuştur. Başka
sının değil de Peygamber' in burada sorumlu tutulmasının sebebi adeta yükü 
başkasının sırtına atmamak içindir. Sonra ayetin devamında: "Mü'min/eri de 
savaş için teşvik et. " Bundan maksat da olayı işiten kimsenin herhangi bir yanlış 
anlamaya sürüklenmemesi içindir. Peygamber kıtal ile sorumluluğu tek başına 
yüklenmesi ve arkadaşlarına bu konuda herhangi bir görev vermemesi de yine 
bir soruya sebep olacağından ve onların belki terkedilmiş veya ihmal edilmiş 
olmaları hususu da dile geleceğinden ve akla gelebileceğinden onları da savaşa 
teşvik et diye buyurulmuş ve işin içine onlar da katılmıştır. 1469 
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85. Kim güzel bir işte aracılık ederse ondan kendisine bir pay vardır. 
Kim de kötü bir işe aracılık ederse ondan kendisine bir pay (günah) 
vardır. Allah her şeye kadir ve şahiddir. 

Tefsiri: 

Başkasına herhangi bir konuda yardımcı olan, bu yardımını da sözlü veya 
fiili olarak yapan kimseye şefaatçi denir. Şefaat gerçekten yardıma muhtaç olan 
kimseye yapılır. Şefaatin asıl anlamı da bir şefaatçi tarafından ihtiyaç sahibi ve sı
kıntıda olan kimseye aracı olmak ve onun sıkıntısını gidermek, bu sıkıntısını gider
me noktasında ona yardımcı olmak ve bu konuda tek başına ayakta durabileceği 
şekilde acziyetini gidermek için yapılan aracılıktır. İyilik veya kötülük konusunda 
sözlü veya fiili olarak yardımlaşan kimselerin tümü bu ayet-i kerimenin kapsamı
na girerler. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Iyilik ve takva üzerine yardım/aşınız 
ve kötülük ve düşmanlık üzerine ise yardım/aşmayınız. " ( el-Maide , 5/2) 

Sahih-i Buhari'de şöyle kaydedilir: 1470 Ashabdan Berire adındaki hanım 
cariye iken özgürlüğüne kavuşturulunca, özgürlüğünü tamamen seçmiş ve hiç 

1469 es-Savaiku'l-Mürsele, 1, 390-391 
1470 Buhôri, IX, 319,  et-Talak bölümü, Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'in Berire'ye eşi 

konusunda aracı olması. 
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kimseye bir bağlılığı kalmamıştı. Kocası ise onun arkasından yürüyor, durmadan 
ağlayıp duruyor ve gözyaşları yanaklarını ve sakalını ıslatıyordu .  Bu durumu 
öğrenen Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Berire 'ye şöyle demişti: "Keşke 
ona bir dönüversen, o senin çocukların ın babasıdır. " Berire: Bu bir emir midir 
ya Resulallah, bana emrediyor musun? deyince , Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 
"Hayır, bu bir emir değil, ama ben sadece bir şefaatçiyim. "  O zaman Berire ise 
şöyle demişti: Hayır, benim ona hiçbir ihtiyacım yoktur. 

Bu şefaatçilerin efendisi olan Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- 'den bir sev
gilinin sevgiliye olan bağlılığı için bir şefaatli ve Allah katında ecri en fazla olan 
bir şefaat türüdür. Çünkü iki sevgilinin Allah ve Resulünü sevdikleri üzerine bir
leşmeleri olayını gerçekleştiren bir şefaattir. Zira iblis için ise en sevimli olan hu
sus iki sevgili olan eşlerin arasını bozmak olayı idi . İblis boşanmadan hoşlanırdı. 
Allah ve Resulü ise evlenmekten ve bir arada olmaktan hoşlanırlar. 

İyi ve güzel şefaatte Cenab-ı Allah ' ın şu sözüne dikkat ediniz: "Kim güzel 
bir aracılık ederse ondan kendisine bir pay vardır. " Kötü olan şefaatte ise yine 
Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Kim de kötü bir aracılık ederse, ondan kendisine 
bir günah payı vardır. Allah her şeye kadir ve şahittir. " Burada bir nasip kelimesi 
ile kifl kelimesi kullanılmıştır. Nasip kelimesi de Türkçe'de bir pay anlamına gel
diği gibi ,  kifl de pay anlamına gelir, ancak kifl bir günah payı, bir iyilik payı değil, 
nasibin zıttına bir günahtan pay alma demektir. Çünkü kifl sözü bir yük ve ağırlık 
taşıma anlamına geldiği gibi, nasip de "zevkle yapılan bir işin hazzını duymaktır" 
bu da onu yapan kimsenin bu zevki elde etmesine vesile olur. Bu iki husus da 
talak anında kullanılan bir teyit olup, o iki kişinin eşlerin arasını bulma noktasın
da ise nasibi iyilik ve güzel bir zevk, tatlı bir zevk elde etmek noktasında, kifli ise 
kötülükten bir zevk ve pay alma anlamında kullanmıştır. 1471 

86. Bir selamla selam/andığın ızda siz de ondan daha güzeli ile selamı 
alın veya aynısıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah herşeyin hesabını hak
kıyla yapandır. 

14 71 Ravzatu 'l-Muhibbin, 345-346 
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87. Allah (O'dur ki) O'ndan başka ilah yoktur. Gerçekleşeceğinden 
h iç şüphe olmayan Kıyamet gününde mutlaka hepinizi b ir araya topla
yacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir? 

88. Allah onları kazandıkları yüzünden başaşağı yıkıvermişken 
münafıklar hakkında ne diye iki gruba ayrıldın ız? Allah 'ın saptırdığın ı  
doğru yola getirmek mi  istiyorsunuz? Allah 'ın saptırdığına asla doğru 
bir yol bulamazsın. 

Tefsiri : 

el-Ferra bu konuda şöyle der: "� )" yani onları baş aşağı yıkıvermiş ve 
küfür içerisine onları yuvarlamıştır anlamına gelir. Ebu Ubeyde ise şöyle der: Bir 
şeyi baş aşağı yuvarlamak demek, onu gerisin geriye çevirmek demektir. vS )\ 
kelimesinin anlamı onu arkası üzerine devirmek demek olup, baş aşağı yıkılmak 
anlamına geldiğinden irtikaz kelimesinin irtibat anlamında yani dinden dönme 
anlamında kullanılmaktadır. 

Umeyye İbni Ebi's-Salt şöyle der: 1472 

Onları Cehennem ateşinin çukuruna yuvarladı. 

Zira onlar her türlü iftirayı ve yalan yere şahitliği yapa'1 isyancılardı. 

İşte bundan dolayı da dışkıya v-5 )\ ( er-rekz} adı verilir. Çünkü necasetin en 
son dönüştüğü haldir. ez-Züccac' ın ifadesine göre ise onların gerisin geriye baş 
aşağı devrilmeleri, kafirlerin durumuna düşürülmeleri , zillet ile küçük düşürülme
leri anlamına gelmektedir. Cenab-ı Allah münafıklarla ilgili olarak burada hük
münü ve hikmetini bildirmiştir. Çünkü onları bu şekilde baş aşağı devirmesinin 
anlamı onların kendi elleriyle kazanmış oldukları amellerinin sonucudur. Cenab-ı 
Allah şöyle buyurur: "Hayır, aksine onların kazandıkları kalplerini örtmüştür. " 
(el-Mutaffifin , 83/14) . Bu Cenab-ı Allah' ın vahdaniyetine delalet ettiği gibi, onun 
adaletine delalet eder. Yoksa kaderiyecilerin ve muattıla mezhebine mensup 
olanların söyledikleri gibi tevhid, sıfatları inkar etmek, adaleti öne çıkarmak ve 
kaderi yalanlamaktan ibarettir dedikleri değildir. 1473 

14 72 et-Taberi, Tefsir, Kitabı neşreden üstad Mahmud Şakir' in koyduğu dipnot. Dipnot bu beyitle 
ilgili olarak el-Mearif adlı eserden alınmıştır. IX, 8 

1473 Şifau 'l-alil, 101  
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89. Onlar kendileri gibi sizin de kafir olup böylece birbirinize eşit ol
manızı arzu ederler. O halde onlar Allah yolunda h icret edinceye kadar, 
içlerinden kimseyi veli edinmeyin . Eğer yüz çevirirlerse onları bulduğu
nuz yerde yakalayıp öldürün ve onlardan hiçbir veli ve h içbir yardımcı 
edinmeyin. 



Be da i 'ut-tefslr 

90. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar yahut 
hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralarak 
size gelenler müstesnadır. Allah dileseydi elbette onları üzerinize saldır
tır, sizinle savaşırlardı . Şayet onlar sizden uzak durup da sizinle savaş
mazlar ve sizinle barış içinde kalmak isterlerse, artık Allah size onların 
aleyhine bir yol bırakmamıştır. 

91 . Hem sizden emin olmak hem kendi kavimlerinden emin olmak 
isteyen başka insanlar olduğunu da göreceksiniz. Ne zaman fitneye ça
ğırılı rlarsa onun içine başaşağı atılırlar. Şayet sizden uzak durmaz, size 
barış teklif etmez ve ellerin i çekmezlerse, onları yakalayın, bulduğunuz 
yerde öldürün. İşte böylelerine karşı size apaçık bir yetki verdik. 

92. Bir mü 'min diğer bir mü 'mini -yanlışlıkla olması müstesna- öl
düremez. Kim bir mü 'mini yanlışlıkla öldürürse, mü 'm in bir köle azad 
etmesi ve (ölen in) akrabasına teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. 
Onların (varislerin diyeti katile) sadaka olarak bağışlamaları müstesna. 
Şayet {öldürülen) mü 'min olmakla beraber size düşman olan bir ka
vimden ise o zaman (katilin) mü 'min bir köle azad etmesi gerekir.3 Şa
yet kendileriyle aranızda bir antlaşma bulunan bir kavimdense o vakit 
akrabalarına bir diyet4 vermek ve mü 'min bir köle azat etmek gerekir. 
Kim bulamazsa, -Allah'tan bir tevbe olmak üzere- iki ay aralıksız oruç 
tutmalıdır. Allah çok iyi bilendir, gerçek hüküm ve h ikmet sahibidir. 

93. Kim de bir mü 'mini kasten öldürürse cezası orada ebediyyen 
kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, lanet etmiş ve ona 
pek büyük bir azab hazırlamıştır. 

94. Ey iman edenler, Allah yolunda cihada çıktığın ız zaman iyice 
araştırın. Size selam verene dünya hayatının menfaatin i  arayarak; "sen 
mü 'min değilsin" demeyin. Işte Allah 'ın katında n ice ganimetler vardır. 
Önceleri siz de böyle idin iz de Allah size lutfetti. O halde iyice araştırın. 
Şüphe.; iz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

95 . Mü 'm inlerden -mazeret sahibi olanlar müstesna- oturanlarla Al
lah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihôd edenler bir olmaz. Allah, mal
larıyla ve canlarıyla cihôd edenleri oturanlardan derece itibari ile üstün 
kılmıştır. Bununla beraber Allah hepsine de Cennet'i va 'detmiştir. Allah 
mücahidleri oturanlardan pek büyük bir mükafatla üstün kılm ıştır. 

96. Kendi nezdinden {yüksek) derecelerle mağfiret ve rahmetle (üs
tün kılmıştır). Allah Gafurdur, Rahimdir. 
Tefsiri: 

Cenab-ı Allah bu ayet-i kerime'de evlerinde oturan mü'minlerle , cihada çı
kan mücahidlerin aynı seviyede olamayacaklarını ifade buyurup, mücahidlerin 
oturanlardan derece itibariyle çok daha büyük bir fazilet sahibi olduklarını haber 
vermiş ve onları daha üstün tuttuğunu bi ldirmiştir. 
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Bu ayet-i kerime'nin anlaşılması konusunda bazı kimseler zorluk çekmişler
dir. Mücahidlerin daha faziletli kılındıkları ve derece itibariyle yükseltilmiş olduk
ları o oturanlar ile ilgili bir istisna getirilerek "mü 'minlerden özür sahibi olanlar 
müstesna" diye buyrulmuş, buna rağmen de mücahidlerin oturan mü'minlerden 
daha üstün oldukları da dile getirilmiştir. O halde evinde oturan kimselerin özür 
sahibi olmaları istisna edildiğine göre, mücahidlerle eşit olmayacakları muhak
kaktır. Fakat burada istisna edilenlerle mücahidler arasında yine hüküm itiba
riyle bir eşitlik mi vardır? Onlar da üstün müdür yani özür sahibi olmalarından 
dolayı onları istisna edildikleri halde oturanlardan da daha üstün müdürler? İşte 
ayetin anlaşılmasıyla ilgili zorluk buradadır. Allah 'a hamdolsun ki inşallah bura
da bu anlaşılmazlığı gidermeye çalışacağız. Kıraat-i seb 'anın imamlarından olan 
el-Ferra buradaki __,}-kelimesini bazen ötreli , bazen de üstünlü olarak okumuştur 
ve kıraat-ı seb'anın dışında kalan kimseler tarafından da örneğin Ebu Hayve gibi 
kimseler bunu esreli yani gayri şeklinde okumuşlardır. 1474 _d;. kelimesinin man
sup yani üstünlü okunması istisnayı gerektiriyor çünkü _d;. kelimesi istisnalarda 
illa' dan sonra isim olarak değerlendirilir. O zaman da bu kelimenin mansup yani 
üstünlü okunması gerekiyor ve doğru olanı da budur. 

Bir başka grup ilim adamı ise bunun hal yani durum bildiren bir kelime ol
duğundan yine üstün okunması gerekir. Onun için "özür sahibi olanların dışın
da kalan oturanlar" anlamındadır. Burada oturanlar özür sahibi olmayıp, sağlıklı 
oldukları anda mücahidlerle aynı derecede olamazlar anlamını ifade eder. _d;
kelimesi bir nekreye muzaaf olmanın dışında Arapça'da hal olarak kullanılması 
nerede ise gerçekleşmeyen bir kullanımdır. Cenab-ı Allah' ın "aşırıya gitmeden za
ruret içerisinde kalanlar hariç" buyururken ve yine bir başka ayet-i kerime' de .. 
Jhramda iken avlanmayı helal saymamak şartı ile ve size anlatılacak olanlar hariç 
olmak üzere, size dört ayaklı davarlar helal kılındı " (el-Maide 5/l )denilmektedir. 

J-? kelimesi bir marifeye izafet edildiğinde de kendisinden önceki kelimeye 
bağlı olarak harekelenir. Fatiha sliresinde � �l_d;. � ..:........u l _:r...ı..11 ..bı_,....,, 
' de olduğu gibi. 

_d;. kelimesi ref yani ötreli olarak kullanıldığında ise o zaman sıfatı oturanlar 
için kullanmış oluruz ve doğru olanı da budur. Ebu İshak ve benzeri kimseler ise 
şöyle derler: _d;. kelimesi mübtedası hasredilmiş olan bir haber olarak kullanıl
mıştır . .::»- kelimesinin önünde bir r zamiri getirilerek o özür sahibi olanlar müs
tesna anlamında da kullanılmaktadır. Bunu söylemeye doğru yönelten husus 
ise _,,şkelimesinin izafet ile tarifi kabul etmediği zannedildiğinden dolayıdır. Bir 
marifeye sıfat olması da düşünülemez. Ancak bunu söyleyen kimsenin elinde bir 
delili yoktur. _r.!;- kel imesinin mecrur olarak yani esreli olarak okunmasında da iki 

1 474 lbni Mücahid, Kitabu 'ş Şia, 237 



600 ·:· Bedai'ut-tefsir 

husus dile gelir: Birincisi ki sahih olanı da budur. Buradaki _r}- kelimesi mü' minin 
kelimesinin sıfatıdır. İkincisi ise o da Muberred' in kanaati olup, mü'minler keli
mesinden bedeldir. Çünkü bu .kelime nekredir, bir marifeye sıfat olamaz." 

Allah mücahidleri oturanlardan derece itibariyle daha üstün kılmıştır sözün
de eşitliğin olamayacağını ve mananın da bu eşitliğin bozulduğunu ifade eden 
bir anlam taşıdığını açıkça göstermektedir. Mücahidlerin özür sahibi olmayan ve 
evde oturan kimselere göre üstün kılınmalarının sebebi onların canlarıyla, malla
rıyla cihad ederek diğerlerinden derece itibariyle daha imtiyazlı halde olmaların
dan kaynaklanmaktadır. Onların üstünlüğü bundandır. Sonra Cenab-ı Allah her 
iki gruba da müjde vererek onlara güzel bir son verileceğini ve sonlarının güzel 
olacağını bildirerek: "Bununla beraber Allah hepsine de güzel bir son olarak 
Cennet'i vaat etmiştir. " Bu şekilde mü'minlerden özür sahibi olanlarla mücahid
lerin hepsini müşterek bir yönü olan imanlarından dolayı mükafatlandıracağını 
vaat etmiştir. 

Bu ayet-i kerime'den hareketle infak eden zenginin fakire bir üstünlüğünün 
olduğuna da hükmedilmiştir. Çünkü Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeden malıyla 
ve canıyla cihad eden mücahidlerin evde oturanlardan daha üstün olduğunu 
ifade buyurarak mal ile cihadı, can ile cihaddan daha önce zikretmiş ve mal ile 
cihadın bir üstünlüğünün olduğunu anlatmıştır. Fakir olan kimsenin ise sorumlu
luğu kaldırılarak bu konuda sorumsuz tutulmuş, bir de "sana kendilerine binek 
ve nafaka temin etmen için gelip de size bir binek bulamıyorum dediğin zaman 
cihad için harcayacak bir şey bulamadıklarından üzülerek, gözleri yaş döke döke 
geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur" ( et-Tevbe, 9/92) ayetinde açık
lanmış bulunmaktadır. Kendisine herhangi bir sorumluluk yüklenmeyen kim
se ile derece itibariyle üstün kılınan kimsenin hükmü ve makamının bir olması 
mümkün müdür? Burada net ve açık olarak bu ayet-i kerime'de anlatılan özür 
sahibi olup da evinde oturan kimselerin durumu ile mücahidlerin durumu açık
lanmış ve mücahidin diğerlerinden çok daha üstün olduğu hükmüne varılmıştır. 
Bununla beraber Allah hepsine Cennet'i vaat etmiştir. Allah mücahidleri oturan
lardan pek büyük bir mükafatla üstün kılmıştır. Kendi katından yüksek derece
lerle, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. Allah gafurdur, rahimdir" buyururken 
aradaki farkı birkaç kez dile getirmek suretiyle mücahidlerin oturanlardan daha 
büyük bir ecre, mağfirete nail olduklarını ifade buyurmaktadır. 

Burada dereceler kelimesinin kullanılmasıyla ilgili olarak � İri kelime
sine bir bedel anlamında kullanılmıştır. Yani büyük bir ecir verilip de görece iti
bariyle daha üstün kılınacaklan anlamında manayı kuvvetlendirmek için ifade 
buyrulmuştur. Katade bu konuda şöyle der: İslam derece itibariyle bir üstünlük
tür. Hicret ise İslam' da bir üstünlüktür. Cihad da hicretin bir üst makamıdır ve 
cihadda şehit olmak da en üst derecedir. İbnu Zeyd burada kullanılan "derece 
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itibariyle daha üstündürler" ayet-i kerimesindeki derecelerin mücahidlere ait bir 
derece olup, oturanlardan yedi basamak daha üstün olduklarını kaydeder. Bu 
dereceleri de Tevbe sı'.'ıresinde zikretmektedir: 

"Gerek Medine'lilerin, gerek çevresinde bulunan bedevilerin Allah 'ın 
Rasulü 'nden geri kalmaları, kendi nefislerini ona tercih etmeleri yaraşmaz. Çün
kü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık çekmeleri, kafirleri kızdıracak bir 
yere ayak basmaları, bir düşmana karşı zafere ulaşmaları karşılığında mutlaka 
kendilerine sa/ih bir amel yazılır. Şüphesiz Allah iyi hareket edenleri mükafatsız 
bırakmaz. " (et-Tevbe, 9/120) Burada beş tane derece zikredilmektedir. Bir son
raki ayet-i kerimede de: "Onlar küçük büyük ne infak ederlerse, (ve cihada gi
derken) her bir vadiyi aştıklarında muhakkak bu onlara (sevap olarak) yazılmıştır 
ki; Allah, o yapmakta olduklarının en güzeliyle kendilerini mükafat/andırsın. " 
(et-Tevbe, 9/121 ) ,  Burada da iki derece daha zikredilmek suretiyle bu yedi dere
ceyi belirtmiş bulunmaktadır. Dereceler yetmiş tanedir. Her iki derece arasındaki 
mesafe ise iyi eğitilmiş, güzel bir koşu atının yetmiş yılda aldığı mesafe kadardır. 

Bu konuda doğru olanına gelince : Buradaki dereceler İmam Buhari 'nin, 
Ebu Hureyre ' den naklettiği hadis-i şerifte anlatılmaktadır. 1475 Resulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmaktadır: "Kim Allah'a ve Resulüne iman eder, namazı 
kılar, orucunu tutarsa Cenab-ı Allah' ın onu Cennet' ine koyması onun için bir 
haktır. Ayrıca o, onun yolunda hicret etmiş veyahutta doğup büyüdüğü yerde 
kalıp, mü'min olarak yaşamışsa onun Cennet'e girmesi hakkıdır. Denildi ki ey 
Allah' ın Resulü insanlara bunu haber verelim mi, anlatalım mı? Bunun üzerine 
Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Cennet'te Cenab-ı Allah' ın , 
Allah yolunda cihad eden kimseler için hazırladığı yüz derece vardır. Bu yüz de
receden her iki derece arasındaki mesafe yer ile gök arasındaki mesafe kadardır. 
Allah'tan Cennet ' i istediğinizde Firdevs Cennet' ini isteyiniz çünkü o ortada olan 
bir Cennettir ve Cennetlerin de en üstünüdür. Bu Firdevs Cennet'inin üstünde 
Rahman' ın arşı vardır ve aynı şekilde bütün Cennet'e akan nehirlerin kaynağı 
Firdevs Cennet' indedir. " Denildi ki: Cenab-ı Allah bu en faziletli olarak kıldığı 
başka kimseleri bu derecelere oturtur ve bu da Allah'tan gelen bir mağfiret ve 
rahmettir. Buradaki anlatım da bir özürden dolayı oturmayanların derecelerini 
anlatır. Bu da bu ayetin takdiri ve anlatım ının izahıdır. 

Ancak geriye kalan şu hususu da açıklamak gerekiyor. Mücahidlerin mut
lak olarak oturanların tümünden üstün olduğu söylenecek olursa yine mutlak 
olarak oturanlarla mücahidlerin hiçbir zaman eşit olamayacakları anlamına gel
mektedir. O zaman özür sahibi olanların istisna edilmelerinde herhangi bir fayda 
sözkonusu değildir. Buna rağmen de mücahidlerin özür sahibi olup da oturan 
kimselerden üstün oldukları da muhakkaktır ve onların eşit olamayacakları gayet 
açıktır. 

1475 Buhari bu hadisi birçok yerde kaydetmekle birlikte bkz. VI, 14 



Ayet-i kerime, son derece açık olarak özür sahibi olup da oturanların duru
mu ile mücahidlerin durumlarının aynı olamayacağını ve burada belirtilen özür 
sahibi oturanlarla, herhangi bir özrü olmayan ve oturan kimselerin de duru
munun eşit olamayacağını anlatmaktadır. Onların hükümleri ayet-i kerime'de 
çok net olarak ifade edilmemiştir. Ancak istisna edilmiş olmaları sözkonusudur. 
Onların diğerlerinden üstün olup olmayacakları da sözkonusu edilmemiş olup, 
buradaki .:ı_,..:,"'L4.l\ kelimesinin baş tarafındaki lam bir ahid yani söz içindir. Onlar 
herhangi bir özür sahibi olmayan kimseler olup, zaruret içerisinde olanlar demek 
değildir. 

Aynı şekilde mücahidlerin arasında cihada çıkmaya çalıştığı halde kendisini 
alıkoyan zaruri bir durumun ortaya çıkması üzerine cihada gitmemesi halinde de 
ecrini alıp, aynı dereceye sahip kılınacağı da ifade edilebilir. Çünkü Resı'.'ılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurur: 1476 "Bir kul hasta olup da amelini yerine 
getirmezse veya bir kimse yine cihada çıkarsa aynen o sağlıklı olup da evinde 
oturan kimseye verilen sevap gibi ona da o sevap verilir. Tebük seferi sırasında 
Resı'.'ılullah -sallallahu aleyhi vesellem- sefere çıkanlar ve çıkmayanlarla ilgili olarak 
buyurduğu hadis-i şeriflerinde şöyle der: 1477 "Medine 'de öyle kimseler kaldılar 
ki siz şu yolculuğunuz sırasında attığınız her adımda veya geçtiğin iz her vadide 
onlar sizinle beraber yol almaktadırlar · Denildi ki ya Resulallah onlar Medine' de 
mi oturuyorlar yani cihada çıkmadılar mı? Buna rağmen mi onlara bu sevap var
dır denildiğinde , Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: "Evet, onlar Medine 'dedirler 
ama özürlerinden dolayı onlar orada kaldılar ve sefere çıkamadılar. " 

Açık olarak burada ayet-i kerime' den anlaşılan husus şudur denebilir: Özür 
sahibi olmayıp da oturan kimselerin cihada çıkan kimselerle aynı olamayacak
ları muhakkaktır. Ancak onlar hakkında hükmü bildirme noktasında ise açık bir 
husus dile getirilmemiştir ve onların mücahidlerle eşit olup olmama konusunda 
da herhangi bir şeye delalet eden bir ifade yoktur. Ancak özür sahibi olanların 
mücahidlerle aynı durumda olmaları meselesindeki görüşe gelince, özür sahibi 
olan cihad ehlinin bu özürleri gerçekten özrün onlara galip gelmesi ve bu özür
den dolayı oturmak zorunda kalmaları, niyetlerinin ise cihada çıkmak olduğu, 
ancak bu özrün onları aciz kılmış olmasından dolayı derecelerinin üstün olduğu 
ifade edilmektedir. İslam şeriatının öngördüğü bir husus olarak da özür sahibi 
olan bu kimselerin cihada çıkmak istemelerine rağmen çıkmamaları kendilerine 
mücahidlerin ecrinin bir benzeri verilecektir. Bu ayırım ise eşit olmama durumla
rına aykırı değildir. Eşitlikleri hiçbir zaman sözkonusu olamaz. Çünkü birisi özür 
sahibi de olsa evinde oturmuştur, diğeri cihada çıkmıştır. Bu konuda eşit olamaz
lar. Ancak özür sahibi olmalarından dolayı cihada çıkmak istemelerine rağmen 

1 476 Buhôri. Vl/158. Cihad böl ü m ü .  sefere yazılıp da sefere c;ı !mmayan kimselerin durumu baş
lığı altı;ıda incelenmi�tir 

1477 B uhori. V!. 55. Cihad ve Siyer bölü:-r< ü .  ı\ ''.i:ciirn .  l'/ 574. J ıı ı ,ı ı .  i ; lı�<nıtl 
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çıkamadıkları için onlara mücahide verilen ecir verilebilir. Çünkü İslam inancı 
bir şeyi yapma konusunda tam bir azim sahibi olan kimsenin alacağı sevap ile 
bu işi fiilen yapan ve bu konuda sevap kazanan kimsenin kazandığı sevap ile 
aynıdır ve bu fiili tam olarak yapan kimsenin sevabı o azm ve niyet edip de 
bunu gerçekleştiremeyen kimsenin sevabıyla aynıdır. ResCılullah -sallallahu aleyhi 
vesellem- ' in şu buyruğunda görüldüğü gibi: "İki Müslüman kılıçlarıyla birbirlerine 
saldırdıkları takdirde katil de, maktul da Cehennem 'dedir. " Ashab dedi ki: Ey 
Allah' ın Resulü! Katili anladık da, maktul neden Cehennem' dedir? Şöyle buyur
du: "Çünkü o da arkadaşını öldürme noktasında son derece h ırslıydı ve elindeki 
kılıcını kullan ıyordu. "1478 İmam Tirmizi ve Ahmed İbni Hanbel'in Müsned' inde 
kaydedilen Ebu Kebşe el-Enbari'den rivayet edilen bir hadisi şerifte ResCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurur: 1479 "Dünya dört kişiye verilecektir. Bir kul 
vardır ki Cenab-ı Allah ona rızık olarak mal ve ilim vermiştir. Bu malını kullanır
ken Cenab-ı Allah' tan korkar, akrabalarının hukukunu gösterir ve bu konuda 
Allah' ın bir hakkının olduğunu bilir. Bu makamların en iyisine layıktır. Bir diğer 
konuda Cenab-ı Allah ona bir ilim vermiş, fakat bir mal vermemiştir. O da şöyle 
der: Eğer benim bir malım olmuş olsaydı, bu malı infak etmek suretiyle falan 
kimsenin yaptığı gibi ben de infak eder dağıtırdım, onun da niyeti buydu. Bunla
rın her ikisi bu konuda ecir sahibidirler ve ecirleri eşittir. Bir diğer kul daha vardır 
ki Allah ona mal vermiş ancak ilim vermemiştir. Bu malını kullanırken Allah'tan 
korkmaz ve malını kullanma noktasında da ölçü tanımaz, akrabalarını gözetmez 
ve bunda Allah' ın bir hakkının olduğunu da asla bilmez. Bu da Allah katında en 
kötü makama indirilecek olan kişidir. Bir diğeri ise Cenab-ı Allah kendisine ne bir 
mal vermiş, ne de bir ilim vermiştir. O da şöyle der: Eğer benim bir malım olmuş 
olsaydı ,  şu malını infak eden adam gibi olur, hep infak ederdim. Onun niyeti de 
budur. Bunlar da günah kazanma veya ecir alma noktasında eşittirler. ResCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- burada günahı işleyen kimse ile günaha niyet eden kim
senin aynı durumda olduklarını, birisinin niyeti diğerinin de ameli sözkonusudur. 
Onlar her iki konuda eşittirler. Birisi tam bir niyet ile niyet eder fakat imkanı ol
madığı için yapamaz. Aynen bu işi yapan kimsenin ecri kadar iyi niyet sahibinin 
de ecri vardır. Çünkü o bu sözü ve niyetiyle kendisini ortaya koymuştur. Yine o 
niyeti sözüyle aynı olan maktul kimsenin durumu gibidir. Çünkü o öldürülen kişi 
arkadaşını öldürmek ve karşısındaki kardeşini katlc:'tme noktasında haris olup, o 
da kılıcını çekmiş ve ona yönelmiştir. Bunun için :�atilin durumuna düşmüş ve 
katil gibi değerlendirilmiş olup, her ikisi de hareketleriyle ve gayretleriyle aynı 
tavrı göstermiş bulunmaktadırlar. Bu da yine ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-

1478 Buhari bunu çeşitli yerlerde kaydetmekle birlikte iman bölümünde iki Müslüman'ın kılıçla
rıyla karşılaşmaları hususu başlığı altında incelemiştir. Bkz. l/35, XIII ,  106 Fiten bölümün
den ele alınmıştır; Müslim, Fiten, V/736, 737 

1 479 Ahmed İbni Hanbel. Müsned. IV/230, 231 ;  et-Tirmizi, IV/487, ez-Zühd bölümü; İbni Mace. 
hadis no: 4228 . ez-Zühd bölümü. Bu hadisi Tirmizi tashih etmiş ve sahih olduğunu söyle
miştir. 
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' in hadisinde çok net olarak ifade edilmektedir: 1480 "Kim bir hayra ve güzelliğe 
aracı olursa Allah ona aynen o ecri yapmış gibi sevap verir. Çünkü o niyetiyle bu 
yolu göstermiş ve hayra yol açmıştır. Bunun için hayrı yapan kimsenin vardığı 
makama varmış olur ve aynı sevabı kazanmış olur. " 1481 "Kim bir hidayete davet 
ederse, o hidayete davet eden kimsenin ecrini alır ve kim de bir dalalete ve kö
tülüğe davet ederse aynen o dalalet yoluna sapan ve günah işleyen kimselerin 
günahını kazandığı günah kadar kazanmış olur." Burada kişinin yaptığı davete 
bağlı ve niyetinin gereği olarak alacağı ecir veya kazanacağı günah açıklanmış
tır. Bu da her ikisinin sevap ve günahlarının eşit olduğunu anlatır. 1482 Bir başka 
hadiste de şöyle buyrulur "Bir kimse cemaatle namaz kılmak üzere camiye koşar 
fakat camiye vardığında cemaat namazını bitirmiş ise o da tek başına orada 
namazını kılar fakat niyeti ve camiye giderken koşuşturmasından dolayı aynen 
cemaatle namaz kılmış gibi sevap kazanır. " Bir başka hadiste aynı şekilde çok 
daha sarih bir ibareyle bu durum ifade edilmiş bulunmaktadır. 1483 Geceleyin na
maza kalkmayı adet edinmiş olan bir kimsenin kesin olarak gece namaza kalk
mak üzere niyet ettiği halde uykusunun galip gelip, bastırması üzerine uyuyan 
kimseye aynen gece kalkıp, namaz kılmış gibi ecir verilir ve onun uykusu kendisi 
için bir sadaka olarak kabul edilir ve yine bir hasta ve yolcu olan kimsenin bir 
amele niyet ettiği halde hastalığın ağır basmasından veya yolcunun da yoldaki 
sıkıntılardan ötürü bu ameli yapamamasından dolayı kaybettiği kendisine verilir 
ve aynen sağlıklı iken yapabileceği amel ile mukim iken yapabileceği amelin 
sevabının aynısı kendisine verilir. 1484 

Aynı şekilde bir başka hadis-i şerifte: "Kim ki şahadeti tam bir sadakatle 
talep ederse yatağında ölmüş olsa bile Allah ona şehadet makamını nasip eder." 
Bu konudaki örnekler bir hayli fazladır. 1485 

1480 Müslim, IV/557, el-İmare bölümü, gaziye yardım etme bölümü başlığı altında incelenmiştir; 
et-Tirmizi, V/40, el-İlm bölümü, hayra dalalet eden kimse başlığı altında incelenmiştir; Ebu 
Davud, XIV, 37-38, el-Edeb bölümünde incelenmiş olup, hayra yol gösteren ve dala! eden 
kimsenin durumu başlığı altında incelenmiştir. 

1481 Müslim ,  V/532, el-İlm bölümü, kim güzel bir sünnet yaparsa başlığı altında incelenmiştir; 
et-Tirmizi, V/42, el-İlm bölümü; Ebu Davud, X!I, 362, es-Sünne bölümünde sünnetin ge
rekliliği başlığı altında incelenmiştir. 

1482 Ebu Davud, 11/272, es-Salat bölümü, namaz kılmaya çıkan kimsenin durumu başlığı al
tında incelenmiştir; en-Nesai, il, 1 1 1 ,  es-Salat bölümü, cemaate yetişmenin sınırı başlığı 
altında incelenmiştir.Hakim bu hadisis sahih kabul etmiş İmam Zehebi de onu bu konuda 
desteklemiştir. 

1483 el-Camiu'l-Usul'e bakınız. 
1484 Buhari, Vl/158, el-Cihad ve's-Siyer bölümü; Ebu Davud, Vlll/354, el-Cenaiz bölümü, salih 

amel işleyen adamın durumu başlığı altında incelenmiştir. 
1485 Müslim, IV/573, el-İmare bölümü, şehadeti talep etmenin müstehap olduğu başlığı altında 

incelenmiştir; Ebu Davud, IV/383, es-Salat bölümü, el-İstiğfar başlığı altında incelenmiştir; 
et-Tirmizi, l l !/157, cihadın faziletleri bölümü, şehadeti talep eden kimsenin durumu başlığı 
altında incelenmiştir; en-Nesai, Vl/36-37, el-Cihad bölümü, şehadeti talep etme başlığı al
tında incelenmiştir. 
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İkinci kısma gelince, cihad niyeti taşımayan ve bu konuda herhangi bir azim 
sahibi olmayan kimsenin durumu ile Allah yolunda cihada çıkan mücahidin du
rumunun kesin olarak eşit olmayacaklarına dair olan yorumdur, çünkü diğerle
rinin özrü dahi olsa Allah burada mücahidleri kesin olarak daha faziletli kılmıştır. 
Çünkü daha evvel anlattıklarımız gibi burada cihadı tam olarak yapmaya niyeti 
olmayan kimselerin mücahidler ile aynı seviyede olamayacakları hususu kesin 
olarak ifade edilmiştir. 

Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in Osman İbni Maz'un'dan gelen bir hadis-i 
şerifte şöyle buyurduğu kaydedilir: 1486 "Allah ona n iyeti kadar bir ecir vermiştir. " 
Özür sahibi olan kimsenin durumuna gelince; onda bir ayrıcalık sözkonusudur. 
Onun da bir fazilet derecesi vardır. Ancak onun bu fazilet derecesi mutlak ola
rak mücahid ile aynı seviyede asla olamaz ve bu derece farkının da giderilmesi 
mümkün değildir. 

97. Nefislerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere me
lekler: "Ne işte idin iz?"  derler. Onlar: "Biz yeryüzünde m ustaz'af kim
selerdik" derler. ''Allah'ın arzı (yeryüzü) geniş değil m iydi? Siz de orada 
hicret edeydin iz "  derler. işte onların durakları Cehennemdir. O, ne kötü 
bir dönüş yeridir! 

98. Ancak (hicret etmeye) çare bulamayan, yol bulamayan erkek, 
kadın ve çocuklardan mustaz 'af olanlar müstesna. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime'deki hileden yani çaresizlikten, yol bulamamaktan maksat 
hile ile bir kurtuluş yolu kastedilip, kafirlerin arasından hangi yollarla, nasıl bir 
h ile ile kurtulmak mümkündür ve böyle bir hile yolunu bulamayanların kafirlerin 
elinden nasıl kurtulacaklarına dair olan husus dile getirilmektedir. Buradaki hile 
övülen bir hiledir. Kafirlerin hezimete uğratılması anlamında kullanılmakta olup, 

1486 İmam Malik, el-Muvatta, 1/233 , 234. el-Cenaiz bölümünde Rasulullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-'in ölünün üzerine ağlamayı yasakladığına dair başlık altında incelenmiştir; Ah
med İbni Hanbel, Müsned, V, 446; en-Nesai, IV/13-14, el-Cenaiz bölümü, ölü üzerine 
ağlamanın yasaklanması başlığı altında incelenmiştir. 
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aynen Nuayn İbni Mes'ud'un Hendek gününde iki düşmanın arasını bozması 
olayına benzer. Haccac İbnu' l-Allat' ın hanımıyla olan arasındaki ilişkilerde malı
nı kurtarmak için başvurduğu hile gibi. 1487 Aynı şekilde buradaki hileden maksat 
Müslümanların İslam' ın düşmanı ve düşmanlarının reisi durumunda olan İbni 
Ebi' l-Hukayk ile Yahudi Ka'b İbni Eşref' in öldürülmesi olayında olduğu gibi. Bü
tün buradaki hileler hepsi Allah ' ın razı olduğu hile türleridir. 1488 

1 :. j •  I : ' : ' °' °ı Üıı l ' � I ' � �1 0lS f_f:c. J.:u 0h tı _:_&. .'!•l t ı_r-:- � f. �  ,J" .J '\ T )_r- .JAS' .J J - �-- , .J 
, , - 1 

' ,,, lo� .... o \ 

.J ' - �I  11 1 '  l � � G ! . , ! , � , , � \ • �<" w\ · ' · •\J \  · _b.j �\ .>-" J .J IJ" - _;:;- � . ,, ,J" t:_j>'<-: ,J" .J .J J:':"' J" U'f J ,__;, , . ,  

t J \ .ı. \ _, " ' 
� \ • · �  � J lj_,..J �1 0\.Sj �I y �_;;..i �j ..ili 0_;.JI :.SJ.i! � 

99. işte Allah 'ın onları affedeceği umulur. Allah çok affedicidir, çok 
bağışlayıcıdır. 

1 00. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidecek çok yer de 
bulur, genişlik de bulur. Allah'a ve Rasulün'e hicret maksadıyla evinden 
çıkan kimseye daha sonra ölüm erişirse, onun mükôfatı Allah 'a ait olur. 
Allah çok mağfiret edendir, rahmet sahibidir. 

Tefsiri : 

Buradaki hicret eden kimseden maksat Allah' a daha rahat bir şekilde iba
det etmek için Allah' ın düşmanlarına rağmen kendi diyarını terk edip . başka bir 
diyara göç eden ve bununla da Allah düşmanlarına bir ders vermek isteyerek 
Allah ' ın sevgisini kazanmaya çalışan kimse demektir. Cenab-ı Allah şöyle bu
yurur: 

1487 Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IIl/138; Abdurrazzak el-Musannef, V,466; Ebu ya'le, 
Vl, 196;et-Tabarani, el-Mu'cemu'l-kebir, III, 220; İbn Hişam, es-Sire, III, 293; el-Bezzar, 
1 1 ,340; Mecmau'z-zevôid'te olduğu gibi bu hadis el Haysemi tarafından sahih kabul edil
mektedir. Ayrıca bk. İbn Hacer, el-Isôbe, 11 , 2 14. 

1488 İbni Ebi Hukayk, bunun adı Selam olup, Ebu Rafi diye de bilinmektedir, o Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-'e karşı gruplar oluşturan kişi idi. İbni Sad, et-Tabaka!, i l ,  92; 
İbni Hişam, es-Siyre, 1 11/218-220; Kab İbni Eşref ise Yahudi asıllı olup, Allah'a ve Rasu
lüne -sallallahu aleyhi V?Sellem- eziyet eden ve hakaret eden kimse idi. Bunun üzerine 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şu Kab İbni Eşreften bizi kim kurtaracak demesi 
üzerine çünkü o Allah'a ve Rasulüne eziyet ediyordu diye zikredilen Kab İbni Eşref tir. Bkz. 
Buhari, VIl/390-391 ,  el-Meğazi bölümünde Kab b. Eşref in öldürülmesi olayı başlığı altın
da; Müslim, IV/444, el-Cihad bölümü, Kab İbnu' l-Eşrefin öldürülmesi başlığı altında; İbn 
Sa'd, et-Tabakat, 11/32; İbni Hişam, es-Sire, IIl/12; Üçüncü şahıs olan Ebu Rafi ise İbni Ebi 
Hukayk'ın kendisidir ve ona Ebu Rafi adı verilmiştir. Burada gördüğümüz kadarıyla İbni 
Ebi Hukayk denildikten sonra tekrar Ebu Rafi denmiş olması bir hata sonucudur. (Müter
cim) ,  İ'lômu '/-muvakkıin, I I l/708 
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"Gerek Medine'li/erin, gerek çevresinde bulunan bedevilerin Allah 'ın 
Rasulü 'nden geri kalmaları, kendi nefislerini ona tercih etmeleri yaraşmaz. Çün
kü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık çekmeleri, kafirleri kızdıracak bir 
yere ayak basmaları, bir düşmana karşı zafere ulaşmaları karşılığında mutlaka 
kendilerine salih bir amel yazılır. Şüphesiz Allah iyi hareket edenleri mükafatsız 
bırakmaz. " (et-Tevbe, 9/120) 

Kafirlerin kızdırılması, Allah yolunda böyle bir adımın atılması övgüyle anı
lacak bir gayedir. Cenab-ı Allah' ın ubudiyetin kemali noktasına bununla ulaşı
labileceğini ve bu da Allah ' ın verdiği muvaffakiyetle gerçekleşebileceğini bildir
mektedir. ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- namaz kılan bir kimsenin unutması 
halinde kaç rekat kıldığını ve ne yapması gerektiğini unutması halinde iki secde 
yapmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur: 1489 "Eğer namaz kılan kişinin namazı 
tam olursa bu şeytanın burnunun sürtülmesi demektir. Şeytanın burnunun sür
tülmesinden dolayı da bu iki secdeye "el-merğameteyn" yani burnun iki defa 
yere sürtülmesi anlamında bir isim verilmiştir. " 

Allah' ın düşmanlarına rağmen bir şey yapmaya çalışan bir Müslüman iki eli
ne iki keskin ok almış gibidir. O da Allah'ın kullarına olan sevgilerinin derecesin
de birincisi Allah'a olan muhabbet ve yakınlık, ikincisi de düşmana olan adavet 
için ele alınmış iki oktur. İşte o zaman kişi böyle bir murağameden nasibini almış 
olur. Bundan dolayı çalım ata ata yürümek ve bir gururla salınmak düşmanın iki 
safı arasında olursa, caiz görülmüş ve hatta övülmüştür. Yine aynı şekilde Cenabı 
Allah'tan başkasının görmediği bir yerde tek başına kaldığında yine böyle bir 
böbürlenme havasına girip, çalım atmak hamdedilen bir husustur. Yeter ki bu 
Allah rızasına uygun bir davranış olsun. Kim düşmana rağmen taabbud maksa
dıyla bir çalım atacak olursa ve böyle bir davranışta bulunacak olursa arkadaşına 
nazaran çok daha büyük iki pay fazla sevap elde etmiş olur. Bu da Allah' a  olan 
muhabbetinden, kulun Rabbine olan sevgisinden ve onun dostluğundan olmak 
üzere diğeri de Allah ' ın düşmanına karşı takındığı düşmanca tavırdan dolayı iki 
sevap alır. İşte böyle bir murağameden dolayı onun ecir payı ikiye katlanır. Bu 
ibadet türü insanlardan çok az kimsenin bildiği bir ibadettir. Bunun tadını alan 
kimse daha evvel gelip geçmiş günlerine üzülür ve ağlar. Yardımcı olan Allah' tır, 
sadece ona güvenilir, güç ve kuvvet sadece ona mahsustur. Bu makamda olan 
bir kimsenin şeytana baktığında ve günahları şöyle bir incelediğinde o zaman 
kesinlikle insan tevbeye hem de nasuh bir tevbeye yönelir ve bu murağame ona 
farklı bir ibadeti nasip eder. 1490 

1489 Sahih-i Müslim, I I ,  208; Müsacede babında, sehv secdesiyle ilgili başlık altında incelen
miştir; Ebu Davud, I I I ,  330-331 ,  es-Sala bölümü, bir kimsenin iki mi, üç rekat mı kıldığı 
konusunda şüpheye düşen kimsenin durumu başlığı altında incelenmiştir; İbni Mace, 1, 

382, İkametu's-Salah bölümünde namazda şüpheye düşen kimsenin durumu başlığı altın
da incelenmiştir. Ayrıca bu hadisi başkaları da rivayet etmektedir. 

1490 Medaricu 's-Salikin ,  1 , 226-227 



608 •!• Be da i 'ut-tefslr ----- - -------- --

1 01 .  Yeryüzünde sefere çıktığın ız zaman eğer kafirlerin size bir fena
lık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda üzerinize bir vebal 
yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanın ızdır. 

1 02. Sen de aralarında bulunup onlara namaz kıldırdığında, bir kısmı 
seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Bunlar secdeye 
vardıklarında (diğerleri) arkanızda bulunsunlar. Namaz kılmamış olan di
ğer kısım gelsin, seninle beraber (bir rek'at) namaz kılsınlar. Hem tedbirli 
bulunsunlar hem de silahların ı  alsınlar. Kafirler siz silahlarınızdan ve eş
yanızdan gafilken size ansızın bir baskın yapmayı arzu ederler. Eğer size 
yağmurdan dolayı bir zarar gelir yahut hasta bulunursanız, silahlarınızı 
bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Ama son derece tedbirli bulu
nun .  Şüphesiz Allah kafirlere küçültücü bir azab hazırlamıştır. 

Tefsiri: 

Onlar namaz kıldıkları zaman sizin arka tarafınızda namaz kılsınlar. 1491 

1491 el-Fevaidu'/-Musevvek, 22 
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1 03. Artık namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken, otururken ve yan
ların ız üzereyken Allah 'ı anın. Nihayet tam bir huzur ve güvene kavu
şunca da namazı dosdoğru kı lın. Çünkü namaz mü 'minler üzerine va
kitleri belli bir farzdır. 

1 04. O topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsa
nız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz o acı gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz 
Allah'tan onların ümid edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah çok 
iyi bilendir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. 

1 05. Muhakkak Biz sana Kitabı Allah 'ın sana gösterdiği şekilde, in
sanlar arasında hükmetmen için hak olarak indirdik. Hainlerin bir savu
nucusu olma. 

1 06. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok mağfiret edendir, 
rahmet buyurandır. 

1 07. Kendi nefis/erine hainlik edenleri savunma. Çünkü Allah hainlikte 
direnen günahkarları sevmez. 

1 08. İnsanlardan (utanıp) gizlerler de Al/ah'tan gizleyemezler. Halbuki 
onlar O'nun razı olmayacağı sözü geceleyin konuşup düzenledikleri za
man O beraberlerinde idi. Allah yapacakları herşeyi kuşatıcıdır. 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah onların gizlice geceleyin söyledikleri sözden razı olmayacağını 
bu ayet-i kerimede bildiriyor ve burada ayetin derununda bir iftira etme ihtimali 
olmaktadır. Beri olan, suçsuz olan bir kimseye iftira etmek, yalan yere şehadette 
bulunmak ve cani olan bir kimsenin de kurtulmasına vesile olmak, onun beraat 
etmesini sağlamak olaylarını dile getirmektedir. Bu ayet-i kerime şu olay üzerine 
nazil olmuştur: 1492 Bütün her şey Allah' ın eliyle gerçekleşmektedir ve Müslüman
lar da Cenab-ı Allah ' ın dilediği şey üzerine görüş birliğine varmışlardır. Allah ' ın 
dilemediği bir şeyin oluşmasının asla mümkün olmadığında ittifak eden bütün 
Müslümanlara ancak kaderiye el-mecusiyye fırkası muhalefet etmektedir. On
lar diyorlar ki : Olmayan bir şeyi diler ve dilemediği bir şey de oluverir. Bu son 
derece kötü bir yorumdur. Bu ayetin yorumuyla ilgili olarak Cenab-ı Allah ' ın 
din olarak kabul etmediği ve ondan razı olmadığı bir hususun yorumlanmasıyla 
alakalıdır. Allah bunun meydana gelmesini sevmesine rağmen bu konuda onlara 

1492 Medaricu 's-sô/ikin, I, 253 
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göre şu anlam çıkartılmaktadır. Meydana gelen olayı Allah seviyor, ancak bunu 
yapan kimsenin sevap alması mümkün değildir. O Allah'ın dilemesinden dolayı 
sevilen ve takdir edilen bir husus olur. Yoksa şer'an böyle bir şeye karşı sebat söz
konusu değildir. Ümmetin selefi ve büyük imamlarının kanaati olarak bu konuda 
o böyle bir kimse Rabbine isyan etmiştir. Bir kader ve bir şer' i hüküm olarak da 
onun bu durumu uygun bir durum kabul edilmemiştir. Onun dilemesi sözkonusu 
olmasına rağmen hoş karşılanmayan bir sonuçtur. Cenab-ı Allah dilediğini de, 
hoşuna gideni de, hoşuna gitmeyeni de yaratır. 1493 
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1 09. işte siz bu dünya hayatında onları savundunuz diyelim. Ya Kı
yamet günü Allah 'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil 
olacak? 

1 1  O. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah 'tan 
mağfiret dilerse, Allah 'ın çok mağfiret edici, çok merhametli olduğunu  
görür. 

1 1 1 .  Kim bir günah kazanırsa, bunu ancak kendi aleyhine kazanmış 
olur. Allah çok iyi bilendir, hüküm ve hikmeti sonsuz olandır. 

1 12. Kim bir hata veya (büyük) bir günah kazanırsa, sonra da onu, 
bir suçsuzun üstüne atarsa, muhakkak büyük bir iftira ve apaçık bir gü
nah yüklenmiş olur. 

1 13. Eğer sen in üzerinde A/lah 'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, on
lardan bir zümre seni  saptırmaya çalışırlardı. Halbuki onlar kendilerin
den başkasını saptıramazlar ve sana h içbir zarar veremezler. Allah sana 
Kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir. Allah 'ın 
üzerindeki lütfu pek büyüktür. 

1493 Medaricu 's-sdlikin ,  1/253 
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Tefsiri: 

Yine Cenab-ı Allah şöyle buyurur: 

"O hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse muhakkak ona pek çok 
hayır verilmiş demektir. Özlü akıl sahiplerinden başkası da iy ice düşünemez. " 
(el-Bakara, 2/269) 

Ve yine Cenab-ı Allah Hz. Mesih (a.s) ' ın diliyle şöyle buyurur: " . . .  Ona kitabı 
ve hikmeti, Teurat'ı ve Inci/ 'i öğretiyor " (Al-i İmran, 3/48) 

Allah' ın kitabında hikmet iki türlüdür. Birincisi müfred olarak kullanılır, ikin
cisi ise Allah ' ın kitabıyla birlikte kullanılan hikmettir. Müfred olarak kullanılan 
hikmet nübuvvet yani peygamberlik ile açıklanmıştır ve bu da Kur'an-ı Kerim'in 
muhteviyatını ve ihtiva ettiği bilgileri içermekle açıklanmaktadır. 

İbni Abbas hikmetle ilgili olarak şöyle der: Hikmet Kur'an-ı Kerim ilimleridir. 
Kur'an-ı Kerim'in nasıh ve mensuhunu, muhkem ve müteşabihini, mukaddem 
ve muahharını bilmek demektir. Onun helalini ve haramını, misallerini, uslubu
nu bilmek hikmettir. Ed-Dahhak ise şöyle der: Hikmet, Kur'an-ı Kerim' in kendisi
dir ve onu anlamaktır. Mücahid ise şöyle demektedir: Hikmet, Kur'an-ı Kerim'dir, 
ilim ve fıkıhtır ve bir başka rivayetle Mücahid' in tarifi ise hikmet sözde ve amelde 
isabet etmektir. en-Nehai ise şöyle der: Hikmet, eşyanın manaları ve muhtevi
yatının kavranması demektir. Hasan el-Basri ise hikmet dinde vera ve takvadır. 
Sanki Hasan el-Basri onu bizzat hikmeti kendi ürünüyle ve gerek muktezasıyla 
açıklamaktadır. Kitapla birlikte zikredilen ve kitaba bitişik olan hikmete gelin
ce, o da sünnettir. İmam Şafii bu konuda başka imamlarla birlikte aynı görüşü 
paylaşmaktadır ve bir başka görüşe göre ise hikmet vahiy ile hüküm vermektir, 
demektedir. 

Vahyin çerçevesinde hüküm belirtmektir ama hikmeti doğrudan doğruya 
sünnet ile izah etmek ve hikmetin sünnet olduğunu ifade etmek ise daha geniş 
bir anlam olup, daha meşhur ve yaygın bir kanaattir. Hikmetle ilgili olarak en 
iyi ifade edilen görüş ise İmam Mücahid ile İmam Malik' in görüşüdür. Hikmet 
onlara göre hakkı bilmek ve hak ile amel etmektir ve yine söylenecek sözde ve 
yapılacak amelde isabet etmek, doğru olanı yapmak demektir hikmet! Bu da 
ancak Kur'an-ı Kerim'in kavranılması ,  anlaşılması, iyice idrak edilmesiyle birlikte 
fıkhın ve İslam şeriatının bütün hususiyetlerinin imanın gerçekleriyle birlikte bi
linmesi demektir. 

Hikmet iki türlüdür: Birincisi ilmi, ikincisi ise ameli hikmet demektir. İlmi bi
limsel hikmet ise şudur: "Eşyanın Batıni taraflarına muttali olmak demektir ve 
sebep ve sonuçları da yaratılış ve emir olarak bütün irtibatlarını bilmek demektir. 
Sebep ve sonuç arasındaki ilişkilerin tümünü kavramak demektir. Ameli olan hik
mete gelince ise el-Menazil adlı eserin sahibinin ifade ettiği gibi "hikmet her şeyi 
yerli yerine koymak" demektir. Bu da üç kısma ayrılır. 
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1 -Her şeyin hakkını tam olarak vermek olup, asla onun için çizilen sınırları 
aşmamak, 

2-Vaktinden önce bir şeyi yapmamak 

3-Vaktinde yapılması gereken bir şeyi de geciktirmemektir. 

Eşyanın mertebeleri ve hukuku olduğuna göre bunlar bu eşyanın şer' i ve 
takdiri olarak bir gereğinin sonucudur. Eşyanın sınırları ve sonuçları vardır. Ona 
ulaşılır ve sonuçlar da aşılmaz. Vakitleri vardır, o vakitler hiçbir zaman öne alın
maz ve te'hir de edilmez. Hikmet bu üç yönüne riayet etmekle gerçekleşir ve bu 
mertebelerin her birisinin de hakkını şer' i ve takdiri olarak vermek suretiyle yerine 
getirilmiş olur. Bunlar da asla eşyanın sınırlarının aşılmaması ve hikmetin gereği 
olarak ona uyulup, gereğinin dışına çıkılmaması, her şeyin vakti olduğuna göre 
onun acele yapılmaması ve vaktinden sonraya da bırakılmamasıyla hikmet orta
ya çıkar. Hikmet bir işi zamanında yapıp, onun zamanını geçirmemek hikmettir. 

Bu da eşyanın sebep ve sonuçlarına bağlı olarak dini ve takdiri açıdan genel 
bir hükümdür. 

Eşyanın mertebeleri ve hukuku olduğu gibi dini ve takdiri yönden de, şer' i 
ve kaderi yönden de bir çok muktezaları ve gerekleri vardır. Eşyanın sınırları 
ve nihayetleri olup, bu sınırlara ulaşılır ve son noktaları da aşılmaz. Öyle va
kitleri vardır ki bunların da ne öne alınması , ne de geciktirilmesi mümkündür. 
İşte hikmet de bu üç yönden uyulması gereken özelliklere sahip olup, her bir 
mertebesine gerektiği hakkını vermek ve Cenab-ı Allah' ın hikmet için belirle
miş olduğu hakkını şer' i ve kaderi açıdan da teslim etmektir. Hikmetin sınırları 
aşılmaz, eğer bu sınırlar aşılacak olursa o zaman hikmete haksızlık edilip , onun 
gereklerine muhalefet edilmiş olur. Aynı şekilde vakti gelmeden öne alınamaz. 
Vaktini zorlamak olur ki bu da hikmete muhalif olduğu gibi, onu zamanından 
sonraya b ırakmak da ve zamanını geçirmek de yine hikmete aykırı olup yanlışlı
ğa düşürülmeye sebep olur. 

Bu da bütün sebep ve sonuç ilişkilerine genel bir hüküm olarak kabul edilir. 
Bu gerek şer' i yönden, gerekse takdiri açıdan uyulması gereken bir genel kural
dır. Bu kuralın kaybedilmesi hikmetin gereğine de aykırı olup, aynen tohumsuz 
bir araziyi sulamaya benzer. Tohum ekilmediği halde araziyi sulamak hikmete 
muhalefet etmek demektir. Hakkının sınırlarını aşmak ise böyle bir araziyi ge
rektiğinden fazla suya boğmak suretiyle toprağın altındaki tohumu ve toprağın 
üzerindeki ekini fazla su ile yok etmeye benzer bu da ekinin bozulmasına sebep 
olur. Hikmeti zamanından evvel yapmaya kalkışıp, vaktini öne almak ise aynen 
bir ekini tam olgunlaşmadan ve kemal noktasına gelmeden biçmeye benzemek
tedir. Aynı şekilde yemeyi, içmeyi ve giyinmeyi terk etmek de hikmeti ihlal etmek 
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ve gereken ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmak demektir. İnsanın ihtiyaç duydu
ğu bir sının aşmak da hikmetin dışına çıkmak anlamına gelir ve bunun vaktin i  
öne almak da aynı şekilde yine hikmeti ihlaldir. Vaktini geciktirmek aynen öne 
almak gibi nasıl bir ihlal sözkonusu ise geciktirmek de hikmeti ihlal etmek de
mektir. O halde hikmet zamanında, gerektiği şekilde ve gerektiği sınırlar içerisin
de yapılması gereken bir fiildir. Cenab-ı Allah hikmeti kullarına ta Hz . Adem' den 
beri Adem' in çocuklarına miras olarak bırakmıştır. Kamil olan bir insan aynen 
babasından kamil b ir miras alan kimse gibidir. Kadın gibi de erkeğin yarısının sa
hip olduğu mirası alan bir yarım kişi de hikmeti tam olarak idrak etmemiş kimse 
gibidir. Bunun sınırlarını aşma noktasını ise ancak Cenab-ı Allah bilebi lir. 

Hikmetin gereklerini yerine getirme noktasında en mükemmel insanlar -hep
sine salat ve selam olsun bütün peygamberlerdir- bunların da en mükemmelleri 
ise ulu' l-azm olan peygamberlerdir. Bu peygamberler içerisinde en mükemmeli 
ve hikmeti en gerektiği şekilde fevkalade yerine getiren Peygamber de Muham
med -sallallahu aleyhi vesellem- ' dir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah, Hz. Muhammed 
-sallallahu aleyhi vesellem- 'e ve ümmetine bu konuda hikmeti vermek suretiyle onla
ra büyük bir lütufta bulunmuştur. İşte bunun için de Cenab-ı Allah şöyle buyu
rur: "Allah sana kitabı ve hikmeti Kur'an-ı Kerim' i  ve hükümlerini açıklayıcı olan 
sünneti indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir. Allah' ın üzerinizdeki lütfu ne 
büyüktür" şeklinde bu ayette buyurduğu gibi Cenab-ı Allah bir başka ayette de 
şöyle buyurur: "Nitekim aranızda için izden size ôyetlerim izi okuyan. siz i (şirk
ten ve günahlardan) arındıran, size Kitabı ve hikmeti (helal ve haramı) öğreten, 
b ilmediğiniz şeyleri (Şeriatı ve ahkamını) size bildiren sizden sizin içinizden bir 
Peygamber gönderdik. " (el-Bakara, 2/15 1 ) .  Varlık aleminin nizamı ve bütün sis
temi işte bu h ikmete bağlıdır. Varlık dünyasında meydana gelebilecek her türlü 
eksiklik kuldaki eksiklik gibi olup, bum•n sebebi hikmetin ihlal edilmesidir. İn
sanların en mükemmeli ise h ikmetten en çok nasibini alan kimselerdir. İnsanla
rın bir çok yönden eksikliği olan kimseler ise hikmetten ve kemalden uzak olan 
kimselerdir. İşte bu gibi eksikliklere sahip olan kimseler de hikmet mirasından 
en az yararlanan kimselerdir. Hikmetin temelleri üçtür. İlim , hilm , yumuşaklık ve 
vakarlıktır. Hikmetin afetleri ve zıtları ise cehalet, acelecilik, taşkınlık, akılsızlık ve 
hafif meşrepliktir. Cahil olanın aceleci, hafif meşrep ve temkinsiz olanın hikmeti 
yoktur. Doğrusunu da Allah daha iyi bil ir. 
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1 14. Bir sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı yahut insanlar ara
sını düzeltmeyi emredeninkinden başka, onların fısıldaşma/arın ın bir 
çoğunda hayır yoktur. Kim Allah 'ın rızasını gözeterek böyle yaparsa Biz 
ona büyük bir m ükafat vereceğiz. 

1 1 5 .  Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Peygam
bere karşı gelir, mü 'minlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu 
döndüğü o yolda bırakır ve Cehennem 'e atarız. O ne kötü bir dönüş 
yeridir! 

1 1 6. Şüphesiz Allah kendisine eş koşulmasını  mağfiret etmez. On
dan başkasını ise dileyeceğine mağfiret eder. Kim Allah 'a ortak koşarsa 
muhakkak ki uzak bir sapıklıkla sapmıştır. 

1 1 7. Onların O'ndan başka taptıkları ancak dişilerdir. Onlar ancak 
(hakka karşı direnen) inatçı b ir  şeytana tapmış olurlar. 

1 1 8. Allah ona lanet etmiştir. O da: ''Anda/sun, kullarından belli b ir 
pay alacağım "  dedi. 

1 1 9. ''Anda/sun, onları mutlaka saptıracağım, olmayacak kuruntu
lara boğacağım. Anda/sun, onlara hayvanların kulaklarını yarmaların ı  
emredeceğim. Ve yine onlara Allah ' ın yarattığın ı  değiştirmelerini emre
deceğim. " Kim Allah ' ı  bırakır da şeytanı veli edinirse şüphesiz o, apaçıR 
bir zarara uğramış demektir. 

120. (Şeytan) onlara vaadlerde bulunur, olmayacak kuruntulara dü
şürür. Oysa şeytan onlara kendilerini aldatmaktan başka bir şey va'd 
etmez. " 
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Tefsiri : 

Ed-Dahhak ayette geçen L:, J_:,A..kelimesinin, malum, belli bir pay anlamına 
geldiğini söylerken ,  ez-Zeccac ise bunun insanın kendi nefsine farz kıldığı bir 
bölüm, bir pay demek olduğunu kaydeder. el-Ferra'ya gelince, insanın kendi 
aleyhine açmış olduğu bir kapı anlamına geldiğini söyler. Ben de derim ki: Bura
daki farz kelimesinin gerçek anlamı takdis demektir. Tefsiri manasına gelince ise 
şeytana itaat eden ve kendi kısmetine düşen nasibini ondan alan demektir. Yani 
şeytana itaat eden ve ona tabi olan kimse kendisi için biçilen paydan bir kısmını 
alıyor, almış demektir. Allah' ın düşmanına itaat eden kimsenin bu itaati işte şey
tanın bir payıdır. İnsanlar iki kısımdır: Şeytanın nasibine düşenler ve onun payı 
içinde olanlar ve diğer kısım ise Allah ' ın dostları olup, ondan yana tavır takınan 
Allah' ın has kulları şeklinde ifade edilmektedir. 

, 

r+L\IJ yani "mutla� surette onları saptıracağım" sözünün anlamı ise onları 
haktan saptıracağım � 'JJ tabiri ise "onları olmayacak kuruntulara sokacağım" 
kelimesinin anlamını İbni Abbas şöyle açıklıyor: Onları tevbe etmekten uzak tut
mak, tevbeye engel olma� ve tevbenin geciktirilmesini sağlamak demektir. el
Kelbi ise bu konuda �.�/J onları öyle kuruntulara sokacağım ki yani Cennet 
yoktur, Cehennem yoktur, öldükten sonra diriliş yoktur gibi kuruntulara onları 
sürükleyeceğim .  ez-Zeccac da bu konuda şöyle der: Dalaletlerle birlikte"onlara 
ahiretten de bir paylarının olduğunu vehmettireceğim" anlamını taşıdığını ifade 
eder. Bir başka görüşe göre ise buradaki kuruntulardan kasıt her türlü isyana ve 
bid'ata davet eden arzu ve isteklerin peşine takılmak demektir. Diğer bir görüşe 
göre de dünya hayatında ebediyyen kalma ve tul-i emele kapılma duygusudur. 
Onları tul-i emele, ebediyyen yaşayacakmış gibi bir duyguya sürükleyip, ahiret 
hayatını etkilemeye çalışmak demektir. Andolsun onlara hayvanların kulaklarını 
yarmalarını emredeceğim. Buradaki "..:l:.JI el-betk" kesmek anlamına gelmek
tedir yani belli bir yaşa gelmiş olan bir dişi devenin bir cahiliye geleneği olarak 
herhangi bir temennide bulunmak suretiyle kulağının yarılması anlamına gel
mektedir. Bundan hareketle bu cahiliye geleneğine karşı ilim adamları çocukla
rın kulaklarının delinmesini pek uygun görmemişlerdir. Ancak ilim adamlarından 
bazıları sadece süslenmek maksadıyla küpe takmak için kız çocuklarının kulak
larının delinmesinde bir sakınca görmemişlerdir. Burada da bunu ileri süren ilim 
adamları Ummu Zerr' in rivayet ettiği hadise dayanmışlardır. 

"Ben sana Ummu Zerr' in, Ebu Zerr ile olan durumu gibiyim . "  Bundan do
layı da Ahmed İbni Hanbel (Allah rahmet eylesin )  kız çocuklarının kulaklarının 
delinmesini caiz görmüş ve erkek çocuklarının kulaklarının delinmesini ise mek
ruh kabul etmiştir. 

"Ve yine onlara Allah 'ın yarattığın ı  değiştirmelerini emredeceğim "  ayetinden 
maksat ise İbni Abbas ' ın ifadesiyle Allah ' ın yarattıklarını değiştirmek demek, 
Allah ' ın dinini değiştirmek demektir. Bu da İbrahim en-Nehai, İmam Mücahid, 
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Hasan el-Basri, ed-Dahhak, Katade, es-Süddi, Said İbn Müseyyeb ve Said İbn 
Cubeyr' in de görüşüdür. Bu da Cenab-ı Allah kendi kullarını dosdoğru bir fıtrat 
üzerine yaratmıştır. Bu fıtrat da İslam dininin kendisidir çünkü İslam dini insanın 
fıtratına uygun bir dindir. Zira Cenab-ı Allah bu konuda şöyle der: 

"Sen yüzünü Han if olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına 
dosdoğru çevir. Allah 'ın yaratışını değiştirmek sözkonusu değildir. Dosdoğru din 
işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. O'na dönenler olun. O'ndan korkun. 
Namazı da dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın . " (er-Rum, 30/30-31 ) .  

Bundan dolayı da Hz .  Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuş
tur: "Doğan her bir çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra onu annesi ve babası Yahudi
leştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirirler. Aynen bir hayvanın doğarken or
ganları tam, herhangi bir tarafı eksik olmadan doğması gibidir. Siz bu yavrunun 
doğmasından sonra herhangi bir şekilde bir tarafının eksik olduğunu hisseder 
veya görür müsünüz? Ancak sonradan siz kendiniz onun bir tarafını keser veya 
eksik bırakırsınız . "  Bu rivayeti yapan Ebu Hureyre yukarıda geçen ,  Allah 'ın fıtratı 
ve insanları üzerinde yaratmış olduğu fıtrat sözlerini ihtiva eden ayeti okudu. "  
Bu  hadis müttefekun aleyhtir. 1494 

ResOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- yukarıdaki hadis-i şerifte iki durumun ara
sını birleştirdi ve iki durumu birlikte zikretti. Her iki değişiklik de birlikte zikredilmiş 
oldu . Birincisi fıtratın Yahudileştirmek veya Hıristiyanlaştırmak suretiyle değişti
rilmesi, diğeri ise yaratılışın fiziki olarak değiştirilmesi olayıdır. Her iki husus da 
iblisin -Allah' ın laneti üzerine olsun- değiştireceğini söylediği hususlardır. Allah ' ın 
insanları üzerinde yarattığı temiz fıtratı ve imanı küfür ile değiştirme, diğeri ise 
yine Cenab-ı Allah ' ın insanları yaratmış olduğu güzel sureti veya hayvanların da 
güzel suretlerini yarmak, kesmek ve değiştirmek suretiyle onları farklılaştırarak 
değiştirme hadisesidir. İşte şeytan İslam fıtratını şirk ile ve güzel surette yaratılmışı 
da yarmak ve organları farkl ılaştırmak suretiyle değiştirmiş oldu. Bu da ruhun 
bu şekilde değiştirilmesinin yanında suretin de değiştirilmesini ifade etmektedir. 
Yani birincisi manevi dünyanın ve ruhun değiştirilmesi, ikincisi ise güzel suretin 
değiştirilmesi demektir. 

"Sonra şeytan onlara vaadlerde bulunur ve olmayacak kuruntulara düşü
rür. " Burada anlatılan şeytanın vaadi insanın kalbine ulaşmak suretiyle onu al
datmaya çalışmasıdır ve onun kalbine ulaşarak ona şöyle vesvese verir: "Senin 
ömrün uzayacaktır ve dünyadaki lezzetlerin bir hayli artıp duracaktır ve bunu da 
senin akranların göreceklerdir. Sen bununla akranlarından daha üstün olacak 
ve düşmanlarına karşı da büyük bir zafer elde etmiş olacaksın. Dünya büyük 

1 494 Buhari. 1 1 1 ,  260. 290: el-Cenaiz, Müslüman olup da sonradan vefat eden çocuk ile ilgili 
bab Müşriklerin çocul,ları i lP ilgili söylenenler babı: İmam Müsl im,  V 512 ,  el-Kader. her bir 
çocuk lslanı Fıtratı üzerine doğar babı .  
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bir servet ve devlettir. Senden başkasına ulaştığı gibi ,  bu senin için de bir mülk 
olacaktır" demek suretiyle onun emelini uzatmaya ve onu tCıl-i emele, ebediyen 
yaşayacakmış gibi bir duyguya kaptırır. Allah' a  isyan ve ona şirk koşma nokta
sında şeytan insana güzellikler vaat eder ve ona yalancı temenniler ve hüsn-ü 
kuruntular ile ilgili vesveseler vermek suretiyle kuruntuların değişik yönlerini ona 
süsleyerek gösterip, onu sürekli aldatmaya çalışır. Onun bu vaatleri ve temen
nileri arasındaki farka gelince , önce batılı vaat edip gösteriyor, sonra da tatlı ve 
insanın nefsinin hoşuna gidecek şeyleri temenni ettiriyor. Kötülüklere meyilli, hor 
ve hakir olan nefis ise bu vaatlere ve temennilere karşı dayanmadığı da muhak
kaktır. Şu sözleri söyleyen bir şairin ifadesindeki gibi : 

"Temenni etti ve hayalin gerçek olmasını diledi - Böyle olmazsa bile uzun 
bir zaman 

Bol ve rahat bir mutluluk içerisinde - Temennilerde bulunarak hayatı yaşa
dık. " 

Kötü ve cimri nefis belli bir müddet batıl temennilerle ve yalancı vaatlerle 
oyalanıp durur ve bunlarla sevinir. Özellikle bu gibi hoş temenniler, güzel vaatler 
ve yalancı sözlerle kadınların ve çocukların oyalanıp aldattıkları ve bunlarla bir 
müddet hareket ettikleri gib i .  Batıl sözler şeytanın vaatleri ve temennilerinden 
ibarettir. Çünkü şeytan kendi yandaşlarına zafere ulaştırmayı vaat eder ve hakkı 
idrak etmelerini ve gerçek yola ulaşacaklarını onlara söyleyip, vesveseye sokar 
ve başka yollarla asıl emellerine ulaşacaklarını telkin eder. Batıla saplanmış olan 
her bir kimsenin şu ayet-i kerime' den mutlaka bir nasibi vardır: 

"Ve şeytan onlara vaatlerde bulunur. Olmayacak kuruntulara düşürür. Oysa 
şeytan onlara kendilerini aldatmaktan başka bir şey vaat etmez." 1495 
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1 21 . İşte onların barınakları Cehennemdir. Oradan kaçacak bir yer 
de bulamayacaklardır. 

1 22. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Biz onları altından ır
maklar akan Cennetlere orada ebedi kalıcılar olmak üzere koyacağız. Bu, 
Allah 'ın dosdoğru bir va 'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? 

1 23. İş ne sizin kuruntuların ıza ne de Kitap Ehli 'nin kuruntularına 
kalmıştır. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisine 
Allah 'tan başka ne bir dost (veli) bulabilir, ne de bir yardımcı. 

124. Erkek veya kadın her kim mü 'min olarak salih ameller işlerse; 
işte onlar Cennet'e girerler ve kendilerine hurma çekirdeğin in çukurcu
ğu kadar zulm edilmez. 

1 25.  İyilik yaparak kendisini Allah 'a teslim eden ve Ibrahim 'in Hanif 
din ine uyan kimseden daha güzel din sahibi kim olabilir? Allah Ibrahim 'i 
dost edinmiştir. " 

Tefsiri: 

Cenab-ı Allah burada İslam dininin güzelliğini anlatıp, ondan daha güzel bir 
şeyin olamayacağını, zira İslam Allah rızasının talep edildiğini ihtiva eden bir din 
olup, ihlas ile bu dine intisap etmek Allah'a yönelmek demektir mesajını vermek
tedir. Allah'a iman edip, onun rızası için ihlasla amel etmek kulun görevidir. En 
güzel davranışları sergileyen ve en güzel amelleri yapan Rabbine muhlis bir kul 
olur. Rabbine samimiyetle ibadet eden bir kul mertebesine ulaşır. İşte böyle bir 
kul Allah' ın seveceği ve razı olacağı bir din olarak İbrahim'in dinine bağlanır, tabi 
olur ve Allah'a olan sevgisinin yanında onun vahdaniyetini kabullenmesi, vah
daniyete iman etmesi ve dini Allah rızası için ona halis kılması ile gerçekleştirmiş 
olur. Canını ve malını Allah rızası için bu konuda feda eder ve bunu yaparken 
de sadece Allah'ın rızasını ve muhabbetini ve sevgisini kazanmak için gerçekleş
meye çalışır. İşte bu da bütün dinler arasında İslam dininin en mükemmel bir din 
olduğunu gösterir ki bu da zaten dinin muhtevasından ve aklın güzel gördüğü 
her şeyin bu dinde olmasından, fıtratın buna şahit olup, güzellik ve kemal nokta
sında en üstün derecelere bununla ulaşabileceğini gösteren bir dindir. Bu soyut 
bir söylem ile değil, doğrudan doğruya somut bilgilerle ifade edilen bir durum
dur. Aynı zamanda eğer gerçekten durum böyle olmamış olsaydı, Cenab-ı Allah 
kullarını buna sürüklemez ve bunun dışında başka bir dini kabul etmediğini söy
lemezdi. Cenab-ı Allah' ın yalnız İslam dininden razı olduğunu ve onun dışında 
bir din kabul etmediğini ifade buyurmuş olması bu dinin mükemmel olduğunun 
ve ilahi bir din olduğunun en büyük delilidir. 
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126. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Allah herşeyi ku
şatıcıdır. 

127. Kadınlar(ın mirası) hakkında senden fetva isterler. De ki: "On
lara dair fetvayı (hükmü) size Allah veriyor: Kendileri için yazılmış olanı 
(hakları) onlara vermediğin iz, bununla beraber kendilerini  n ikahlamayı 
istediğiniz öksüz kızlar ile küçük çocuklar ve yetimler hakkında adaleti 
elden bırakmamanız hususunda Kitapta sizlere okunup duran (ayet) ler 
de vardır. Hayır türünden ne yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu çok iyi 
bilendir. " 

128. Şayet bir kadın kocasının uzaklaşmasından yahut yüz çevirme
sinden korkarsa, barış yolu ile araların ı  düzeltmelerinde kendileri için 
bir vebal yoktur. Barış daha hayırlıdır. Zaten nefislerde bir cimrilik var
dır. Eğer iyi geçin ir ve sakınırsanız, şüphe yok ki Allah yaptıkların ızdan 
haberdardır. 
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1 29. Ne kadar isteseniz bile, kadınlar arasında adalet yapamazsınız. 
Öyleyse büsbütün (birisine} meyledip de ötekini askıdaymış gibi bırak
mayın. Eğer arayı düzeltir ve (haksızlıktan) sakın ırsanız, şüphe yok ki 
Allah, çok mağfiret edicidir, rahmet sahibidir. 

1 30. Eğer (karı-koca) birbirlerinden ayrılırlarsa, Allah herbirini (ni
metin in) genişliği ile zengin kılar. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hik
meti büyüktür. 

131 . Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Anda/sun ki 
sizden evvel kendilerine kitap verilenlere de, size de "Allah'tan korkun" 
diye tavsiye ettik. Eğer küfre saparsanız şüphesiz göklerde ne var, yerde 
ne varsa hepsi Allah 'ındır. Allah h içbirşeye m uhtaç olmayan (Gani}dir, 
hamde lôyık olandır. 

132. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah 'ındır. Vekil olarak Allah 
yeter. 

133. Eğer O dilerse -ey insanlar- sizi yok eder, başkalarını getirir. 
Allah buna gerçekten kôdirdir. 

134. Kim dünya sevabını isterse, bilsin ki, dünyanın da ôhiretin de 
sevabı Allah 'ın katındadır. Allah herşeyi işitendir, görendir. 

1 35. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutanlar ve Allah için 
şahidlik edenler olun. (Bu şahidlik) Kendinizin yahut ana babanızın ve 
yakın larınızın aleyhine dah i  olsa, (bu yakınların ız) zengin yahut fakir ol
sunlar. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Artık adaletten vazgeçerek 
hevôya uymayın .  Eğer dilinizi eğip büker veya yüz çevirirseniz şüpheniz 
olmasın ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Tefsiri: 

Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede zikredilen kıst kelimesini adaleti yerine ge
tirme anlamında ifade buyurmuştur. ister düşman olsun, ister dost olsun herkes 
için adaleti yerine getirme noktasında bir emir vardır. Bu emri yerine getirme 
bunu evleviyetle yerine getirilmesi gereken bir emirdir. Bütün bu konudaki dü
şünceler, görüşler ve hatta mezheplerin tümünün kanaati bu doğrultudadır. Zira 
buradaki J:, • ..;,doğrudan doğruya Allah' ın emrini ve onun isteğini yerine getirme 
anlamındadır. 

Burada .h...j "kıst"tan kasıt olan adaleti yerine getirme adı altında heva ve 
hevese uymak, masiyete yönelmek tamamen Allah' ın emrine muhalefet etmek 
ve Resulünü gönderdiği maksada aykırı hareket etmek demektir. Adaleti yerine 
getirmek adaletli davranmak ve adaleti ayakta tutmak demektir. Hz . Peygam
berin, halifelerinin , ümmetin ileri gelenlerinin ve güvenilir insanlarının bütün 
ümmetin fertleri arasında uygulamaları gereken bir adalettir bu tür bir adalettir. 
Alla.h ' ın dini, Allah' ın kitabı, Resulü ve kulları hakkında sırf adaleti yerine ge-



S u re :  4 • Nisa Su resi •!• 621 

tirmek anlamında olan emanete riGı.yet etme ve emaneti yerine getirme ancak 
bu şekilde tam anlamıyla yerini bulabilir. Adaletin böyle uygulanması halinde 
emanet yerine getirilmiş olabilir. İşte onlar gerçek anlamıyla mirasçı olanlardır. 
Emaneti yerine getirenler kendi yandaşlarını , ona bağlı olanları, mezhebinin 
mensuplarını kayırmak suretiyle onları ölçü alması hakkı tam anlamıyla yerine 
getirmesini ifade edemez . Kendisine muhalefet edene düşmanlık etmesi ve ona 
uygun davranana, onun görüşünde olanlara da dostluk duygusuyla yaklaşması 
isabetli bir yaklaşım değildir. Muhaliflerin sadece muhalefetleri veya dostların 
sadece muvafakatı ile hareket edilmesi asla uygun olamaz. O zaman Cenab-ı 
Allah' ın herkes için farz kılmış olduğu adaleti yerine ikame etme hususu nerede 
kalır ve nasıl gerçekleşebilir? Halbuki adaleti herkes için eşit mesafede uygula
mak ve ayakta tutmak en büyük bir farzdır ve en büyük bir gerekliliktir. 

"Allah için şahitlik edenler olun. " Buradaki şahitlerden maksat, bir habere şa
hitlik eden ve o haber hakkında bilgi verenlerdir. Hakkı anlatan ve o hakkı tebliğ 
eden kimse makbul olan adil şahittir ama bir batılı haber veren,  bir batılı anlatan 
ve bir batılı insanlara öğreten kimse ise yalan yere şahitlik eden kimse demektir. 
Cenab-ı Allah bu ayet-i kerime'de kendisi için şahitler olmamızı emretmektedir. 
Yalnız onun için şahitler olmak yeterli değil, hem onun için şahitlikte bulunmak 
Allah'ın bu emirlerine şahitlik etmek ve adaleti ayakta tutmakla gerçekleşebilir. 
Bu da şahadetin adalet için, adalete şahitlik etme anlamını taşımaktadır ve doğ
rudan doğruya bu şahitliğin de sırf Allah için bir şahitlik, Allah' tan başka kimse 
için değil, sadece Allah için bir şahitlik olması gerektiğini ifade eder. 

Diğer bir ayet-i kerime'de ise şöyle buyrulur: "Ey iman eden ler, Allah için 
hakkı ayakta tutanlar, adaletle şôhidlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan ki
n in iz sizi adaletsizliğe sürek/emesin. Adil olun . Çünkü o, takvô.ya daha yakın olan
dır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, bütün yaptıkların ızdan haberdardır. " (el
Maide, 8) . 

Bu iki ayet-i kerime dört ayrı hususu ihtiva eder: 

Birincisi :  Adaleti ayakta tutmak, ikincisi adaletin Allah rızası için olması, 
üçüncüsü ise adalet için şahit olmak, dördüncüsü ise bunun da Allah rızası için 
olmasıdır. En-Nisa suresindeki bu ayet-i kerime "adaleti ayakta tutmayı ve Allah 
için şahitlik yapmayı" ,  Maide slıresi ise "Allah için hakkı ayakta tutmayı ve ada
let için şahitlik yapmayı" ihtiva etmektedir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hayretamiz 
sırlarından bir sırdır ve bunu burada tam anlamıyla açıklamamız da aslında yeri 
değildir. Yeri geldiğinde başka bir yerde açıklanacaktır. 

"Kendinizin yahut ana-babanızın ve yakınlarınızın aleyhine dahi olsa . . .  " 

Cenabı Allah burada adaleti ayakta tutmayı ve Allah rızası için şahadette 
bulunmayı , şahitlik yapmayı, bu adaleti ayakta tutma ve şahitlik yapma hususu 
isterse kulun yani o kişinin en yakınları ve en çok sevdiklerinin aleyhinde bile 
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olsa bu şahidliği yapmak zorundadır. Adaleti yerine getirmek bir görevdir. İsterse 
kişinin kendi nefsi ve onun aslı olan annesi ve babası için ve insanlar arasında 
kendisine en yakın olan akrabaları için dahi olsa bu adaleti bir kul olarak yerine 
getirmek zorundadır. Her ne olursa olsun insanın kendisine, annesine-babasına, 
akrabalarına olan yakınlığı ve sevgisi bir an için hakkın aleyhlerinde tecelli etme
si noktasında onu adaletli davranmaktan alıkoyabilir. Özellikle bu hakkın ikame 
edilmesi ve yerine getirilmesi hususunda daha ewelden sevmediği, buğzettiği 
ve onlara düşmanlık eden bir kimsenin lehine olursa ister istemez insan adaleti 
gerçek anlamıyla yerine getiremeyebilir. Bu konuda adaleti tam anlamıyla yerine 
getirebilecek olan kimse ancak Allah' ın ve Resulünün kendisi için her şeyden 
daha sevgili olduğunu ve her şeyden daha çok onları sevdiğini bilen ve bunu 
kalbinde yaşatan bir kimse için mümkün olabilir. Bunun dışındaki kimseler için 
hakkı ve adaleti yerine getirmek mümkün olmayabilir. Cenab-ı Allah böyle bir 
durumda kendisine olan kulun sevgisini, kalbindeki yerini tartmak ve kulunu 
sınamak için bunu ondan istemektedir. Bunun aksi de aynı şekildedir. Kişinin 
kendisine düşmanlık eden, ona eza ve cefada bulunan kimseler hakkında da 
adil davranması yine imanın bir gereği ve Allah'a  olan muhabbetin bir sonucu
dur. Kişinin kendisine düşmanlık eden, ona eziyette ve cefada bulunan kimse
lere karşı olan buğzu ve kızgınlığı adaletsizliğe sürüklememelidir. Kişinin kendi 
nefsine olan sevgisi, annesine-babasına, akrabalarına olan yakınlığı ve duyduğu 
sevgi onu nasıl adaleti ikame etmekten alıkoymuyor ve koymaması gerekiyor 
ise düşmanına ve ona düşmanlık edip, eziyet edenlere karşı da adalet ile dav
ranmasını gerektirmektedir. Kişinin birilerine olan kızgınlığı ve kini asla ve kat'a 
onu bir batıla sürüklememelidir. Hakka olan sevgisi ve bağlılığı da onu yine adil 
davranmaktan alıkoymamalıdır. Bizden ewelki alimlerin ifade ettikleri gibi : "Adil 
olan kişi, kızdığı zaman bu kızgınlığı onu bir batıla ve yanlışlığa sürüklemeyen 
kimsedir. Birilerine olan rızası ve sevgisinden onu asla ve kat' a haktan yana bir 
tavır içerisine girmekten uzak tutmamalıdır. Her iki ayet-i kerimede şu noktada 
iki hükmün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Adaleti ayakta tutmak ve dosta düşma
na karşı hak için şahitlik etmektir. 

Sonra Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Zengin yahut fakir dahi olsalar Allah 
her ikisine de daha yakındır. İnsanlar zengin ya da fakir dahi olsalar gayet tabi ki 
kul olmalarından dolayı Allah onlara daha yakındır ve onların Rabbidir ve onla
rın mevlasıdır ve onlar da onun kullandırlar. Sizler eğer Allah ' ın kullan iseniz bir 
kimseyi zenginliğinden, veya bir fakiri de fakirliğinden dolayı sevip sevmemek 
gibi bir tavır içerisinde olmanız yanlıştır çünkü Allah sizden daha çok o fakire de, 
zengine de daha çok yakındır. 

Zengin malı için korkar, fakir de elinde hiçbir şey olmadığı için malının tama
men tükenip kaybolmasından çekinir. İşte bu durumda hakkı ve adaleti ayakta 
tutma noktasında insanların nefislerine kolay gelmesi gereken bir husus da var
dır. Bunu gerçekleştirmek için de Allah zengine de, fakire de sizden evleviyetle 
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daha çok yakındır ve onların durumlarını çok daha iyi bilir, onlara sizden daha 
çok merhametlidir. Bundan dolayı siz hakkı ve adaleti fakir veya zengine karşı 
fark etmeksizin ayakta tutmakla yükümlüsünüz. Bunun için de hakkı yerine getir
meyi hiçbir şekilde terk edemezsiniz. Sonra Cenab-ı Allah şöyle buyurur: 

''Artık adaletten vazgeçerek heva ve hevesin ize uymayın ız. " Bu ayet-i keri
me ile Cenab-ı Allah insanların heva ve heveslerine uymak suretiyle adaleti terk 
etmemeleri gerektiğini bildirmiş ve onları bundan alıkoymuş, bunu onlar için ya
saklamıştır. Burada "adaletten vazgeçerek" sözü mansub olarak gelip de mef'ulu 
li eclihi olduğundan dolayı bu şekilde takdir edildiği Basralı dilciler tarafından 
ifade edilmiştir ve bunun da adaletli davranmamanız kerih ve kötü kabul edil
miştir veyahutta adaletli davranmamaktan uzak durmanız emredilmiştir. Eğer 
böyle yaparsanız o zaman heva ve hevese uymak suretiyle hoşlanılmayan bir 
tavır içerisinde bu da adaletten nefret etmek veya ondan kaçmaya insanı sürük
leyebilecek bir durum ortaya çıkar. KCıfelilere göre ise adalet etmemeniz şeklinde 
telakki edilmiş ve öyle takdir edilmiştir. Burada bakılırsa Basralıların görüşü çok 
daha takdire şayan olup, daha doğru bir değerlendirmedir. 

Eğer dilinizi eğip büker veya yüz çevirirseniz, şüpheniz olmasın ki Allah 
yaptıkların ızdan haberdardır. Cenab-ı Allah hakkın saklanması ve saklı ve gizli 
tutulup ifade edilmemesi noktasında iki hususu zikretmiştir: Birincisi mahzurları, 
ikincisi ise bu ikisine olan uzaklıktır ve ondan uzak durmaktır. Birincisi burada 
dili eğip bükmek, ikincisi ise yüz çevirmektir. Hakkın delili ortaya çıktığı zaman 
h iç kimse onu uzaklaştırmaya ve defetmeye güç yetiremez ve imkan bulamaz. 
Kim haktan uzaklaşır ve hakkı dile getirmekten uzak kalırsa o dilsiz şeytan de
mektir. Bazen dilini eğip büküp hareket ettirse dahi onun durumu aynıdır. Dili 
eğip bükmek onu hareket ettirmek ve haktan uzak tutup tahrif etmektir. Burada
ki bükmekten maksat b irinci bükme sözde olur, ikinci eğip bükme ise manada 
eğip bükmedir. Sözde ve lafızda eğip bükme hakkın gerektirmediği şekilde sözü 
değiştirmedir. Ya sözü ziyadeleştirmek, söze ilavelerde bulunmak veya onu eksik 
tutmak veyahutta onu başka sözler ile değiştirmek ile gerçekleşir. Sözü işiten 
kimsenin iğfal edilmesi, onu aldatması yine onu yerine getirme ile ilgili olup, asıl 
anlamından başka bir anlama dinleyen kimseye ulaştırmak ve yanlış bir kavra
maya sebep olmaktır. Aynen Yahudilerin Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
, e selam verirken dillerini eğip bükerek es-selamu aleyke diyeceklerine, es-samu 
aleyke demek suretiyle sözü değiştirdikleri gibi. Bu sözü eğip bükmenin birinci 
türüdür. 

ikinci türe gelince ise manada sözü eğip bükmek demektir. Bu da konu
şanın asıl maksadının hilafına sözü değiştirmek ve onun anlamını te'vil etmek 
ile gerçekleşir. Yine konuşanın ve sözü söyleyenin kastetmediği bir şekilde onu 
değiştirmek ve onun bir kısmını düşürmek suretiyle kastedilenin bir kısmını ifade 
etmekle gerçekleşen bir mana değişikliğidir. işte burada manayı değiştirme yol-
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!arından bir yol da ortaya çıkmış olur. Bundan dolayı Cenab-ı Allah eğer dilinizi 
eğip büker veya yüz çevirirseniz, şüpheniz olmasın ki Allah yaptıkların ızdan ha
berdardır, buyurur. 

Şahidin şahitlik yapması noktasında kendisinden bir şey talep edildiğinde 
mutlak surette onu gizlemeden ve bildiklerini saklamadan aynen olduğu gibi 
değiştirmeksizin şahadeti yapması gerekir. Şahadeti yapmaya yanaşmamakta 
aynen bir hakkı değiştirmeye ve onu saklamak ile aynı şeydir, eşittir ki eğip bük
mek de aynen hakkı değiştirmek ile eş anlamlıdır. Burada kastedilen anlam şu
dur: İmanın ve imanın isimlendirilmesinin ancak bir görevle yerine gelebildiğidir. 
Nasların kabul edilmesi ve onlara sahip çıkılması ve insanların buna davet edil
mesi de yine bir görevdir ve ancak yüz çevirme ve sözü eğip bükmeden ancak 
bu şekilde bunlardan kurtulmak mümkündür. 

1 36. Ey iman edenler, Allah 'a, O'nun Rasulü 'ne, Rasulü 'ne indirdiği 
Kitab 'a ve daha evvel indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah 'ı, melek
lerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse artık 
o, hiç şüphesiz uzak bir sapıklığa düşmüştür. 

137. Şüphesiz, iman edip sonra küfre sapanları, sonra yine iman 
edenleri, sonra kafir olup sonra da küfürlerini artırmış olanları Allah 
mağfiret edecek değildir. Onları doğru bir yola iletecek de değildir. 
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138. Münafıklara kendileri için can yakıcı bir azab olduğu müjdesin i  
uerl 

139. Onlar mu minleri bırakıp da kafirleri dost edinenlerdir. İzzeti 
onların yanında m ı  arıyorlar? Gerçekten izzet bütünüyle Allah 'ındır. 

1 40. O, size Kitab 'da: "Allah 'ın ayetlerinin inkar edildiğin i  ue onlar
la alay edildiğin i  işittiğin iz vakit, onlar başka bir söze dalıncaya kadar 
yanlarında oturmayın .  Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz "  diye 
indirdi. Doğrusu Allah münafıkları da kafirleri de Cehennem 'de bir ara
da toplayacaktır. 

141 . Onlar sizi(n başın ıza gelecek m usibetleri) gözetleyip duranlar
dır. Onun için Allah'tan size bir zafer nasip olursa: "Biz de sizin le birlikte 
değil miydik?" derler. Eğer kafirlere (zaferden) bir pay düşerse derler 
ki: "Biz sizin galip gelmenizi sağlamadık mı?  (Sizi öldürebilecek/erken) 
mu minlere karşı da sizi korumadık mı?"  Kıyamet günü aranızda hü
küm verecek olan Allah 'dır. Allah mu 'minlerin aleyhine kafirlere asla 
yol vermeyecektir. 

Tefsiri: 
Allah mu 'minlerirı aleyhine kafirlere asla yol uermeyecektir. Herhangi b ir 

delille , açık b ir burhan ile böyle bir yol bulamayacaklardır. Onların bu huccet 
ve delilleri Allah katında geçersizdir. Denildi ki bu ahiret içindir ama dünyada 
ise Müslümanların aleyhine kafirler saldırıya geçer, onlara her türlü zararı verir, 
işkence ve sıkıntı yapar. Buna karşılık da şöyle denildi: Kafirlerin bu şekildeki 
tasallut ve zaferi hiçbir zaman devamlı olamaz. Ancak zaman zaman Müslüman
lara karşı galip gelseler de bu galibiyet ve zafer sırayladır. Asıl zafer ve yardım 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'e tabi olanların tabi olmak ve tabi olmada 
istikrarlı olmak ile gerçekleşir. Asıl başarı ve zafer Peygambere tabi olup, bu ta
bi ilikte ve Peygambere uymada istikrarlı olmak ile gerçekleşir. Bir başka görüşle 
şöyle ifade edilmektedir: Bu ayet-i kerimenin zahirine ve genel anlamına baktı
ğımız zaman bu konuda Allah'a bin şükür ki anlaşılmayacak hiçbir yönü yoktur. 
Ayet-i kerime'  de Cenab-ı Allah asla ve kat 'a mü'minlerin aleyhinde kafirlere yol 
vermeyeceği hususunun açıkça ifade edilmiş olmasıdır. Kafirlerin mü'minlerin 
aleyhinde bir yol bulup, onlara zarar vermelerinin sebeplerinden bir tanesi biz
zat mü' minlerin kendi elleriyle işledikleri bazı günahlarıdır. Yapmamaları emre
dildiği ve ondan alıkonuldukları halde Allah'a olan itaatin, Resule olan itaatin 
ve gerekli em irleri yerine getirmenin dışına çıkmak suretiyle kafirlerin ve İsiam 
düşmanlarının Müslümanlar üzerine musallat olmalarına sebep olunmaktadır. 
Müslümanlar bu şekilde yanlışlık yaparak ve günah işleyerek kafirlerin karşısında 
onları koruyan duvarlarda bir gedik açmalarına sebep olurlar. Aynen Resulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- ' in Uhud gününde rnü'rninlerden ve ashaptan bir gruba 
görev verip. sonuna kcıdar hu tepeden ayrılmamalcırını emrettiği halde Pey�5am-
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beri dinlemeyerek düşmanın bir yol bulup, Müslümanların ord·ısuna arkadan 
saldırabilme, gediğini yakalamış olmalarındaki durum gibi .  Burada Resulullah' ın 
emrine muhalefet eden ashaptan birilerinin bu davranışından dolayı kafirlerin 
Müslümanlar aleyhinde bir yol bulmalarına ve saldırmalarına sebep olunmuştur. 
Mü'minlerin imana zıt gelebilecek davranışlarla, Allah'a isyan edip, muhalefet 
etmek suretiyle kafirlerin Müslümanlar üzerinde durabilecekleri bir tahakküm ve 
onların saldırılarına sebep olan bir davranışa girmeleri anlamını ifade etmektedir. 
Müslümanlara saldırmalarına ancak bu şekilde isyan ve emre muhalefet etmek
le yol açılabilir. Bunun da sebebi bu günahı işleyen kimselerdir. Cenab-ı Allah 
bir kulun aleyhinde şeytana bir tahakküm yaratmamıştır. Ancak kişinin bizzat 
Allah 'a itaatten uzaklaşıp, şirke dalmasıyla şeytana bir yol açarak bu tasallut ve 
tahakkümü gerçekleştirmiş oluyor. Bu da insanın şeytan üzerinde bir kahır ve ta
salluta sahip olmasını doğurmaktadır. Kim kendisi için daima bir hayır görüyorsa 
bu hayırdan dolayı Allah'a hamdetsin ,  fakat kim bunun dışında bir zarar görüyor 
ise kendi nefsinden başkasını kınamasın, sadece kendi nefsini kınasın . 1496 

Bu ayet-i kerimenin anlaşılmasıyla ilgili olarak hatıra gelebilecek zorluklar 
işte bununla aşılabilir. Bazı kimselerin kanaatiyle bu üstünlüğün ahirette asla ol
mayacağı kanaati ifade edilirken, bir başka kimseler de delil konusunda Müslü
manların aleyhinde kafirlere bir yol verilmeyeceğini ifade etmişlerdir. Bu ayet-i 
kerime' de anlaşılan şudur: İman ehlinin kamil bir imana sahip olması halinde 
kafirlerin Müslümanlar aleyhinde bir tasalluta sebep olmayacaklarını göstermek
tedir. Ancak iman zayıflayıp da düşmanın Müslümanlar aleyhinde gerçekleştire
bilecekleri bir saldırıya yol açılırsa o zaman bu yolu ancak insanlar Allah'a itaat 
etmekten kaçındıkları ve Allah'a itaati terk etmelerinden kaynaklandığını bilmek 
gerekiyor. 

Mü'min her zaman ve nerede olursa olsun azizdir, galiptir, desteklenmiştir, 
mansur ve muzafferdir. Onun aleyhinde olabilecek her şey savulmuş ve mü'min 
savunulmuştur. Açık, aleni, gizli ve kapalı olarak her ne şekilde olursa olsun ima
nın gereklerini yerine getirmek ve imanı savunmak konusunda üzerine düşeni 
yapmaya kalkıştığında dünyanın dört bir tarafından ona saldırılar dahi olsa o 
savunulacaktır ve ona asla zararın verilmesine meydan verilmeyecektir. Allah 
mü'minlere hitaben şöyle demiştir: 

"Gevşemeyin ve üzülmeyin. Siz eğer mu 'minler iseniz muhakkak üstünsü
nüz. " (Ali Imran, 3/139) Bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyurur: "Bu sebep
le gevşeklik göstermeyin ve sizler üstün iken sulha çağırmayın. Allah sizinledir; 
amellerin izi de asla eksiltmez. " (Muhammed, 47/35) 

Mü'minlerin buradaki tekeffülü ve onlara garantinin verilmesi imanları ve 
amelleri oranındadır. Eğer onlar Allah ' ın ordularından bir ordu oldukları zaman 

1496 İğasetu 'l-Lehfan,  1 ,  101 
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işte bu imanlarıyla Cenab-ı Allah onları korur. Onlar imanlarında ve amellerin
de samimi olup, Üzerlerine düşeni gerçek anlamıyla yerine getirdikleri takdirde 
Allah onları daima koruyacak, onları tek başlarına bir fert olarak terk etmeye
cek, düşmanlarının saldırılarını onlardan uzaklaştıracak, kafirleri ve münafıkları 
amelleriyle baş başa bırakacaktır. Ancak Allah'a olan iman ve Allah rızası için ya
pılan ameller gerçek anlamıyla olmayıp, Allah dışında başka kimselerin rızasını 
kazanmak için ise o zaman da Allah' ın buna muvafakatı asla sözkonusu olamaz, 
Allah da bunu uygun görmediğinden bu garantisini ve mü'minleri koruma nok
tasındaki vaadini gerçekleştirmez. 

142. Doğrusu münafıklar Allah 'ı aldatmak isterler. Halbuki O, hi le
lerin i  başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit de tembelce kalkarlar. 
insanlara gösteriş yaparlar ve Allah 'ı ancak pek az anarlar. 

143. Onlar ikisi arasında bocalayan kararsız kimselerdir. Ne bunlara, 
ne de onlara (taraf) olurlar. Allah 'ın şaşırttığı kimseye sen asla yol bula
mazsın. 

144. Ey iman edenler, mü 'minleri bırakıp da kafirleri veli edinmeyin. 
Aleyhin ize Allah 'a açık bir delil vermek mi  istersiniz? 

145. Şüphesiz münafıklar Cehennem 'in en aşağı tabakasındadırlar. 
Onlara h içbir yardımcı bulamazsın .  

146. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a (dinine) sım
sıkı sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesnadır. işte onlar 
mü 'minlerle beraberdir. Allah mu 'minlere büyük bir mükafat verecektir. 

147. Eğer şükredip iman edersen iz, Allah size azabı neylesin? Allah 
şükredenlerin mükafatını verendir, herşeyi bilendir. 
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Tefsir i :  
Bu ayetin hitabındaki muhteviyatı nasıl görüyorsunuz? Allah' a şükredilmesi 

halinde Allah azap etmekten sarf-ı nazar eder ve asla kullarına bir kötülüklerin
den ve günahlarından dolayı da azap etmez. Yeter ki onlar şükretmesini bilsinler. 
Kullarının gayret ve amellerini asla boşa çıkarmaz ve onu batıl kılmaz. Kendisine 
şükredilen yüce varlık ihsan edenin ve iyilik yapanın ecrini asla kaybetmez ve 
yok saymaz ve kötülük işlemeyen kimseye de asla azap etmez. 

Cenab-ı Allah ' ın "insanın güç yetiremeyeceği bazı konularda insanları so
rumlu tutar" anlayışını ve iddiasını ileri sürenlere bu ayet-i kerimeyle bir cevap 
verilmiştir. Ayrıca "Allah insanın takat yetiremeyeceği şeyleri ona yükler ve son
radan da güç ve takati dışındaki konuları yerine getiremediği için de onu azaba 
uğratır" diyenlere verilen bir cevaptır. Bu yalancı zandan ve batıl hesaptan Al
lah uzaktır, yücedir ve böyle bir yükümlülük getirmek Allah' a asla yaraşmaz ve 
yakışmaz ve böyle bir olay da sözkonusu değildir. Şükreden bir kula asla azap 
etmeyeceğini bu ayet ile ifade edip, onun amelini de zayi etmeyeceğini kendi
sine bir müjde olarak haber vermektedir. İşte Cenab-ı Allah' ın bu sıfatlarının 
bir gereği olarak o bu konuda iddia edilen yanlış ve batıl her şeyden, her türlü 
eksikliklerden ve ayıplardan ve menfiliklerden uzak olup, gerçekten ona hamdet
meyi gerektiren özell iklere sahip olduğu muhakkaktır. Onun kemalini , yüceliğini , 
zenginliğini ve muhtaç olmama özelliğini ve ona hamdedilmesi gereken bütün 
hususları nefyeden her türlü sıfattan uzaktır. 1497 
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148. Allah -zulme uğrayan müstesna- çirkin sözün açıkça söylenme

sini sevmez. Allah işitendir, hakkıyla bilendir. 
149. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affeder ise

n iz, şüphesiz Allah affedicidir, her şeye gücü yetendir. 
1 50. Şüphe yok ki Allah 'ı ve peygamberlerini inkar ederek kafir 

olanlar, bir de Allah ve peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve: 
"Kimine inanırız, kimini inkar ederiz " diyenler, böylece bunun (küfürle 
imanın) arasında bir yol tutmaya yeltenenler; 

1 5 1 .  İşte onlar gerçek kafirlerin ta kendi/eridirler. Biz o kCıfirlere al
çaltıcı bir azab hazırlamışızdır. 

1 52. Allah ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden 
ayırmayan/ara ise; işte onlara ecir/erini verecektir. Allah bağışlayandır, 
çok merhamet edendir. 

1 53. Kitap Ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni ister
ler. Gerçekten onlar, Musa 'dan daha büyüğünü istemişlerdi de: "Allah 'ı 
bize apaçık göster" demişlerdi. lşte zulümleri yüzünden onları yıldırım 
çarpmıştı. Sonra onlara bunca açık belge (ayet ve mücize) fer gelmişken 
tutup buzağıyı ilah edinmişlerdi. Nihayet Biz bunu affettik. Biz MCısa 'ya 
apaçık delil vermiştik. 

1 54. Söz verdikleri için de TCır'u üzer/erine kaldırmıştık. Onlara: 
"(Şehrin) kapı(sın)dan secdeye kapanarak girin ve cumartesi gününde 
aşırı gitmeyin" demiştik. Onlardan sağlam bir söz almıştık. 

1 55 .  Fakat o sözlerini bozmaları, Allah 'ın ayetlerin i  inkar etmeleri, 
haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve.- "Kalb/erimiz perdelidir" de
melerinden ötürü ( lanetledik) .  Hayır, Allah küfürlerine karşılık ka/bleri
ne mühür basmıştır. Artık onlar, pek azı hariç iman etmezler. 

Tefsiri : 

Onların bildikleri halde hakka karşı çıkıp, ona küfretmeleri ve onu inkar et
meleri sebebiyle Cenab-ı Allah kalplerini mühürlemiştir ve şöyle buyurur: ''Ha
yır, Allah küfürlerine karşılık kalplerine mühür basmıştır. " Bununla artık kalp
leri perdeli ve kaplı olmuştur. � Gulf, kapak demektir. Aynen kılıcın kınında 
olduğu gibi nasıl kılıç kın ile kapanıyor ise kalpler de bu şekilde perdeleniyor 
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ve perdeli kalpler durumuna geliyor. Kınında ve kapağında olan her şeye bu 
anlam verilmekte ve ,_.i_L� gulf kelimesi ....i # gulufun çoğulu ile ifade edilir, -._ili-\ 
eğlufun ve ....ifa gulufun şeklinde, bu üstü örtülü ad için de aynı şey ifade edil
diği gibi kınında olan kılıf için de ....i ).v mağlufun denilir. Buradaki anlam ise 
"bizim kalplerimizin üzerinde perdeler vardır, üzerinde örtüler örtülmüştür. Bu
nun için Muhammed'in -satlatlahu aleyhi vesellem- ne dediğini bir türlü anlamıyor ve 
onun dediklerinden hiçbir şeyi de idrak edemiyoruz" demek istiyorlar. Bazıları 
ise kalplerin ilme kapalı oluşunu, hikmetten uzak ve idrakten de uzak olduğunu 
söyleyenler vardır. Böyle bir sözü kabul etmek ve böyle bir iddiayı kabul etmek 
de birçok yönüyle yanlıştır. 

Birincisi, -._ili- ğulf kelimesi .... �\ ağluf kelimesinin müfredi olup, � ve -._ili-\ 
gibi .r>- humur ve _r>-1 ahmur, :-_r:- curud ve ;, .,r.- 1  acrud, .._..ıs:. ğulb ve �I ağlub 
kelimeleri ve benzeri kelimelere benzemektedir. 

Burada -._ili-1 ağluf kelimesi , �I ağlufun � ğuluf kelimesiyle irtibatlıdır. 
Dil açısından son derece açıkça bilinen bir husus vardır ki bir kılıfın içerisinde 
olan şey demektir. Yani  kılıfın ve perdenin dahilinde olan kalplerdir. 

ikinci itiraz ise Arapça dilinde hiçbir şekilde bizim kalbimiz falan şey için 
perdedir denilemez. Hiçbir nesir ve nazımda, düz yazı ve şiirde böyle bir anlatı
ma rast gelmek mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim' de de buna benzer bir anlatım 
sözkonusu olmayıp , güvenilen, üstün bir tespih olarak ayet-i kerime'nin bununla 
yorumlanması da mümkün değildir. 

Üçüncüsü yine aynı şekilde bir başka kafir grubun söylediği şekilde de ve ayet-i 
kerimede de ifade edildiği şekliyle; "Bizim kalplerimiz sizin davet ettiğin iz şeylere 
karşı bir kap içerisindedir. " Yani bir kabın içerisinde saklı bulunmaktadır. Bir örtü
nün içerisinde saklı olan bu kalplerin neyi ifade ettiği açıktır. Bir örtü ise içinde bir 
şey barındıran ve bir şeyi örten ve başka bir şeye de kılıf olan demektir. Burada da 
kullanılan ol ekinne kelimesi yine kılıfların içerisinde olan okları anlatır. 

Dördüncüsü bu iddia ayet-i kerimede zikredilen Allah küfürlerine karşılık 
kalplerine mühür basmıştır ayetinin açık anlamıyla çelişmektedir. Eğer kalple
rin ilme kapalı olduğu şeklinde anlaşılacak olursa o zaman bu ayet-i kerimede 
"kalplerine mühür basılmıştır" ifadesiyle içerisindeki bütün ilim ve hikmet tama
men alınmış, ilimsiz ve hikmetsiz bırakılmıştır, demektir. O zaman da böyle bir 
iddianın olamayacağı gayet açıktır. Bunu iddia ettikleri zaman da onlara şöyle 
denirdi :  "Size bu alandaki ilimden çok az bir şey verilmiştir. " Burada ise kalple
rinin bir örtü içerisinde perdeler altında olup, hiçbir şeyi idrak etmediği anlamı 
ile Cenab-ı Allah ' ın onlara küfürlerini bildirmesi, ahidlerinı bozup, peygamber
leri öldürmelerinden dolayı Cenab-ı Allah' ın onların kalplerini mühürlediğini de 
kendilerine bildirmesi bu anlamın çok daha açık olduğunu ifade etmektedir. 1498 

1498 Miftahu Dari 's-Saade, 108 
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1 56. Bir de onların küfürleri ve Meryem aleyhinde pek büyük bir 
iftirada bulunmaları sebebiyle; 

1 5 7. Ve: "Biz A/lah 'ın peygamber i Meryem oğlu Isa 'yı öldürdük" de
meleri sebebiyle (cezalandırdık) .  Halbuki onlar onu öldürmediler, onu 
asmadılar da; ancak (ası lan) kendilerine (lsô 'ya) benzer gösterilm işti. 
Gerçekten onun (öldürülmesi) hakkında anlaşmazlığa düşenler ondan 
(onu öldürmüş olmaktan) yana şüphe içindedir/er. Onların zanna uy
maktan başka buna dair bilgileri yoktur. Onlar onu (lsô 'yı) gerçekten 
öldürememiş/erdir. 

1 58. Bilakis Allah onu kendi katına kaldırmıştır. Allah Azizdir, Ha
kimdir. 

Tefsiri : 

Burada kendilerine benzetilmiştir, benzer gösterilmiştir kısmı ayetin bu kısmı 
o katil kimselere Hz. İsa bir başkasına benzetilmiş ve onun o benzerliği üzerinde 
görülmüş, bundan dolayı Hz. İsa'yı değil, ona benzetilen kişiyi öldürmüşlerdi" 
demektir. Diğer bir mana da Hıristiyanların içine bir şüphe sokulup, onun öldü
rüldüğü ile ilgili olarak iman etmeye imanları değişmiş, onun öldürülmediği ve 
asılmadığını bilmemektedirler. Ancak Hz. İsa'nın düşmanları onu öldürdüler ve 
sonra da astılar diye etrafta yaygara koparmaları onun artık sonradan yeryüzün
den kaldırıldığı ve bu konuda da içlerine bir şüphenin düştüğü zannedildi . Hıris
tiyanlar da Hz . İsa'yı öldürüp, çarmıha geren kimselerin yaptıkları kabul edildi ve 
onlar bunu tasdik ettiler ve kendilerine daha çok şefaatçi olmasını sağlamak için 
böyle inanmaya başladılar. Halbuki Mesih (a .s ) hiçbir zaman öldürülmedi ,  hiçbir 
zaman çarmıha gerilmedi, asılmadı, bu yakini bir bilgi olup, bunda asla şek ve 
şüphe sözkonusu değildir. 1499 

1499 Hidayetu '/-Hayara, 252-253 
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1 59. Kitap Ehli 'nden ölümünden evvel ona iman etmeyecek kimse 
yoktur. O (Hz. İsa) da Kıyamet günü aleyhlerinde bir şahid olacaktır. 

1 60. Yahudilere zulümleri sebebiyle, kendilerine helôl kılınmış olan 
hoş ve temiz pek çok şeyi yasakladık. Ayrıca Allah yolundan çokça alı
koyma/arından; 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah' ın nefsinde tayyib ve hoş olan bir şeyi kendilerine haram kıl
dığını haber vermesinden daha açık bir söz olabilir mi? Emir verilmeksizin o 
şeyin son derece hoş ve güzel kabul edildiği hususu ifade edilmemiş olsa, zaten 
bir şeyin güzelliği ve haram kılınması da bir arada zikredilmiş olmazdı. 

Cenab-ı Allah kesin olarak güzel, hoş ve helal olan şeyleri onlara ceza olsun 
diye haram kıldığını haber vermiş olması, İslam ümmetine haram kılınan şey
lerin aksine sadece Yahudilere ceza olsun diye yapılan bir tahrim olmasından 
dolayıdır. Haram kılınmış olmasından dolayıdır. Müslümanlara haram kılınan 
şeyler ise Müslümanları o haram kılınan şeyin zararından uzaklaştırmak ve onları 
korumak için haram kılınmıştır. Ancak Yahudilere haram kılınanlar ise onların iş
lemiş oldukları cinayetten, isyanlardan dolayı kendilerine verilen bir ceza olarak 
haram kılınmış olduğudur. Bu iki haram kılınma arasında büyük fark vardır. 1500 
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1 61 .  Kendilerine yasak kılınmış olmakla birlikte faiz almalarından ve 
insanların malların ı  batıl yollarla yemelerinden ötürü. içlerinden kafir 
olanlara da pek acıklı bir azab hazırladık. 

1 62. Fakat onlar arasından ilimde yüksek bir dereceye erenlerle 
mü 'minler, sana indirilene de senden önce indirilene de iman ederler. 
(Onlar) namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah 'a ve ahiret gü
nüne inananlar (dır) .  İşte onlara Biz çok büyük bir mükafat vereceğiz. 

1 63. NQh 'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, mu
hakkak Biz sana da vahyettik; İbrahim 'e, İsmail'e, İshak'a, Yôkub 'a ve 
evlatlarına, İsô 'ya, Eyyub 'a, Yunus'a, Hôrun'a ve Süleyman'a da vah
yettik; Dôvud'a da Zebur'u verdik. 

1 64. Kıssaların ı sana daha önce anlattığımız peygamberlere de, kıs
saların ı sana (henüz) anlatmadığımız peygamberlere de (vahyettik) ve 
Allah, Musa ile de konuştu. 

Tefsiri : 

Ayet son derece açıktır ve burada Allah Musa ile konuştu derken buradaki 
konuşmayı vahiyden daha özel bir anlam ile ifade etmektedir. Bir çok ayet-i 
kerime'de Cenab-ı Allah Nuh'a ve ondan sonraki bir çok peygambere vahyet
tiğini ifade ederken buradaki vahiy genel ve müşterek bir konuşmadır, umumi 
bir konuşmayı ifade eder, demektir. Sonra Cenab-ı Allah Musa'nın bizzat adını 
zikretmek suretiyle burada özel bir fiil ile r15kellema � teklimen şeklinde 
vahyetmiş ve ifade buyurmuştur ki burada genel bir anlamıyla konuşulma ifade
sinden daha çok mastar ile fiilin te'kid edilmesi haliyle özel bir konuşmayı ve özel 
bir vahyin şeklini ifade ettiği ve bununla Hz. Musa'ya özgü kılındığı ifade edildiği 
görülmektedir. Burada Cenab-ı Allah Hz. Musa'ya özel bir vahiy ile ve özel bir 
konuşma şekliyle konuştuğu ifade edilmektedir. Eğer burada rastgele ve normal 
bir konuşma olsaydı, daha evvel zikredilen peygamberlere yapılan vahiy ile aynı 
seviyede ve durumda olurdu, fakat burada ise son derece özel bir ifadeyle Hz. 
Musa ile yapılan konuşmayı dile getirmektedir ki bunun farklı bir vahiy olduğu 
gayet açıktır. Bunun aksi ise batıl ve yanlış bir yorumdur. Aynı şekilde burada 
fiilin mastar ile te'kid edilmiş olması son derece açık bir yüceltmeye işaret etmek
tedir. Burada da hakikaten konuşulmayı ifade eden bir anlatım vardır. Buradaki 
konuşma fiil olarak da, mastar olarak da ve sıfat olarak da açıkça anlatılmaktadır. 
Bu hususu iyice düşünmek gerekir. 

Aynı şekilde Cenab-ı Allah Musa'ya hitaben şöyle buyurmuştur: "Buyurdu 
ki: Ey Musa seni risaletlerim/e ve (seninle) kon uşmamla seçip insanlara üstün 
kıldım. Şimdi sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. " (el-Araf, 711 44) . Eğer 
buradaki konuşma diğer peygamberlerle olan vahiyleşme ve vahiy ile konuşma-
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ya benzemiş olsaydı, burada bir tahsis ve özel bir seçim sözkonusu edilmezdi, 
ama buradaki kelamdan ve konuşmadan maksat ise anlaşılan özel bir konuşma 
sözkonusudur. 

Burada zikredilen � / teklim kelimesi bir mastar olarak bunun azlık ifade 
ettiği görülmektedir. Azlığa işaret etmektedir. Konuşma türlerinden bir tür olarak 
burada zikredilmiş, mesela ilham bir konuşma türüdür, bundan dolayı da Allah 
onu vahiy diye isimlendirmiştir ve vahiy de bir tür konuşmadır. Bir çok ayet-i ke
rimede Cenab-ı Allah bunu dile getirmektedir. Örneğin ;  "Biz Musa 'nın annesine 
onu emzir diye vah yettik. " (el-Kasas, 28/7) ve diğer bir ayet-i kerimede de; "Biz 
havarilere vahyettik . "  ( el-Maide, 5/1 1 1 ) vb . anlatımlar bu vahyi genel olarak 
ifade eder. 

Ubade İbnu's-Samit şöyle der: Rabbin kulunu rüyasında onunla konuştuğu
nu görmesi bir mü'minin rüyasıdır. İşte bütün bunlar hepsi birer konuşma türü 
olup, teklim diye isimlendirilir. 

Cenab-ı Allah Musa'yı bütün beşer içerisinden seçmiş, ona bir ayrıcalık ver
miş ve onunla konuşmuştur. Yine Cenab-ı Allah (c .c) genel bir anlatım ile ifade 
edilen konuşmadan daha çok özel bir anlatımla Hz. Musa'yı zikredip, onunla 
konuştuğunu ve özel bir konuşma ile bunu da bildirdiğini görüyoruz: 

"Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip ve Rabbi de onunla konuşunca dedi ki: 
"Rabbim, bana kendini göster de Sana bakayım. " Buyurdu ki: "Beni asla göre
mezsin. Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durabilirse sen de Beni görebilecek
sin . " Rabbi o dağa tecelli edince, onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. 
Ayılınca dedi ki: "(Allah 'ım) Seni tenzih ederim. (Seni görme isteğimden) Sana 
tevbe ettim ve (dünyada görülemeyeceğine) iman edenlerin ilkiyim. " (el-Araf, 
7/143) . Burada da aynı şekilde bundan daha özel bir konuşma tarzı olduğunu 
anlatıp yine özel b ir konuşmayı şu ayette de ifade eder: 

"Biz ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu kendim ize yaklaştırarak 
özel bir şekilde konuştuk. " (Meryem, 19/52) .  Allah onu çağırdı, ona seslendi 
ve onu kendisine yaklaştırarak özel bir şekilde konuştuğunu bu ayette anlatıyor. 
Burada çağırmak ve baş başa konuşmak � teklimden çok daha özel bir anla
tımdır. Çağırmak aynı zamanda bir konuşmadır ve çağırıp konuşmak da uzaktan 
kendisine seslenilen kimsenin işitmesi için yapılan bir sesleniştir. .�ı en-Neca' 
ise çok yakından ve özel bir konuşmadır. 

Bütün bu ayet-i kerimelerde bir araya getirilebilecek anlatımda bir nokta
ya teksif olup, anlatım bir noktada toplanmaktadır. Cenab-ı Allah burada önce 
müşterek bir vahiyden bahseder, bir başka yerde de genel olarak bütün peygam
berlere Hz . Muhammed' e ve Nuh' a ve diğerlerine yapılan genel b ir vahiyden 
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sözetmekte , sonra da bizzat genel olarak bütün peygamberleri zikrettikten sonra 
bizzat Musa ile özel bir konuşma yaptığını ve bunu da bir mastar ile te'kid ettiğini 
görüyoruz. Sözde ve sözlerin delalet ettiği anlatımlarda ve manalarda nasıl bir 
anlatım olduğunu bilen ve bunda bir zevk sahibi olan herkesin bu kelimelerin 
dizilişinden ve anlatımdan Hz. Musa ile özel bir konuşma yapıldığını çok rahat 
anlayacak ve onun dışındaki diğer peygamberlerle ilgili konuşmalardan farklı bir 
konuşma olduğunu görecek, bunun normal bir konuşma olmadığını da tespit 
etmiş olacaktır. 1501 Cenab-ı Allah subhanehu ve teala burada kelimi olan Hz. 
Musa'yla olan kelamının mecazi anlamını kaldırmış ve bu mecazi anlama götü
rebilecek her türlü şüpheyi ve vehmi de yok etmiştir. Arapça bilen ve gönlü arap 
dili ile dolu olan herkesin buradaki gerçek anlatımın ne demek olduğunu anla
ması da gayet kolaydır. Çünkü Araplar bu anlatıma benzer bir şekilde "kelleme 
Musa teklimen" benzer bir şekilde "kelleme teklimen" "mate mevten" , "nezele 
nuzulen" vb . şekilde bizzat kelimenin aynısı ile te'kid yapılmaktadır. Yine bütün 
bunları te'kiden de 1.c- "hakkan" sözcüğüyle de bunu çok daha kuvvetli bir şekil
de ifade buyurmaktadır vb . izahlar burada yapılabilir. 1 502 

1 65.  Müjdeleyici ve korkutucu (azab habercileri) peygamberler ola
rak (gönderdik) ki, insanların peygamberlerden sonra Allah 'a karşı bir 
bahaneleri olmasın.  Allah Azizdir, Hakimdir. 

1 66. Fakat Allah sana indirdiği ile şôhidlik eder ki, O, bun u kendi ilmi 
ile indirmiştir. Melekler de (buna) şehadet ederler. Şôhid olarak Allah 
yeter. 

Tefsiri: 

Burada Cenab-ı Allah hiçbir beşerin bilmeJiği bir ilim indirdiğini ifade 
buyurmaktadır. 1503 

1501 Bedaiu 'l-Fevaid, il, 80 
1502 es-Sevaiku '/-Mürsele, 1, 389 
1503 es-Sevaiku'l-Mürsele, I I I ,  877 
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1 67. Kdfir olup Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz (hakdan) uzak 
bir sapıklıkla sapmışlardır. 

1 68. Kdfir olup zulmedenleri, Allah asla mağfiret edecek değildir. 
Onları h içbir yola erdirecek de değildir; 

1 69. Cehennem 'in yolundan başkasına; ki onlar orada ebediyyen 
kalıcıdırlar. Bu ise Allah 'a pek kolaydır. 

1 70. Ey insanlar, h iç şüphesiz, Peygamber size Rabbin izden hak ile 
gelmiştir. Artık iman edin, kendi hayrın ıza (iyi işler yapın). Eğer kôfir 
olursanız göklerde ue yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Allah bilendir, 
hüküm ue hikmet sahibidir. 
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1 71 .  Ey Kitap Eh/i l  Dinin izde aşırı gitmeyin, Allah 'a karşı hak olan
dan başkasın ı  söylemeyin. Meryem oğlu Isa Mesih, yalnız Allah 'ın pey
gamberi, Meryem 'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Artık 
Allah 'a ve peygamberlerine iman edin de "(Allah) üçtür" demeyin. 
Kendi faydanız için (bundan) vazgeçin. Allah ancak bir tek ilahtır. Çocu
ğu olmaktan m ünezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. 
Vekil olarak Allah yeter. 

1 72. (İsa) Mesih de Mukarreb Melekler de Allah 'a kul olmaktan asla 
çekinmezler. Kim O'na kul(uktan çekinir ve kibirlenmek isterse O, onla
rın hepsini h uzuruna toplayacaktır. 

1 73. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince; onlara 
mükafatlarını eksiksiz ödeyecek. Hem de lütfundan onlara fazlasını ve
recektir. Ama o çekinenleri ve büyüklük taslayan ları ise; pek acıklı bir 
azabla cezalandıracak ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve 
bir yardımcı bulamıyacaklardır. 

1 74. Ey insanlar! Size Rabbin izden bir Burhan geldi. Size apaçık bir 
Nur da indirmişizdir. 

1 75 .  Allah 'a iman edip de O'na sarılanlara gelince; onları kendinden 
bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve kendisine varan dosdoğru bir 
yola iletecektir. 

1 76. Senden fetva isterler. De ki: "Allah size kelale hakkındaki hük-. 
mü şöylece açıklar: Eğer çocuğu bulunmayıp da kızkardeşi bulunan bir 
erkek ölürse bıraktığının yarısı kızkardeşe kalır. Eğer onun (ölen kızkar
deşinin) çocuğu, (babası) yoksa o (erkek kardeş) kızkardeşine (malının 
tümüne) mirasçı olur. Eğer kızkardeşler iki (veya daha çok) iseler, erkek 
kardeşin bıraktığı (mirası)nın üçte ikisini alırlar. Şayet (mirasçılar) erkek 
ve kızkardeşler iseler, o zaman erkek için kadının iki payı vardır. Allah 
yanılmayasınız diye size açıklıyor. Allah her şeyi çok iyi b ilendir. 



MAİDE SÜRESİ 
rı20 AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 
1 .  Ey iman edenler! Akidleri yerine getirin. İhramda iken avlanmayı 

helôl saymamak şartı ile ve size okunacak olanlar hariç olmak üzere, 
size dört ayaklı davarlar helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü 
koyar. 

2. Ey iman edenler! Allah' ın şedirine, haram olan ay'a, (Beytullah 'a) 
hediye edilen kurbanlık/ara, (hediye olundukları bilinsin diye boyunları) 
gerdanlıklı/ara ve Rabblerinden hem bir lütuf hem de bir rıza arayarak 
Beyt-i Haram 'ı kasdedip gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığı
n ızda (isterseniz) avlanın.  Sizi Mescid-i Haram 'dan alıkoydular diye bir 
kavme karşı beslediğiniz kin sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. iyilik 
ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak 
üzerinde ise yardımlaşmayın. Allah'tan korkun .  Şüphesiz Allah cezası 
pek şiddetli olandır. 
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Tefsiri: 

"İyilik ve takva üzere birbirin izle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi 
aşmak üzerinde ise yardımlaşmayın. " 

Burada kaydedilen her bir kavram diğerinin içerdiği manayı içermektedir 
ve biri diğeri ile müteradif bir anlam ihtiva etmektedir. Günah işlemek ve haddi 
aşarak düşmanlık yapmak aynı anlama gelmektedir. Kötülük ile düşmanlık aynı 
şeylerdir. Kötülük ve düşmanlık Cenab-ı Allah' ın kesin olarak yasakladığı veya 
Allah'ın emrettiği ve yapılması gereken bir şeyin terk edilmesi demektir. İşte bu 
günah işlemektir, haddi aşmaktır, Allah'ın emir ve yasaklarının sınırlarını geçmek 
demektir. Allah' ın bu sınırlarını yani emir ve yasaklarını ihlal etme hususu bir 
günahtır. Bunu yapan kimse günahkar olur. Günah işleme ile bu emir ve yasak
ların sınırını aşma aynı anlamlarda günah olmalarına rağmen bunların her birisi 
ayrı hususlardır fakat asıl bağlanma noktaları ise aynıdır ve tek bir anlam ifade 
ettiklerini de söylemek mümkündür. 

Günah tur olarak haram kılınmıştır, cins olarak haramdır. Yalan söylemek, 
zina etmek, içki içmek gibi hususlar günah işlemedir. 01_,..1>- yani "sınırları aşma" 
ise miktar ve değer olarak haram kılınmış olan şeylerdir. Buradaki .:.ı ı_,..1>- mubah 
kılınan bir şeyin sınırlarını aşmak ve haram sınırlarına doğru kaymak demektir. 
Mubah haram sınırlarına ulaşıncaya kadarki noktadır. İ ' tida etmek, sınırları aş
mak ise ulaşılabilmesi gereken sınırların dışında bir noktaya ulaşmak ve haram 
sınırına girmek demektir. Yani buradaki "taaddi" sınırı aşma, haddi aşma, hak
sızlık etme anlamlarında olup, bir kimsenin malına karşı haksızlık etme, bedenine 
veya ırzına karşı haksızlık etme gibi hususlar sınırları aşma demektir. Bir de bun
ların karşılıklı olarak bir zarar olması halinde zarar verene ödetilecek cezanın mis
l i ile olması ve haddi aşmaması gerekir. Örneğin bir adamın çatısından bir odunu 
alan kimsenin bir ceza olarak evinin tümünü almaya kalkışmak. Onun herhangi 
bir malını telef ettiğiniz takdirde telef eden kişinin malından kat kat fazlasını telef 
etmek. Ona hakaret mahiyetinde bir söz söylendiği zaman da bu söz karşılığında 
onun kat kat fazlasını söyleyene iade etmek. İşte bütün bunların hepsi 01_,..1>-'dır 
yani "sınırları aşma ve adaleti çiğnemedir. 1504 Bu ayet-i kerime insanların, bütün 
kulların her türlü çıkarlarını ilgilendirdiğini, dünya ve ahiret hayatlarıyla bağ
lantılı olduğunu gösteriyor. Bu dünya hayatındaki gerek insanın kendisiyle ilgili 
olan hususlar, gerekse başkalarıyla ilgili olan hususlarda birçok alanı ilgilendirir. 
Aynı zamanda kulların sadece birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemez, insanların 
Rableriyle aralarındaki ilişkileri de düzenler. Her bir kul şu iki durumdan asla 
uzak kalamaz ve bu iki görevden de uzak kalamaz. Özellikle insanın Rabbine ve 
yaratılmışlara karşı olan görevlerinden uzak kalmaz . 

1504 Medaricu 's-sôlikin,  1, 368 
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İnsan ın yaratılmışlarla olan i lişkileri: Kulun diğer bütün insanlarla bir arada 
yaşamış olmasından dolayı, onlarla aralarındaki muaşeret, birlikte yaşama, da
yanışma, arkadaşlık, dostluk vb . görev ve her türlü i l işki ve onlarla kurdukları 
diyalogun yanı sıra aralarındaki Allah ' ın rıza ve itaatine uygun olarak gerçekle
şen bütün yardımlaşmalar kulun mutluluğunu gerçekleştirecek ve onu kurtuluşa 
götürecek olan ilişkiler zinciridir. Bunun dışında dünya ve ahirette asla bir mut
luluğa kavuşamaz. Ancak bunlarla kul mutlu olabilir. İşte bu görevler de "birr 
ve takva"dır yani iyilik ve Allah'a yakın olmaya çalışmaktır. Allah' ın sınırlarına 
riayet edip, ondan korkmaktır. Bu iki söz birr ve takva dinin birçok özelliğini bir 
arada toplayan iki kavramdır. Bunların ikisini birlikte kullandığınız zaman önemli 
b ir anlam ifade eder ama her ikisini ayn ayrı anlamlarda kullandığınızda ise her 
birisinin farklı bir anlamı olduğunu, farklı bir anlam içerdiğini görürsünüz. Bazen 
bunlar iç içe oldukları zaman farklı b ir zengin anlam da ifade edebilirler. Mesela 
birr ismi takvanın bir cüz'ü ,  bir parçasıdır. Aynı şekilde takva da birr' in, iyiliğin 
bir parçasıdır. Yan yana getirildiklerinde biri diğerinin içerisinde de aynı zamanda 
eriyip kaybolmaz ve onun içinde kaybolup gittiğine dair bir delil de ileri sürmek 
mümkün değildir. Bu kavramlardan birisini ayrı tuttuğunuzda diğeri onun içine 
kesin olarak girmez ve onunla hiçbir alakası yoktur diyemezsiniz. 

Aynı şekilde bu iki kavrama benzeyen iki kavram daha vardır. " İman ve 
İslam'' kavramı ''iman ile salih amel" kavramı, "fakir ve miskin" kavramı ,  "fusuk 
ve isyan" kavramı ,  "Münker ve fahşa' ve benzeri kavramlar adeta iç içe girmiş 
kavramlardır. İşte bu önemli ve güzel bir kural olup, bu kuralı tam kavrayan 
kimse için bu konulardaki kavram kargaşalığı ve sıkıntısı kendiliğinden sona erer 
ama birçok insan bu konuda zaman zaman müşkil bir durumla da karşılaşıyor 
olabilir. 

Bütün bunlardan sadece bir tek örnek ele alacağız. Bu örnek de diğerleriyle 
olan ilişkiyi ve bu yakın kavramların birb irleriyle nasıl iç içe olduklarını ve anlam 
yakınlığını ifade eden bir durumun olduğunu görmüş olacağız. Önce "birr" yani 
iyilik nedir?: Birr, bir konuda beklenen en büyük yararın ve en güzel çıkarın so
nucu olup, aynı zamanda hayır ve güzellik demektir. Bu kelimenin türevi olan 
bütün lafızlar ve onun dilbilgisi kuralları açısından ayrıştırılması halinde yine bu 
anlamı ihtiva eden anlamlar ortaya çıkacaktır. el-Birru yani sonu ötreli olarak ele 
alındığında her türlü menfaat ve hayırlı şeyler demektir, esreli olarak ve izafet 
terkibiyle ele alındığı zaman da her türlü sevgi ve güzellikler demektir. Mesela 
iyi bir adam, iyi bir kimse bu • ;;-' 1ı_,,s 3 .T.J.J4 ..... L::.-; ))J\3 yani iyi kimseler ve iyi 
şahsiyetler anlamında birr kelimesi kullanılabilir. 

Birr kel imesi aynı zamanda bir kuldan istenen her şeyin en mükemmeli, 
hayır çeşitlerinin tümünü ihtiva eden ve ifade eden bir kelimedir. Bunun zıttı ise 
· '  .•. X yani günahtır Birrin tam :�ıtt: yani iyiliğin tam karşı l ıgı  ve zıt anlaml ıs ı  günah 



S O re :  5 • Maide Suresi ·:· 641 

işleme anlamına gelen "�ı" demektir. Newas İbn Sem'an hadisinde geçtiği gibi 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ona şöyle buyurmuştur: "Sen her türlü iyilik ve 
kötülük hakkında soru sormaya mı geldin? öyle mi?" 1505 

"�I kötülük: Bu kelimeye gelince, bir kul için kötü davranış kabul edilebile
cek her türlü kötülük ve ayıpların tümüne denir. 

Birr sözcüğünün kapsamına imanın zahiri ve batın i  bütün parçaları girer ve 
takva da bunun bir parçasıdır şüphesiz. Genellikle de kalplerin iyiliği ve kalplerin 
iyi niyeti anlamında kullanılan bir terimdir. Kalplerin iyi olması demek kalbin içe
risinde imanın tadına varılması ve onun tatlılığının, zevkinin alınması demektir 
çünkü iman kalbin içerisinde bir sevinç, bir tatlılık ve bir lezzettir. Onu hissetme
yen, bu tatlılığı , sevinci ve lezzeti kalbinde hissetmeyen kimse imanını kaybetmiş 
veya eksik bir imana sahiptir denebilir. Bu da Cenab-ı Allah' ın tam anlamıyla 
iman etmemiş olan bedevilerle ilgili buyruğunu yansıtmaktadır: "Bedevi araplar: 
"İman ettik" dediler. De ki: "Siz iman etmedin iz; fakat teslim olduk, deyin. (Çün
kü) iman henüz kalplerin ize girmemiştir. Eğer Allah 'a ve Rasulü 'ne itaat ederse
n iz, amellerin izden herhangi bir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah mağfiret edicidir, 
çok esirgeyicidir. "  (el-Hucurat, 49/14) 

Buradaki bedevilerle ilgili hüküm ileri sürülen iki görüşten en doğru ve sa
hih olanına göre bunlar Müslüman olup, münafık kabul edilmemişlerdir, Müslü
mandırlar fakat tam anlamıyla iman kalplerine girip de iyice yerleşmediğinden 
ve gerçek anlamıyla bunu kalplerinde hissetmediklerinden dolayı tam anlamıyla 
da mümin kabul edilmemişlerdir. Cenab-ı Allah birr kelimesinin özelliklerini şu 
buyruğuyla tam anlamıyla ifade etmiş bulunmaktadır: "(Namazda) yüzlerinizi 
doğu ve batıya döndürmeniz, iyilik demek değildir. Fakat asıl iyilik Allah 'a, ôhiret 
gününe, meleklere, Kitaba, peygamberlere iman edenin, ona olan sevgisine rağ
men malı akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilenenlere, (özgürlüğe ka
vuşmak için efendisiyle anlaşma yapmış) kölelere verenlerin, namazı dosdoğru 
kılan, zekatı veren, ahit/eşince ahit/erin i  yerine getirenlerin, darlıkta, hastalıkta 
ve savaşın kızıştığı zaman larda sabredenlerin yaptığıdır. Sadakat gösterenler işte 
bunlardır. Takva sahibi olanlar da ancak bunlardır. " (el-Bakara, 2/177 ) .  

Burada Cenab-ı Allah el-birr' in , iyiliğin ve bizzat imanın kendisi olduğunu, 
bunun da Allah'a iman, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret günü
ne iman etmek olduğunu ifade buyurmaktadır. Bunlar da imanın temel unsurları 
olup, bu unsurların olmaması halinde imanın olamayacağını biliyoruz. 

1505 Bu söz aynı zamanda Vabise İbn Abd hadisinde de geçtiği kaydedilmektedir. Hadis için bk. 
Ahmed İbn Hanbel, Müsned, iV, 227-228; Ebu Ya' la ,  I I I ,  1 60; et-Tabarani, el-Kebir, 22/148 
hadis no:402,403; ed-Darimi, il, 161  no: 2537; el-Heysemi Hadisin zayıf olduğunu belirtir 
(el-Mecmu' ,  1, 1 75 ) ,  İbn Receb de (Camiu' l-ulum, no: 27) onu destekler. Ancak İmam 
en-Nevevi Riyazu's-Salih in'de bunun hasen hadis olduğunu kaydeder, no:59 1 .  Müellifin 
kaydettiği Nevvas İbn Sem'an hadisine gelince bunu Müslim V, 419 ;  Tirmizi, il, 284. 
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Ayn ı  zamanda birr ve takva Cenab-ı Allah' ın  emrettiği ve teşri buyurduğu 
zahiri bütün ibadetlerin hepsidir. Namaz kılmak, zekat vermek, nafakalar ve 
benzeri bütün ibadetlerin tümü birer birr olarak kabul edilmektedir. Birr aynı 
zamanda kalp ile ilgili bütün gerçeklerin ve amellerin tümü demektir. Özellikle 
de sabır, ahde vefa, verilen sözü yerine getirme ve benzeri bu konuda dinin em
rettiği bütün özelliklerin tümünü birr sözcüğü kapsamaktadır. Dinin bütün ger
çekleri meşru ve farz kıldığı bütün ibadet ve amelleri, organlarla ve kalple ilgili 
olan bütün hususlar ve imanın beş temel unsuru birr dahilinde olan şeylerdir. 
Cenab-ı Allah bu konuda bütün bunların takvanın bizzat özelliklerinin kendileri 
olduğunu ve bunların hepsinin birr olduğunu ifade buyurmaktadır. Şöyle ki: " .  

Sadakat gösterenler işte bunlardır. Takva sahibi olanlar da ancak bunlardı" (el
Bakara, 2/1 77 ) .  

Takvaya gelince, takva: iman ederek ve sevabını da Allah'tan umarak sırf 
Allah 'a itaat olsun diye gerçekleştirilen amellerdir. Allah' ın emirleri ve nehiyleri 
olduğunun farkına vararak Allah' ın bunları emrettiğine iman edip , bu emri tasdik 
ve onun vaat ettiği bütün güzelliklere iman etmektir. Aynı şekilde nehyettiklerin in 
tümüne iman edip, bu menhiyattan uzak durup, münkerleri yapanlara verilecek 
cezadan korkarak ve bunu da Allah rızası için yaparak menhiyattan uzak kalmak 
takvadır. 

Talk İbn Habib' in dediği gibi :  Bir yerde bir karışıklık ve fitne meydana geldiği 
zaman bu fitneyi takva ile söndürünüz. Ona denildi ki : Takva nedir o halde? Şöy
le cevap verdi : "Allah' ın gösterdiği aydınlık yolda ona itaat ederek amel etmek 
ve bunu yaparken de sevabını Allah'tan ummaktır. Aynı şekilde yine onun gös
terdiği aydınlık yolda kötülükler ve kötü ameller için vaat ettiği her türlü cezadan 
korkarak bütün masiyetleri terk etmektir. " Galiba takva ile ilgili olarak söylenen 
sözlerin en güzeli bu sözlerdi . 

Her bir amelin mutlak surette bir ilkesi ve bir gayesi olmalıdır. Bir amelin 
kaynağı ve hareket noktası iman olmadıkça o amelin bir taat ve Allah'a bir ya
kınlık gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. O amelin asıl dirilticisi ve onu orta
ya çıkaranı mahza iman olmalıdır, yoksa bir örf, gelenek, heva ve heves veya 
yapılan bir işe karşı teşekkür isteği ve arzusu, makam, mevki, bunların hiçbirisi 
imanın hareket noktası gib i olamaz ve bunların her birisine dayalı olarak yapıla
cak amel imandan kaynaklanmayan bir amel kabul edılir. İşte bu amelin mutlak 
surette birinci ilkesi sadece iman olmalıdır. Gayesi de sadece Allah'tan sevabını 
umarak onun rızasını beklemek üzere yapılan amellerdir. Buradaki amel ve iman 
arasındaki ilişkiyi, iman ederek ve sevabını Allah' tan umarak bir amelin yapılma
sı gerektiğine dair ilkeler Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in bu konudaki açık 
hadislerinde de gayet mükemmel bir şekilde anlatılmaktadır. 

Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- iki asıl olarak kabul edilen "iman ve amel" 
ile ilgili şöyle buyurur: "Kim Ramazan orucunu iman ederek ve sevabını Allah'tan 
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umarak yerine getirirse" ve bir başka hadis-i şerifte de; "Kim kadir gecesini iman 
ederek ve sevabını Allah' tan umarak kıyam ile ibadet ile geçirirse" ve benzeri 
hadisler bu konuyu aydınlığa kavuşturmaktadır. 1 506 

Yukarıdaki ibarelerde kaydetmiş olduğumuz "Allah' ın gösterdiği aydınlık 
yolda" tabiri bu işin ilk temelinin olduğunu, onun da amelin asıl kaynağı ve 
çıkış noktasının ve asıl diriltici nedenin de iman olduğunu gösteren bir ibare
dir. "Allah' tan sevabını umarak" sözü de ikinci temel ilkeye işaret eder ve o da 
sevabı Allah'tan ummak demektir. Bu da amelin kendisi için gerçekleştiği asıl 
gayedir. Çünkü asıl maksat ve nihai gaye ve bunların sevabını Allah'tan ummak 
olmalıdır. Şüphe yok ki imanın bütün usul ve furuu ile ilgili söylenebilecek hu
susların asıl ismi "birr" kavramı olup, bu isim altında bütün bunları ifade etmek 
mümkündür. Bu kavramların birinin diğerine yakın olarak zikredilmesi ve bunla
rın iç içe olması ayet-i kerimede zikredildiği şekliyle "birr ve takva, iyilik ve tak
va üzerine yardımlaşınız" sözleri, bu iki kavramın arasındaki farkları sözkonusu 
etmek gerektiğinde de buradaki fark birinin diğeri için asıl kastedilen sebebin bir 
başkası ve kastedilen gayenin de kendisi için olması ile izah edilecek bir fark olur. 
Birr bizzat kendi zatı için arzu edilen ,  arzulanan şeydir, çünkü iyilik her zaman 
talep edilir ve iyilik kulun sürekli salah içinde olmasın ı sağlayan ve iyiliksiz hiçbir 
salahın gerçekleşmeyeceğini biliyoruz ki bunu yukarıda ifade etmeye çalıştık. 

Takvaya gelince, birr' e yani iyiliğe giden yol ve aracın bizzat kendisidir. 
Ayet-i kerimede kullanıldığı şekliyle takva lafzı adeta birr kelimesinin bedelidir. 
Takva sözcüğü ._).j vezninde gelip, arapçada ,_h � kökünden türetilmiş olarak 
onun aslı <.S_,i J kelimesidir. Burada vav' ı ,  te'ye. dö�üştürmek suretiyle aynen:0!_;.J 
kelimesinden ..:.ıı;kelimesinin geldiği gibi ,  �.) kelimesinden ol>-.) kelimelerinin 
türetildiği gibi burada da vaka'dan takva kelimesi türetilmiştir. İşte onun bu takva 
lafzı vikayet sözcüğünden alınmadır ki bu yani kötülüklerden korunma demektir. 
Muttaki kişi kendisi ile Cehennem ateşi arasında onu koruyacak bir perde ger
mektedir. Bu da zararın uzaklaştırılması açısından alınan bir önlem olup, Cehen
nem ateşinden korunma anlamına gelmektedir ki takva ve birr sözcükleri aynen 
afiyet ve sıhhat kelimelerine benzemektedir. 

Kur'an-ı Kerim lafızlarının ve delalet ettiği anlamların anlaşılmasında son 
derece kolaylaştırıcı ve fayda sağlayıcı bir izah tarzıdır. Bu tarz, son derece faydalı 
bir ilim tarzı olup, Cenab-ı Allah ' ın Rasulü üzerine indirmiş olduğu bütün emir ve 
yasakları anlamak için önemli bir metot ve usuldür. Zira Cenab-ı Allah peygam
beri üzerine indirmiş olduğu hükümlerin sınırlarını helal ve haramları bilmeyen 
bir kimsenin bilgisizliğini zemmetmiş ve onu hoş görmediğini ifade buyurmuştur. 
Bu konudaki bilgisizlik iki büyük fesad noktasına sebep olur. 

1506 Buhari, iV, 300. Kadir gecesinin faziletine dair ba§lık; Müslim, i l ,  400, 4 1 1 ,  Salatu' l
Müsafirin ve teravih namazına teşvik konuları. 
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Birinci fesad noktası: Lafzın kendisinden olmayan bir şeyin onun ismi içe
risine dahil olarak, hükmünü menfileştirmesi ve lafzın muradı ile hükmedilmesi 
gereken bir hükme varılmasıdır. Bu da Cenab-ı Allah' ın bu iki kavram arasını 
ayırt etmesinden sonra bu kavramların arasını bulmaya sebep olur. 

İkincisi ise ismin dahilinde yer alan bazı özelliklerin ve anlamların bu ismin 
dahilinde yer alması ile onun hükmünü menfileştirmesi ve Cenab-ı Allah' ın ikisi 
arasındaki mana yakınlığını birbirinden uzaklaştırması ile sonuç bulur. 

Zeki, kavrama kabiliyeti ve zihni kuwetli olan kimselerin bu mükemmel ku
ralı iyice anlamaları mümkündür. Zira meydana gelen ihtilafların ve görüş ayrı
lıklarının asıl sebeplerinden bir tanesi de bu genel kaideyi bir türlü kavrayama
maktan kaynaklanıyor. Bunu geniş geniş anlatmak da belki büyük bir kitabın 
telifine ihtiyaç duyacak kadar kapsamlıdır. 

Burada geçen "hamr" yani şarap kelimesi bütün sarhoşluk verici olan her 
şeyin ismi anlamını taşımaktadır ve sarhoşluk verici olan bazı şeylerin bunun 
hükmünün dışına çıkarılıp, hükmünün menfileştirilmesi de mümkün değildir. 
Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim' deki "meysir" yani kumar kelimesinden de bazı ku
mar çeşitlerini çıkarıp, farklı bir anlama çekilemeyeceği gibi yine nikah kelimesi 
içerisinde kesin olarak yer alması gereken birçok hususu nikah olmayan şeyle
rin getirilip buna dahil edilmesiyle bozulabileceği ve yine faiz, riba ile ilgili bazı 
hususları bundan soyutlayarak faiz olmadığını ileri sürdüğü bazı şeyleri de bu 
kapsamın dışında bırakmaya çalışması, aynı şekildeki zulüm ve adalet, münker 
ve maruf gibi benzer kavramlar da bu metotla izah edilebilir. Burada asıl kaste
dilen husus da insanların bir arada olup, birlikte yaşamalarından kaynaklanan 
iyilik üzere yardımlaşma, ta.kva vb. hususlar bunlardan her birisi kendi sahibini 
belirler ve bütün bunların her birisinin birer ilim ve amel olduğunu ortaya ko
yan asıl maksattır. Kulun kendisi bizzat tek başına bu konuda yeterli bir ilme ve 
güce sahip olmayabilir. O zaman Cenab-ı Allah (c .c ) ' ın hikmeti insanların bir 
kısmını diğer bir kısmıyla ayakta durabilen ve aralarında bir yardımlaşma olması 
gerektiğini istemesi ilahi hikmetin bir gereğidir. İnsanlar mutlak surette birbirle
riyle yardımlaşırlar, bu da Cenab-ı Allah'ın bu ayet-i kerime'de; "iyilik ve takva 
üzerinde yardım/aşın ız. Kötülük ve sınırları aşma konusunda ise yardım/aşmayı
nız" buyurmuş olması , bu ayetin asıl hikmetidir ve ayetteki hikmettir. Kötülük ve 
sınırları aşma, düşmanlık üzerinde yardımlaşma ise yasaklanan bir husus olup, 
iyilik ve takvanın zıttı olarak kabul edilmiştir. 

0\J_:uJIJ �1JI yani kötülük ve sınırları aşma arasındaki fark nedir? : Kötülük 
ve sınırları aşma arasındaki fark aynen tür olarak haram kılınan ile miktar olarak 
haram kılınan arasındaki fark gibidir. 

,.j'ıJ\el-Ism : Türünden dolayı haram olan şey demektir. 
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011.ı...JI el-Udvan yani sınırları aşma ise Cenab-ı Allah' ın azlık ve fazlalık, 
miktarı açısından sınırları aşma veya Cenab-ı Allah' ın mubah kıldığı noktaların 
ötesine kaymak demektir. Zina etmek, içki içmek, hırsızlık yapmak gibi hususlar 
Cenab-ı Allah ' ın helal kıldığı sınırları aşıp, haram noktasını geçmekten dolayı 
bunlar sınırları aşılan hususlar olarak kabul edilmiştir. Beşinci hanımın nikah
lanması ve kısas uygulandıktan sonra bu yapılan kısasa ilk anda rıza gösterip, 
ardından da bundan daha fazlasını istemek ve benzeri hususlar ı:ı ı1.ı...J I kavramı 
içerisine girerler. 

011.ı...Jl1 Udvan: Allah' ın sınırlarını aşmak demektir. Aynen Cenab-ı Allah ' ın 
şu ayette ifade buyurduğu gibi: "Talak iki defadır. (İkincisinden) sonra (tekrar 
dönerse) ya iyilikle tutmalıaır veya güzellikle sa/malıdır. Onlara verdiklerin izden 
bir şey geri alman ız size helal olmaz. Şayet erkekle kadın Allah ' ın çizdiği sın ırları 
koruyamayacak/arından korkarlarsa ayrı. Eğer siz de onların (karı ve kocanın) 
Allah' ın sın ırların ı  koruyamayacak/arından korkarsanız, o halde kadının bir şey
leri fidye vermesinde her ikisi için de vebal yoktur. işte bunlar Allah ' ın sınırlarıdır. 
Onları aşmayın. Kim Allah 'ın sın ı rlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileri
dir. " (el-Bakara, 2/229) 

Yine bir başka ayet-i kerime' de de şöyle buyurur: 

"Oruç gecesinde, kadınların ıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin el
biseniz siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah nefislerinize karşı hainlik ettiğin izi 
bildiği için tevbenizi kabul etti, sizi affetti, artık onlara yaklaşın ve Allah 'ın size 
takdir ettiğini isteyin. Fecrin beyaz ipliği, siyah ipliğinden tarafın ızdan seçilinceye 
kadar yeyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescidlerde itikafta 
bulunduğunuz zaman kadınlarınıza (geceleri de) yaklaşmayın. Bunlar Allah 'ın 
sınırlarıdır. Sakın onlara yak/aşmayın ız. İşte Allah insanlara -korunup sakınsınlar 
diye- ayetlerini böylece açıklar" (el-Bakara, 21187) 

Birinci ayette bu Allah' ın sınırlarının aşılmaması, ikinci ayette de bunlara 
yaklaşılmaması gerektiği emredilmektedir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın sınırları onun 
helal ve haram arasına koymuş olduğu perdelerdir. Bazen bir şeyin son noktası 
kendisinden sonra başlayacak olan bir başka şeyin sınırına son derece yakın 
olduğundan dolayı onun içine rahatlıkla girebilir endişesi her zaman sözkonusu
dur. Bazen de bir şeyin son noktası bir sonraki şeyin içine dahil olmaz, onun da 
ayrı bir hükmü olur. Asıl burada itibar edilecek olan ilk husus Allah' ın sınırlarının 
kesin olarak aşılmaması gerektiği ile ilgilidir. İkinci itibar ise bu Allah' ın sınırlarına 
yaklaşılmaması gerektiğini anlatan husustur. 

Burada kul ile ilgili hüküm onun insanların arasına karışmasıyla birlikte in
sanlarla bir arada yaşarken yardımlaşmaları, iyilik ve takva üzerine yardımlaşma
ları ve bunu bir bilgiye dayalı olarak bir amel halinde tezahür ettirmeleri esastır. 
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Kulun kendisi ile Cenab-ı Allah arasındaki duruma gelince, onun masiyeti terk 
edip, taati tercih etmesine bağlıdır. Bu da Cenab-ı Allah' ın: ".uı l lji.:11 _ _," "Allah 'tan 
korkunuz" sözüne dahildir. 

Ayet-i kerime'nin burada verdiği öğütlerin başında kulun halk ile kendisi 
arasındaki ilişkiler açısından görevlerini anlattığı gibi ,  kulun Cenab-ı Hak ile ara
sındaki ilişkilerdeki görevlerini dile getirmektedir. Birinci hususun ve dolayısıyla 
birinci görevin yerine getirilebilmesi ancak kişinin kendi nefsini kötü ortamlardan 
uzaklaştırmasıyla ve tamamen öğüt, iyilik ve emirlere riayet etmek suretiyle ger
çekleştirilebilir. İkinci hususa gelince yani kişinin Rabbi ile arasındaki ilişkilerdeki 
görevinin gerçekleştirilmesi de ancak Cenab-ı Allah ile kendisi arasında yer alan 
mahlukatın ve insanların uzaklaştırılmasıyla mümkündür. Bu da ancak Allah'a 
olan büyük bir ibadet zevki, son derece büyük bir samimiyet ve ihlasın gerçek
leştirilmesiyle mümkün olabilecek bir görevdir. Bu görev ancak bu ihlas ve sami
miyet, Allah'a olan muhabbet ve ubudiyet ile gerçekleştirilebilir. 

Kulun bu iki görevini yerine getirirken karşısına çıkabilecek engellere son 
derece dikkatli ve zekice yaklaşması gerekmektedir. Çünkü bu görevleri yerine 
getirememenin ve bundan uzak kalmanın asıl sebebi gerçekten ilim ve amel 
eksikliğidir, ama bilgiye dayalı olarak bu amelleri yerine getiren bir kimse bu 
görevlerini de muhakkak bir surette en güzel şekliyle yerine getirebilir. Şeyh Ab
dulkadir (kaddesallahu ruhahu) şöyle buyurur: "Halk olmaksızın hak ile birlikte 
ol ve halk ile birlikte olurken nefsini aradan çıkar. Hak ile birlikte olurken halkı 
aradan çıkarmayan ve halk ile birlikte olurken de nefsini aradan çıkarmayan her 
zaman karışıklara sebep olabilir ve onun işi hiçbir zaman iyi olamaz . " 1507 

Cenab-ı Allah bu dini insanlar için bir kemal derecesinde seçerken nasıl anlat
mış ve bu dinin mükemmel bir noktaya ulaşabilmesi, en iyi şekilde yaşanabilmesi 
için nasıl ve ne tür nimetlerle donatmıştır. Bu dinin içerisinde hiçbir eksikliğin, 
h içbir ayıbın ve hiçbir boşluğun olmasına meydan vermeyecek şekilde düzen
lenmiş olması Cenab-ı Allah' ın insanlar için bir nimeti ve hikmetidir. Hikmetin 
dışında hiçbir şeyin olmadığı bilakis bu dinin mükemmelliği, güzelliği ve yüceliği
nin olduğunu ve bu nimetlerin devamı ve sürekliliğiyle dinin muttasıf olduğunu 
görüyoruz . Cenab-ı Allah kullarına bir nimeti verdikten sonra onu asla onlardan 
geri olmaz, aksine sürekli kılar. Bu dünyada da, ahirette de sürekli olması için on
lara bu nimeti bahşetmiş bulunmaktadır. Nimetin mükemmelliğini ve devamının 
güzellik ile; dinin de kemalin güzelliği ile kaynaşmasını aynı şey olarak düşünmek 
gerekir. Kulların bu dine bağlanarak dini ayakta tutmaları ve ona müntesip olma
ları aynı şekilde düşünülmesi gereken hususlardan birisidir. Cenab-ı Allah'ın bu 
nimetin vericisi olarak onlara bunu bahşetmiş olması, gerçekten bu nimetin hak 
olması ve bu nimetleri insanların kabullenmesi de ayrıca düşünülmesi gereken bir 
başka nimettir. Cenab-ı Allah bu ümmeti diğer ümmetlere vermeyip bu ümmete 

1507 er-Risa/eıu 't-Tebukiyye, XII, 23 
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özel olarak bahşetmiş olduğu bir kemal özelliği vardır. Çünkü bu dini tamamlamış 
ve bu ümmete bahşetmiştir. Bu nimetin bu din ile tamamlanmış olması diğer 
ümmetlere karşı bir üstünlük ve gerçekten de her;ı dinin ikmal edilmesi ve bu 
nimetin ümmet üzerine tamamlanmış olması ve Cenab-ı Allah 'ın "bugün din inizi 
kemale erdirdim ve üzerin ize nimetimi tamamladım "  sözüne ilave olarak kemalin 
bir diğer noktası da "Ben size din olarak yalnız İslam'dan razı oldum" sözüyle 
tamamlanmış oluyor ve dolayısıyla nimetin ümmet üzerinde tamamlanmış olması 
ve din olarak Allah' ın sadece İslam'dan razı olması ve onun dışında bir dini ka
bul etmemesi ile bu nimette tam kemal noktasına erişilmiş oluyor. Bizden önceki 
alimlerden birisi şöyle der: "Bu öyle bir dindir ki bir de bunun tam anlamıyla 
kıymetini idrak eden müntesipleri olsaydı . " 1508 

Nimet iki türdür: Birisi mutlak nimet, ikincisi ise mukayyed yani sınırlı ni
mettir. 

Mutlak nimet ne demektir?: Ebedi mutluluk ile muttasıl/bitişik olan nimettir 
ve o da İslam nimetiyle, sünnet nimetidir. Bu nimet Cenab-ı Allah' ın namaz 
kılarken bizim kendisinden istememizi emrettiği ve onu kendisine yöneltmemi
zi emrettiği sırat-ı müstakim nimetidir. Namazlarda bu n imetin ehli ve asıl sa
hipleri, kuşatıcıları olan kimselerin yoluna bizi de ulaştırması için dua etmemizi 
emrediyor. Bu nimetin ehli olan kimseler Cenab-ı Allah' ın buna has kıldığı ve 
er-Refiku' l-f\' la/en yüce dostun ehli olarak kabul ettiği kimselerdir. Bunun için 
Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Kim Allah 'a ve RasCıl(ün) 'e itaat ederse işte onlar, 
Allah' ın kendilerine n imetler verdiği peygamberler, sıddiklar, şeh idler ve salihler
le birliktedirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!" ( en-Nisa, 4/69) .  

Burada Cenab-ı Allah' ın saymış olduğu peygamberler, sıddiklar, şehitler 
ve salih kimseler. Bu dört sınıf mutlak nimetin sahibi ve erbabı olan kimselerdir. 
İşte bunlara hitaben Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: "Bugün dininizi kemale er
dirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak İslô.m 'ı kuşanmanızı 
istedim ve yaln ız bu dinden razı oldum. " 

Dini bunlara izafe etti ve dinin bunlara ait olduğunu dile getirdi. Çünkü on
lar diğer ümmetlerden farklı olarak bu yüce dinin mensuplarıdırlar. Din kavramı 
bazen kula, bazen de Rabbe izafe ediliyor. Bundan dolayı da şöyle denilir: İslam 
dini Cenab-ı Allah' ın başka hiçbir dini kabul etmediği Allah' ın dinidir ve yine 
bundan dolayı da dua ederken şöyle diyoruz: Allah' ım gökyüzünden indirmiş 
olduğun bu dinini muzaffer eyle. 

Bu ayet-i kerimede kemal dine nispet edilmiş, tamam sıfatı da nimete veril
miştir. Burada "nimetimi" derken Allah bu nimeti kendisine izafe etmiş çünkü bu 
nimetin gerçek velisi ve onu kullara bahşedici olan odur. İşte bu nimeti kabulle
nen ve bu nimeti elde edenler de sırf bunlardır. Bundan dolayı o me'sur ve etkili 

1508 Miftahu Dari's-Saade, 324 
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olan dua yapılırken Müslümanlar için şöyle denir: "Bu nimetten dolayı sana 
şükreden kimseler kıl onları ya Rabbi ve bu nimeti kuşanan kimseler eyle ve bu 
nimetini de onlar üzerine tamamla" denir. 1509 Yine Cenab-ı Allah 'ın meleklerin 
ey Meryem diye h itap ettiği ayette de aynı hitap sözkonusudur. Nimeti bu şekil
de kendisine n ispet eden Cenab-ı Allah dini de bu dini ayakta tutmaya çalışan 
kimseler olarak o saydığı dört sınıfa nispet etmiş ve Cenab-ı Allah' ın kendilerine 
vermiş olduğu muvaffakiyet ile bunu gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bundan 
dolayı da Cenab-ı Allah "bugün size dininizi kemale erdirdim" buyurmaktadır. 
Dikkat edecek olursak burada "ikmal ve kemal" kavramları din ile ilgili olarak 
zikredilmiş , " itmam ve tamamlama" olayı da nimetle birlikte zikredilmiştir. 

Bu iki lafız birbirlerine ne kadar çok yakın, kardeş sözcükler olsalar dahi yine 
düşünüldüğünde bunların arasında son derece latif ve tatlı bir farkın olduğunu 
da görmek mümkündür. Kemal sıfatı, sıfatlarla ve manalarla has kılınmış ve ile
ri gelenler a'yan ve seçilmiş zevad için kullanılmıştır. Rasulullah -sallallahu aleyhi 
vesellem- ' in şu sözünde olay biraz daha netlik kazanmaktadır: "Cenab-ı Allah er
keklerden çok kimseleri kemal noktasına eriştirmiştir, fakat hanımlardan ise , ke
mal noktasına eriştirdiği kimseler çok az olup Meryem bnt. İmran, Asiye bnt. Mü
zahim ve Hatice bnt. Huveylid gibileri ancak kemal noktasına erişe bilmişlerdir. 1510 

Yine bu konuyla ilgili olarak Ömer İbn Abdulaziz -Allah ondan razı olsun- şöyle 
der: "İman çeşitli sınırlar ve farzlardır. Çeşitli sünnetler ve hükümlerden oluşur. 
Kim bu sınırları korur, farzları yerine getirir, sünnet ve emirleri ifade ederse o 
imanı da kemal derecesine ulaştırmış olur. " 

Tamamlama olayı ise iman ve manalarda gerçekleşir. Allah' ın nimetleri ise 
belli ve seçilmiş özelliklerle üstün sıfatlar ve manalardan oluşur. Allah' ın dini onun 
şeriatını kapsar, emir ve nehiylerinden ve onun sevgisinden ibarettir. Bunun için 
de kemal sıfatının dine, tamam sıfatının da nimete ait olduğunun zikredilmesi ve 
verilmiş olması çok daha uygun düşmüştür. Aynen dinin o Cenab-ı Allah ' ın salih 
kullarına ait olduğunu, nimetin de kendisine aidiyetini zikretmesinin de hikmeti 
ve güzelliği buradadır. 

Buradan kastedilen şudur: Burada ifade edilen nimet asıl mutlak nimettir. 
Bu nimet de sadece mü'minlere özgü olarak verilen bir nimet olduğu gayet açık
tır. Şayet Cenab-ı Allah ' ın kafirlere böylesi bir nimeti verdiğini ve onlara böyle 
bir nimeti nasip etmediği söylenirse bu doğru bir söz olur. 

İkinci tür nimete gelince , o da mukayyed nimettir. Yani şartlı ve sınırlı olan 
nimettir. Örneğin sağlık, zenginlik, beden afiyeti, makam çoluk çocuğun fazla
lığı, güzel ve iyi bir hanım vb . hususlar birer nimet olup, ancak bunların hepsi 
şartlı ve geçici n imetlerdir. Bu gibi nimetler ise iyi veya kötü, salih veya facir 
kimseler arasında eşit ve müşterek bir şekilde mevcuttur. Bu nimetleri müminde 

1509 Sahih-i Buhôri, VI, 543, 544 
1510 Sahih-i Müslim, V, 290. Fadailu's-Sahabe, Hatice Ümmü'l-Mü'mininin fazileti konusu 
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de, kafirde de görmek mümkündür. Böylesi bir nimeti Cenab-ı Allah' ın kafirlere 
de bahşetmiş olduğunu söylemek de mümkün ve doğrudur. Bir hususun menfi 
veya müspet yönü bir tek açıdan ele alınmamalıdır. Mukayyed/sınırlı ve geçici 
nimet kafirler için verilmiş bir nimet gibi görünse de bir istidractır. Çünkü bu ni
metin sonunda kişiyi azaba ve şekavete götüren bir nimettir. Bundan dolayı da 
aslında bu bir nimet sayılmaz. Kafirler için tam bir beladır ve onlar için musibet
tir. Bunu Cenabı Allah kitabında aynen bu şekilde isimlendirmiştir: "Ama insan 
Rabbi kendisini sınayıp da ona ikramda bulunup nimetler verse: "Rabbim beni 
şereflendirdi, bana /Cıtfetti " der! Fakat ne zaman onu deneyip rızkın ı  daraltırsa bu 
sefer: "Rabbim beni alçalttı " der! Hayır! Bilakis siz yetime ikramda bulunmazsı
nız. " (el-Fecr, 89/15- 17 ) .  

Burada Cenab-ı Allah ' ın kastettiği şudur: Dünya hayatında kendisine ni
met verdiğim herkese bir nimet bahşettiğim anlamına gelmez . Bu benim o kula 
bir imtihanım ve sınamamdır. Bu nimet onun için bir imtihan vesilesidir. Aynı 
şekilde bir kimseye ihtiyacı kadar bir rızkını vermem ve bu rızkını bu ihtiyaç ile 
sınırlandırmam da ona dünyada bir eziyet verdiğim ve onu sıkıntıya soktuğum 
anlamına da gelmemelidir. Zira ben kullarımı nimet ile imtihan ettiğim gibi mu
sibetlerle de imtihan ederim. 

Peki bu ayet-i kerime'de Cenab-ı Allah ' ın zikretmiş olduğu "ona ikramda 
bulundu " sözü bu anlamlarla nasıl izah edilebilir ve nasıl telif edilmesi mümkün
dür. Halbuki burada Cenab-ı Allah ona ikramda bulundum ve ikramı ona sabit 
kıldım dedikten sonra O'na "Rabbim bana ikramda b ulundu" şeklinde cevap 
verir. Ayetin sonunda "hayır, kel/a" diye bir ifade vardır ki bu da bu benden bir 
ikram değil, benim onu bir sınamamdır, ona ikramı sundu fakat o ikramı menfi 
bir ikrama dönüştürdü. 

Bir başka görüşle şöyle denildi : Sabit olmuş ikram menfi ikramdan başka 
bir tür ikramdır. Her ikisi de mutlak ve mukayyed nimetin türünden bir nimettir. 
Mukayyed nimetin ve mukayyed ikramın sahibi olan kimselerin mutlak ikram 
sahibi olan kimselere verilen nimetin aynısına sahip olanlardan olması da düşü
nülemez. 

Buna karşılık şöyle denilebilir: Allah kafire mutlak bir nimet verdi fakat o 
kafir nimetin kıymetini takdir edemeyip, kendisine bir geçimlik verilen fakat o 
geçimliği ve malı tutup olduğu gibi denize döken kimsenin durumuna benzer. 
Cenab-ı Allah ' ın şu ayetinde ifade edildiği gibi: ''Allah' ın n imetini küfür (ve 
nankörlük) ile değiştiren ve kendi kavimlerini de helak yurduna, Cehennem 'e 
sokanları görmez misin? Onlar, oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir karargah
tır. " ( İbrahim, 14/28-29 ) .  Yine bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurur: "Semud 
kavmine gelince, Biz onlara hidayet verdik. Ama onlar körlüğü hidayetten daha 
sevimli buldular (tercih ettiler) . Bunun üzerine, kazandıkları sebebi ile horlayıcı 
azabın yıldırımı anlan aldı . " (Fussilet, 41/1 7 ) .  
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İşte burada Cenab-ı Allah hidayetiyle onlara bir nimet vermiş ve in'amda 
bulunmuştur. Fakat onlar Allah' ın bu nimetini değiştirmiş ve hidayet nimetini 
bırakıp, delaleti tercih etmişlerdir. İşte burada bu konu genellikle ilim adamları 
arasında bir tartışma konusu olan "Cenab-ı Allah' ın kafirlere verdiği bir nimet 
var mı yok mu" şeklindeki soruda düğümlenmektedir. İnsanların bu konudaki 
ihtilafları ise iki noktada toplanır: 

Birincisi lafızların müşterek yönleri ile son derece mücmel ve izaha muhtaç 
genel anlamlar ifade etmeleri, ikincisi ise ıtlak ve tafsil açısından sözlerin müşkil 
olmalarıdır. 151 1 

Asıl olan husus Cenab-ı Allah' ın bir farz olarak, bir fazilet olarak ve bir 
mendubiyet ifade eden hükümler olarak bize tamamlamış olduğu bu din kalbin 
gerçek anlamda salah bulması içindir ve Cenab-ı Allah' ın bize emrettiklerinin 
tümü bu mümin kalplerin salahı içindir. Aynı şekilde Cenab-ı Allah' ın mekruh 
ve haram kıldığı bütün hususlar da kalplerin fesad bulmasına sebep olacak olan 
hususlar olduğu gayet açıktır. ı5ı2 

1 5 1 1  İctimôu '/-cuyuş e/-lslamiyye, 1-3 .  
1512 el-Kelamu ala Mes'eleti's-Semai, 1 10 
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3. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan/ar - (henüz 
canlı iken yetişip) kestikleriniz hariç olmak üzere- boğularak, vurularak, 
yüksek bir yerden yuvarlanarak, süsü/erek, yırtıcı bir hayvan tarafın
dan (parçalanarak) yenilmiş (ve ölmüş) hayvanlar, dikili taşlar üzerinde 
(onlar adına) boğazlanan/ar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size ha
ram kılındı. Bütün bunlar fısktır. Bugün kafirler din inizden ümidlerini 
(tamamen) kestiler. Artık onlardan korkmayın, Ben'den korkun. Bugün 
sizin için din in izi kemale erdirdim. Ozerin izdeki n imetimi tamamladım. 
Ve size din olarak Is/am ' ı  beğenip seçtim. Kim son derece aç ve çaresiz 
kalır da günaha meyletmeksizin (sayı/anlardan yemeye) mecbur kalırsa; 
şüphesiz Allah mağfiret edendir, merhamet edendir. 

4. Senden kendilerine neyin helal kılındığın ı  soruyorlar. De ki: "Size 
bütün iyi ve temiz şeyler helal kı lındı. Allah 'ın size öğrettikleri ile alıştırıp 
öğrettiğiniz avcı hayvanların avları da. Artık onların sizin için tutuverdik
lerinden yeyin. Üzerine Allah 'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Muhak
kak Allah hesabı pek çabuk görendir. " 

5. Bugün size iyi ve temiz olan şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap 
verilenlerin yiyeceği (kestikleri) size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara 
helaldir. Mü 'min kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kitap veri/en
lerden iffetli kadınlar - iffetinizi korumanız, zinô etmemeniz, gizli dost 
edinmemeniz ve mehirlerini vermeniz şartıyla- size helôldir. Kim imanı 
inkôr ederse ameli boşa gitmiş olur ve o ôhirette en çok zarara uğrayan
lardandır. 

6. Ey iman edenler, namaza kalkacağın ız zaman yüzlerinizi ve dirsek
lere kadar ellerin izi yıkayın. Başlarınıza meshedin.  Her iki topuğunuza 
kadar ayakların ızı da (yıkayın). Eğer cünup iseniz yıkanıp temiz/eniniz. 
Şayet hasta veya yolculukta iseniz yahut için izden biri ayak yolundan 
gelirse ya da kadınlara yak/aşmış da su bulamazsanız o vakit tertemiz 
toprakla teyemmüm edin. Bununla yüzlerin ize ve ellerin ize (dirsekleri
nizle birlikte) sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Ama sizi iyice 
temizlemek ve üzerin izdeki n imetin i tamamlamak ister. Ta ki (bu n imet
lerine) şükredesin iz. 
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Tefsiri: 

Burada Cenab-ı Allah abdest alırken insanın önce yüzünü, sonra ellerini 
dirseklere kadar yıkaması, sonra da başını meshetmesi ve ayaklarını da yıkamış 
olması abdeste sıralamayı gerekli kıldığıyla ilgili olarak çeşitli görüşlerin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Bu sıralamaya uyulması gerektiğini söyleyen İmam 
Şafii, Ahmed İbn Hanbel ve onların bu içtihatlarına uyan başka kimselerin gö
rüşleri gereği bunda takdim ve tehir olmaz, bu sıralamanın kesin olarak yapılma
sı hususu çeşitli sebeplerden dolayı dile getirilmiştir. 

Birincisi : Meshedilen bir organı yıkanan iki organ arasına getirip koyarak, 
birbirine benzeyen iki şeyi birbirinden ayırt etmiştir. Eğer bunların mutlak olarak 
bir araya getirilmesi ve sadece yıkanması uygun olmuş olsaydı , önce yıkanması 
gerekenleri arka arkaya sıralar, sonra da üzerine meshedilmesi gereken organı 
zikrederdi . Fakat Cenab-ı Allah bu şekilde zikretmeyip, belli b ir yıkanmayı emret
tiği için bu sıralamayı özellikle belirtmiştir. 

İkincisi ise : Bütün bunlar Cenab-ı Allah' ın emrettiği bir bütün olan abdes
tin birer parçasıdır. Abdestin bazı organlarının birini diğeri üzerine atfetmek için 
araya "vav" harfi girmiştir. Yıkama veya meshetme bir tek fiil olarak yani abdest 
alma fiili olarak da bu organların birini diğerine bağlamak maksadıyla vav'ın zik
redilmiş olduğu, bunların bir tertiple arka arkaya yapılmış olduğu ve ayette zik
redildiği gibi birbirleriyle irtibatlandırmak için yapıldığı görülmektedir. Bu vav'ın 
olması da bir tertibi mutlak surette gerektirmez ve bunlar arasında da irtibatın 
olmadığını da söylemek mümkündür. ':L\ynen namazı kılın ve zekatı verin iz. " 
(en-Nur, 56) ayetinde zikred ildiği gibi buradaki vav bir fiilin parçaları, cüzleri 
arasında herhangi bir irtibatın olduğunu göstermiyor da olabilir. Buradaki konu
yu ve lafızları iyice dikkatle incelemek gerekir. Burada üç tane görüş ortaya çıktı . 
Vav'ın tertibi ile ilgili olarak zikredilen bu kanaatler genellikle usulcülerin bilme
diği ve çok da fazla kendisinden söz etmedikleri İmam Ahmed İbn Hanbel' in 
öğrencilerinden İbn Ebi Musa' nın görüşüdür ve kanaatime göre görüşlerin de en 
uygun ve doğru olanı da budur. 

Üçüncüsü, Cenab-ı Allah'ın abdest alırken kulun· yüzünü yıkayarak baş
lamasını bir öneminden dolayı özellikle zikretmiş olmalıdır. Bunun için de bu 
önceliğin mutlaka uyulması gereken bir öncelik olduğunu ve bunun da heder 
edilmemesi gerektiğini ifade etmemiz lazımdır. Cenab-ı Allah ' ın öngördüğü bir 
hususu kesin olarak yerine getirme açısından onun takdim ettiğini, tehir etme
mek ve Allah' ın tehir ettiği bir şeyi de takdim etmemek açısından önemli bir ilke 
olarak kabul edilmelidir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın takdim 
ettiği/öne aldığı bir şeyi mutlak surette hikmetinden dolayı aynen takdim ederek 
yapmak ve tehir ettiği bir şeyi de yine hikmetine dayalı olarak tehir etmek gerek
tiğini dile getirerek hac erkanını yerine getirme anında Safa tepesinden Merve 
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tepesine doğru sa'ye başlamış olması da: "Biz de Allah 'ın başlamış olduğun
dan baş/ayım " demek suretiyle bu sıralamanın önemini dile getirmiştir. 1513 İmam 
Nesai'nin rivayetinde ise ibare şöyle geçmektedir: "Cenab-ı Al/ah'ın başladığı 
ile siz de başlayın ız. " Burada Cenab-ı Allah ayet-i kerimede Safa tepesini önce 
zikretmek suretiyle onunla başladığı için aynı şekilde sa'ye de oradan başlamak 
icap ettiğini İmam Nesai bir sebebe dayalı olarak Cenab-ı Allah bununla başla
dıysa, bizim de bununla başlayıp, bunu geciktirmememiz ve sonraya atmama
mız gerektiğini ifade eder. Abdestin tertibiyle ilgili görüş beyan edenler ve abdes
tin sıralamasını zikreden ilim adamları şöyle derler: "Bizim de Cenab-ı Allah ' ın 
başladığı ve zikrettiği organı yıkamak ile başlamamız gerekmektedir. Bunu tehir 
etmemiz uygun olmadığı gibi Cenab-ı Allah' ın takdim ettiğini tehir etmek, tehir 
ettiğini takdim etmek uygun değildir" kanaatini izhar ederler. Allah'ın başladığı 
ile başlamak daha uygundur ve son derece onun muradına da daha layık bir 
davranış olup, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayet-i kerime'nin asıl maksa
dını en iyi bilen b ir kimse olarak hayatı boyunca hep bu tertibe uymuş ve tertibin 
dışına asla çıkmamıştır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem - 'den abdest ile ilgili 
olarak nakledilen bütün rivayetlerde bu tertibin olduğu açıkça görülmektedir. Bu 
tertibi hayatında bir kere dahi bozduğuna dair bir tek rivayet görülmüş değildir. 
Eğer bir tek sefer dahi bunu yapmış olsaydı ,  bu tertibin bozulabileceği ve bunun 
cevazına hükmetmek o zaman mümkün olurdu , fakat bunu Rasulullah böyle bir 
abdest alıp da bunun meşruiyetini farklı b ir şekilde izah etmeye vesile olabilecek 
bir davranışa girmiş değildir. Bunu ümmetine bir tek sefer dahi yapmadan terti
be uyarak abdestini almış olduğu kesindir. Bundan dolayı da Allah'a şükretmek 
gerekir. 1514 

Cenab-ı Allah subhanehu ve teala ayetin teyemmümle ilgili kısmında şöyle 
buyuruyor: "Şayet hasta veya yolculukta iseniz yahut içinizden biri ayak yo
lundan gelirse ya da kadınlara yaklaşmış da su bulamazsanız o vakit tertemiz 
toprakla teyemmüm edin . "  Hadesten taharet ile küçük hadesin teyemmümle 
nasıl giderileceği konusunda farklı görüşler ve özellikle büyük abdest bozmaktan 
dolayı teyemmümün alınıp alınamayacağı konusunda değişik görüşler vardır. 

Ayet-i kerime' den ilk anda anlaşılan küçük hadesten yani necasetten taharet 
konusunda teyemmüm yapılacağını yahutta buradaki "kadınlara dokunmak"tan 
maksat el ile dokunmak ve bir el temasından ibaret olduğunu ifade ederek cinsel 
ilişkiyle bunun kastedilmediği söylenir. İhtilam olmayı da kadınlara mülamese 
ve kadınlara dokunma ile yan yana tutmuştur. Suyun bulunması ile suyun de-

1513 Sahih-i Müslim, III, 339, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in haccını anlatan Ca
bir İbn Abdullah -radıyallahu anh-'ın konuyu anlattığı bab; Ebu Davud, V, 367, el-Menasik 
bölümünde, Hz. Peygamberin haccının özellikleri babı; en-Nesai, V, 239, el-Menasik, Safa 
ve Merve ile ilgili rivayet babı 

1514 Bedaiu '/-Fevaid, L 69-70 
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Tefsiri : 

Burada Cenab-ı Allah abdest alırken insanın önce yüzünü, sonra ellerini 
dirseklere kadar yıkaması, sonra da başını meshetmesi ve ayaklarını da yıkamış 
olması abdeste sıralamayı gerekli kıldığıyla ilgili olarak çeşitli görüşlerin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Bu sıralamaya uyulması gerektiğin i  söyleyen İmam 
Şafii, Ahmed İbn Hanbel ve onların bu içtihatlarına uyan başka kimselerin gö
rüşleri gereği bunda takdim ve tehir olmaz, bu sıralamanın kesin olarak yapılma
sı hususu çeşitli sebeplerden dolayı dile getirilmiştir. 

Birincisi: Meshedilen bir organı yıkanan iki organ arasına getirip koyarak, 
birbirine benzeyen iki şeyi birbirinden ayırt etmiştir. Eğer bunların mutlak olarak 
bir araya getirilmesi ve sadece yıkanması uygun olmuş olsaydı, önce yıkanması 
gerekenleri arka arkaya sıralar, sonra da üzerine meshedilmesi gereken organı 
zikrederdi .  Fakat Cenab-ı Allah bu şekilde zikretmeyip , belli b ir yıkanmayı emret
tiği için bu sıralamayı özellikle belirtmiştir. 

İkincisi ise : Bütün bunlar Cenab-ı Allah' ın emrettiği bir bütün olan abdes
tin birer parçasıdır. Abdestin bazı organlarının birini diğeri üzerine atfetmek için 
araya "vav" harfi girmiştir. Yıkama veya meshetme b ir tek fiil olarak yani abdest 
alma fiili olarak da bu organların birini diğerine bağlamak maksadıyla vav'ın zik
redilmiş olduğu, bunların bir tertiple arka arkaya yapılmış olduğu ve ayette zik
redildiği gibi birbirleriyle irtibatlandırmak için yapıldığı görülmektedir. Bu vav' ın 
olması da bir tertibi mutlak surette gerektirmez ve bunlar arasında da irtibatın 
olmadığını da söylemek mümkündür. ''Aynen namazı kılın ve zekatı verin iz. " 
(en-Nur, 56) ayetinde zikredildiği gibi buradaki vav bir fiilin parçaları, cüzleri 
arasında herhangi bir irtibatın olduğunu göstermiyor da olabilir. Buradaki konu
yu ve lafızları iyice dikkatle incelemek gerekir. Burada üç tane görüş ortaya çıktı . 
Vav' ın tertibi ile ilgili olarak zikredilen bu kanaatler genellikle usulcülerin bilme
diği ve çok da fazla kendisinden söz etmedikleri İmam Ahmed İbn Hanbel' in 
öğrencilerinden İbn Ebi Musa'nın görüşüdür ve kanaatime göre görüşlerin de en 
uygun ve doğru olanı da budur. 

Üçüncüsü, Cenab-ı Allah' ın abdest alırken kulun· yüzünü yıkayarak baş
lamasını bir öneminden dolayı özellikle zikretmiş olmalıdır. Bunun için de bu 
önceliğin mutlaka uyulması gereken bir öncelik olduğunu ve bunun da heder 
edilmemesi gerektiğini ifade etmemiz lazımdır. Cenab-ı Allah'ın öngördüğü b ir 
hususu kesin olarak yerine getirme açısından onun takdim ettiğini , tehir etme
mek ve Allah' ın tehir ettiği bir şeyi de takdim etmemek açısından önemli bir ilke 
olarak kabul edilmelidir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın takdim 
ettiği/öne aldığı bir şeyi mutlak surette hikmetinden dolayı aynen takdim ederek 
yapmak ve tehir ettiği bir şeyi de yine hikmetine dayalı olarak tehir etmek gerek
tiğini dile getirerek hac erkanını yerine getirme anında Safa tepesinden Merve 
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tepesine doğru sa'ye başlamış olması da: "Biz de Allah ' ın başlamış olduğun
dan baş/ayım " demek suretiyle bu sıralamanın önemini dile getirmiştir. 1513 İmam 
Nesai'nin rivayetinde ise ibare şöyle geçmektedir: "Cenab-ı Allah 'ın başladığı 
ile siz de başlayın ız. " Burada Cenab-ı Allah ayet-i kerimede Safa tepesini önce 
zikretmek suretiyle onunla başladığı için aynı şekilde sa'ye de oradan başlamak 
icap ettiğini İmam Nesai bir sebebe dayalı olarak Cenab-ı Allah bununla başla
dıysa, bizim de bununla başlayıp, bunu geciktirmememiz ve sonraya atmama
mız gerektiğini ifade eder. Abdestin tertibiyle ilgili görüş beyan edenler ve abdes
tin sıralamasını zikreden ilim adamları şöyle derler: "Bizim de Cenab-ı Allah' ın 
başladığı ve zikrettiği organı yıkamak ile başlamamız gerekmektedir. Bunu tehir 
etmemiz uygun olmadığı gibi Cenab-ı Allah'ın takdim ettiğini tehir etmek, tehir 
ettiğini takdim etmek uygun değildir" kanaatini izhar ederler. Allah' ın başladığı 
ile başlamak daha uygundur ve son derece onun muradına da daha layık bir 
davranış olup, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayet-i kerime'nin asıl maksa
dını en iyi bilen bir kimse olarak hayatı boyunca hep bu tertibe uymuş ve tertibin 
dışına asla çıkmamıştır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' den abdest ile ilgili 
olarak nakledilen bütün rivayetlerde bu tertibin olduğu açıkça görülmektedir. Bu 
tertibi hayatında bir kere dahi bozduğuna dair bir tek rivayet görülmüş değildir. 
Eğer bir tek sefer dahi bunu yapmış olsaydı, bu tertibin bozulabileceği ve bunun 
cevazına hükmetmek o zaman mümkün olurdu, fakat bunu Rasulullah böyle bir 
abdest alıp da bunun meşruiyetini farklı b ir şekilde izah etmeye vesile olabilecek 
bir davranışa girmiş değildir. Bunu ümmetine bir tek sefer dahi yapmadan terti
be uyarak abdestini almış olduğu kesindir. Bundan dolayı da Allah'a şükretmek 
gerekir. 1514 

Cenab-ı Allah subhanehu ve teala ayetin teyemmümle ilgili kısmında şöyle 
buyuruyor: "Şayet hasta veya yolculukta iseniz yahut içinizden biri ayak yo
lundan gelirse ya da kadınlara yaklaşmış da su bulamazsanız o vakit tertemiz 
toprakla teyemmüm edin . "  Hadesten taharet ile küçük hadesin teyemmümle 
nasıl giderileceği konusunda farklı görüşler ve özellikle büyük abdest bozmaktan 
dolayı teyemmümün alınıp alınamayacağı konusunda değişik görüşler vardır. 

Ayet-i kerime' den ilk anda anlaşılan küçük hadesten yani necasetten taharet 
konusunda teyemmüm yapılacağını yahutta buradaki "kadın lara dokunmak"tan 
maksat el ile dokunmak ve bir el temasından ibaret olduğunu ifade ederek cinsel 
ilişkiyle bunun kastedilmediği söylenir. İhtilam olmayı da kadınlara mülamese 
ve kadınlara dokunma ile yan yana tutmuştur. Suyun bulunması ile suyun de-

1513 Sahih-i Müslim, I I I ,  339, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in haccını anlatan Ca
bir İbn Abdullah -radıyallahu anh-' ın konuyu anlattığı bab; Ebu Davud, V, 367, el-Menasik 
bölümünde. Hz. Peygamberin haccının özellikleri babı; en-Nesai, V, 239, el-Menasik, Safa 
ve Merve ile ilgili rivayet babı 

1514 Bedaiu '/-Fevaid, l. 69-70 
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ğerini ve ucuz ve pahalılığını da yine yan yana zikrederek suyun kullanılması 
halinde insanın sağlığına zarar vermesi konusu ile bu suyun kullanılması halinde 
hayvanların telef olacağı hususu yan yana getirilmiş ve bu suyun abdestte kulla
nılmasıyla hayvanlar telef olacaksa teyemmümün tercih edileceği ve suyun bu
lunması halinde de böyle bir durumda teyemmümün caiz olduğu kaydedilmiştir. 
Bu şekilde hasta olan bir kimsenin böyle bir soğuk su ile gusül abdesti alması ha
linde hastalığının artması sözkonusu ise bundan vazgeçip, bunun yerine teyem
müm edilebileceği ilkesi getirilmiştir. Bütün bu hükümleri ve benzerleriyle birlikte 
hepsi umum manalar ifade edip, genel ve umum manaların içinde toplanmıştır. 
Cenab-ı Allah ' ın buyrukları ve Rasulünün sünnetinden ne kastettiklerini anlayan 
ve bu konuda şüpheye düşmeyen bir kimsenin bunların umum ifade ettiğini bil
mesi gayet kolaydır. Hükmün bunlara muteallik kılınması ve tamamen bütün bu 
hususların kulun maslahatına bağlanmış olması da bütün bunların genel umumi 
anlam ve umumi lafızlara sokulmasıyla yine kulun maslahatının gözetilmiş ol
duğunu göstermektedir. Bunun bu şekilde anlaşılabilmesi mümkün olduğu gibi 
bir başka türlü de yorumlanmış olması bir kısım ilim adamlarının buna kanaat 
getirmeleriyle, bir başkasının bir başka şekle bir umum ifade eden şekilde yo
rumlamaları da yine ayrı bir kanaat ve usuldür. Kulun maslahatına uygun bir 
şekilde bunun yorumlanıp, umum mana ifade eden lafızlara dahil edilmemesi ve 
bu yorumlardan da uzak tutulması da mümkündür. Bu da ayrı bir görüş olarak 
kaydedilmektedir. İlim adamlarının bir kısmının bu şekilde, diğer bir kısmının da 
şu şekilde kanaatlerini belirtmeleri de uygundur. 1515 

7. Allah 'ın size verdiği (Islôm) nimetin i  ve: "Dinledik ve itaat ettik" de
diğiniz zaman sizi andıyla bağladığı o sözünü de hatırlayın ve Allah 'tan 
korkun. Şüphe yok ki Allah göğüslerde gizleneni çok iyi bilendir. 

8. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan lar, adaletle şahidlik 
eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kin iniz sizi adaletsizliğe sürek/e
mesin. Adil olun. Çünkü o, takvaya daha yakın olandır. Allah 'tan kor
kun. Şüphesiz Allah, bütün yaptıkların ızdan haberdardır. 

1515 İ'lamu'/-muvakkı in, 1, 268 
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Tefsiri : 
Cenab-ı Allah kullarını bir kitleye karşı ve özellikle düşmanlarına karşı kin 

beslediklerinden ve onlara olan düşmanlıklarından dolayı adaletsizce davran
mayı ve adaletten sapmayı yasaklamıştır. Bu düşman kitle açıkça Allah'a düş
manlık ve muhalefet etmekte ve Allah' ın indirdiği ayetleri tekzip etmekte olsalar 
bile haklarında bir hüküm verileceği zaman hükmü verenin bu düşmanlıkları 
ve kini asla onu adaletsizliğe sürüklememelidir diye Cenab-ı Allah ' ın verdiği bir 
direktiftir bu. Durum böyle olunca Hz. Peygambere müntesip olan bir kitleye 
karşı, imanlı olduğunu iddia eden bir kimsenin kin besleyip, adaletsizlik yapması 
mümkün olabilir mi? İsabet eden veya hata işleyen bir kitle dahi olsalar bunlara 
karşı adaletsizce davranmak mümkün değildir. Özellikle Müslümanlara karşı düş
manlık besleyen , her türlü eza ve cefayı gören bir kitle dahi olsalar bunlara karşı 
da adaletsizce davranılmaz .  Böyle bir kimsenin bunların Allah'a ve Rasulüne 
daha yakın olduklarını, bilgi olarak da, pratik olarak da Allah'a davet ederken bir 
basiret üzerine davet ettiklerini, kavimlerinden gelen her türlü sıkıntıya, ezaya ve 
cefaya katlandıklarını ve bunlara sabrettiklerini bilmiyor olabilir. Bunlar mümin 
olarak kendilerine cehaletle muhalefet eden kimseleri mazur görebilirler. Yoksa 
kendi görüşlerini savunmak için başkalarına karşı mücadele bayraklarını açan, 
her türlü eza ve cefayı reva gören, kendilerine muhalefet eden kimseye karşı da 
cahiliye geleneğinin bir asabiyet duygusuyla muhalefet ederek savaşan bir kimse 
gibi olmamalıdır. Daima Allah ' tan yardımı dilemek ve ona güvenmek gerekir. 
Onun güç ve kuvvetinden başka hiçbir kimsenin güç ve kuvveti yoktur. 1516 

1516 Bedaiu'/-Fevaid, il ,  165- 166 
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9. Allah, iman edip salih ameller işleyenlere: "Onlar için mağfiret ve 
çok büyük bir mükafat vardır" diye va 'detmiştir. 

1 O. Kafir olup da ayetlerimizi yalanlayan/ara gelince, işte onlar da 
Cahim 'in sakinleridir. 

1 1 .  Ey iman edenler, Allah 'ın üzerinizdeki n imetini hatırlayınız. Hani 
bir topluluk size ellerini uzatmak istemişlerdi de onların ellerini sizden 
geri çekmişti. Allah'tan korkun. Mü 'minler ancak Allah 'a güvenip da
yanmalıdır. 

12. Anda/sun Allah İsrailoğullarından söz alm ıştı. Biz içlerinden (her 
Sıbt'tan, bir kişi olmak üzere) oniki de nakib (temsilci) dikmiştik. Al
lah buyurmuştu ki: "Ben şüphesiz sizinle beraberim. Anda/sun ki, eğer 
namaz kılar, zekat verir, peygamber/erime inanır ve onlara gereği gibi 
yardım eder, Allah 'a güzel b ir borç verirseniz elbette günahlarınızı örter, 
sizi altından ırmaklar akan Cennetlere sokarım. Bundan sonra için izden 
kim kafir olursa muhakkak doğru yoldan sapmış olur. " 

1 3. Böyle iken onlar sözlerini bozdukları için Biz de onları lanetledik 
kalblerin i katı laştırdık. Kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. 
Onlar kendilerine verilenlerden bir pay almayı da unuttular. İçlerinden 
pek azı müstesna olmak üzere sen onların daima hôinliklerin i  görecek
sin. Sen yine onları affet, aldırış etme. Şüphe yok ki, Allah iyilik edenleri 
sever. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime'de geçen �li kelimesinin isim hali olan ö_,_.ijl bir şeyde 
şiddet ve sağlamlık demektir. Mesela sağlam bir taş veya katı bir taş, son derece 
sert bir arazi ve ekin bitmeyen bir arazi türü gibi  anlamlarda kullanılmaktadır. 
İbn Abbas diyor ki �ı.; demek imana karşı kasvetli, sert olan kimse demektir. 
Hasan el-Basri ise "Allah onların kalpleri üzerine bir mühür vurmuştur. O kalbin 
üzerindeki mühürdür" demektedir. 

Kalpler üç çeşittir. Birincisi katı kalp yani son derece kuru olan kalp, sert tabi
atlı bir kalp . O hakkı hiçbir zaman kabul etmez ve hak da ona uymaz. Bunun zıttı 
olan kalp ise yumuşak kalptir. O son derece uyumlu, selim, her türlü hastalıktan 
kurtulmuş, hakkı kabul eden ve onu yumuşaklığından dolayı korumasını bilen 
bir kalp türüdür. Tam aksine hakkı kabul etmeyen, kötü tabiatlı kalbin tam zıttına 
onun o yumuşaklığından ve mai gibi üzerine konulan her şeyi kabul eden ve bu 
yumuşaklığı sebebiyle her türlü hakkı muhafaza eden bir kalp çeşididir. Kalplerin 
en hayırlısı ise gerçekten sağlam, arı, saf ve yumuşak olan kalptir. Bu kalp türü 
de hakkı o saflığıyla ve samimiyetiyle kabul eder, yumuşaklığıyla onu içine alır 
ve onu da o sağlamlığıyla, sağlam yönüyle de muhafaza eder. İmam Ahmed İbn 
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Hanbel'in Müsned' inde ve başka kimselerin de rivayetlerinde kaydedildiği gibi 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyuruyor: Kalpler Allah ' ın yeryüzünde
ki kaplandır. Bu kalplerin Allah katında en sevimli olanı en sağlam, en yumuşak 
ve en saf ve arı duru olanıdır. 1517 

14. "Biz Nasrôniyiz "  diyenlerin de sağlam bir şekilde sözlerini almış
tık. Onlar da kendilerine verilen öğütlerden bir pay almayı unuttular. Biz 
de Kıyamet gününe kadar aralarına kin ve düşmanlığı yerleştirdik. Allah 
yakında onlara yaptıkların ı haber verecektir. 

15 .  Ey Kitab Ehli; size kitab(ımz)dan gizlediğiniz şeylerin çoğunu  
açıklayıp b i r  çoğunu  da açıklamadan geçiveren Peygamberimiz gelmiş
tir. Size muhakkak ki Allah 'tan bir nur  ve apaçık bir Kitab (Kur'an-ı 
Kerim) gelmiştir. 

1 6. Allah onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları iz
n iyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve kendilerini dosdoğru yola iletir. 

Tefsiri : 

Bütün bu yollar tek bir yolda toplanan yollardır. Bu yollar en büyük yollarla 
birleşir ve bu da imanın şubelerinden bir şube olan bir yoldur. Aynen bir ağacın 
gövdesinin bütün dallarını ve yapraklarını topladığı gibi bu yolların hepsi de bir 
tek yolda toplanır. İşte bütün bu yollar Cenab-ı Allah'a davet eden, ondan gelen 
haberleri tasdik eden ve Allah' a itaati emreden kimselerin yoludur. O yol Cen
net yolu olup, Cennet' e davet eden kimselerin yoludur. Onun dışındaki yollar 
değildir, ıs1s 

1517  el-Elbani, "Silsi/etu '1-Ehadisi 's-Sahiha" adlı eserinde 1691  nolu hadis olarak bunu zikreder 
ve bununla ilgili olarak: Taberani bunu tahriç etmiş ve el-Mucemu 'l-Kebir'ınde kaydetmiş
tir. Bu el-Mucemu'l-Kebir'den seçilen hadisler arasında bulunan bu hadisin isnadı güçlüdür 
ve ravileri de sika yani son derece güvenilir kimselerdir; Şifau '/-a/il, 1 05-106 

1518 Hô.di el-Ervah, 68 
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1 7. Anda/sun ki; ''Allah, Meryem oğlu Mesih 'tir" diyenler, kô.fir ol
dular. De ki: "Şayet Meryem oğlu Mesih 'i, anasını ve yeryüzünde bulu
nanların hepsin i  helô.k etmek isterse, Allah 'a karşı kim bir şey yapabilir? 
Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin mülkü Allah 'ındır. O, dilediğin i  
yaratır, Allah herşeye gücü yetendir. " 

18. Yahudi ve Hıristiyanlar: "Biz Allah 'ın oğulları ve sevdik/eriyiz" 
dediler. De ki: "Öyle ise günahlarınız yüzünden n için sizi azablandırı
yor? " Hayır, siz O'nun yarattığı insanlardansın ız. O, dilediği kimseye 
mağfiret eder, dilediği kimseyi de cezalandırır. Göklerin, yerin ve her iki
sinin arasındaki her şeyin mülkü Allah 'ındır. Sonunda dönüş O'nadır. 
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1 9. Ey Kitap Ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir zamanda size 
(dinin hükümlerin i) açıklayıp duran Rasulümüz gelmiştir. "Bize bir müj
deleyici ve bir korkutucu gelmedi " demeyesin iz diye. İşte size gerçekten 
müjdeleyici ve korkutucu (bir peygamber) gelmiş bulunuyor. Allah her 
şeye gücü yetendir. 

20. Han i  Musa kavmine demişti ki: "Ey Kavmim! Allah 'ın üzerin izdeki 
nimetin i düşünün ki, içinizden peygamberler göndermiş ve sizi hüküm
darlar yapmış, alemlerden h iç kimseye vermediğin i  de size vermişti. 

21 . "Ey Kavmim! Allah 'ın size yazdığı Arz-ı Mukaddese girin, gerisin 
geriye dönmeyin. Yoksa kaybedenler olarak geri dönersiniz. " 

22. Dediler ki: "Ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Doğrusu on
lar oradan çıkmadıkça b iz de oraya asla girmeyiz. Eğer oradan çıkarlar
sa b iz de o zaman gireriz. " 

23. (Allah'tan) korkan kimselerden Allah 'ın kendilerine nimet ver
diği iki kişi dedi ki: "Onların üzerine kapıdan girin .  Oradan girdin iz mi, 
muhakkak siz galib gelirsiniz. Eğer iman edenler iseniz, yalnız Allah 'a 
güvenip dayanınız. " 

24. Onlar da şöyle dediler: "Ey Musa, onlar orada bulundukça, biz 
asla oraya girmeyiz. Git sen ve Rabbin savaşın, biz de buracıkta oturu
yoruz. 

25. (Musa) : "Rabbim, ben kendimle kardeşim (Harun)dan başkasına 
sahib değilim. Artık bizimle o /asıklar topluluğunun arasını ayır! " dedi. 

26. (Allah) buyurdu ki: ''Artık orası onlara kırk yıl haram edildi. Onlar 
o yerde (Tih 'de) şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık sen de o /asıklar 
topluluğu için tasalanma!" 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimelere baktığımız zaman şeytanın Yahudilerle nasıl oynadığını 
ve onları nasıl aldattığını gösteren ayetlerdir. Cenab-ı Allah onları Firavun'un ta
sallutundan ve zulmünden kurtardı .  Firavun onların peşine düştüğü zaman onlar 
için deniz yarıldı ve denizden geçtiler. Allah onlara her türlü ayetlerini ve mucize
leri gösterdi, onlara yardım etti, onları barındırdı ve onlara izzet verdi. Dünyada 
hiç kimseye vermediği bir çok nimeti İsrailoğullarına verdi. Sonra Cenab-ı Allah 
onlar yollarında giderlerken bir şehre girmelerini emretti ve onların bu emirlere 
itaatleri içerisinde zafere ereceklerinin müjdesini vermiş, onları bunun içinde ya
ratmış ve kendileri için bir fethin gerçekleşeceğini yazmıştı ve bu şehir de onlar 
için fethedilmiş olacaktı. Ancak onlar yan çizdiler, Allah' ın itaatinden uzak kal
dılar ve onun emrine girmeyi bir türlü kabullenemediler ama bütün bu emirleri 
ve müjdeleri reddederek şöyle bir cevap ile karşıladılar. "Ey Musa! Git sen ve 
Rabbin savaşın .  Biz burada oturuyoruz dediler. " (el-Maide, 5/24) dediler. 
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Bütün bu kıssada olup bitenleri iyice düşünmek lazım Allah' ın Peygamberi 
Musa (a .s )  onlara karşı son derece latif ve nazik bir şekilde davrandı. Onlara 
gayet güzel sözlerle hitap etti ve onlara Allah'ın nimetlerini güzellikle hatırlattı . 
Allah'ın kendilerine vermiş olduğu müjdeyi getirdi ve Cenab-ı Allah' ın bu şehri 
onlar için fethettiğini ve onlara nasip ettiğini bildirerek Allah' a isyandan uzak 
kalmalarını söyledi. İman ettikten sonra gerisin geriye dönmemelerini söyleyip 
bu konuda dikkatlerini çekti ve Allah' ın emirlerine isyan etmekten onları uzak 
tuttu ama onlar hiçbir zaman bu emirlere ve nasihatlere kulak vermediler. Onlara 
her türlü emir verilirken ne gibi şeylerden uzak kalmaları gerektiği de kendilerine 
bildirildi. Bir yandan onlara müjdeler verilirken ,  bir yandan da uyarıldılar. Bir 
yandan güzelliklere teşvik edilirken, bir yandan da içine düşmemeleri gereken 
yanlışlıklar kendilerine öğretildi. Kendilerine daha evvel verilen nimetler sürekli 
hatırlatıldı ama onlar bütün bunlara karşı son derece kötü bir karşılıkla karşılık 
verdiler. Allah ' ın emirlerine muhalefet ettiler. Dediler ki : Ey Musa orada zorba 
bir topluluk vardır. Doğrusu onlar oradan çıkmadıkça biz de oraya asla girmeyiz. 
Onlar bu sözleriyle Allah' ın peygamberi ve kelimi olan Musa (a .s) ' ın sözlerine al
dırış etmediler, ona saygı duymadılar, hatta ona ismiyle hitap ettiler. Ona Allah' ın 
Rasulü demeyip , Musa dediler. Orada cebbar ve zorba bir kavim vardır demek 
suretiyle gökleri ve yeri elinde tutan yüce kudret sahibi Allah' ın kudretini bir tür
lü hatırlamayıp unuttular, halbuki Cenab-ı Allah kendisine itaat eden herkese o 
cebbar kavimleri ve zorba kimseleri zelil kılar. Onların korkuları Allah'tan değil de 
o zorba kavimden idi. Halbuki o zorba kavimlerin de nasiyeleri/yakaları Allah' ın 
elinde idi. Asıl cebbar ve yüce güç sahibi olan Allah'tır (subhanehu ve teala) 
Halbuki onun korkusu kalplerinde çok daha fazla yer etmeliydi .  

Sonra İsrailoğulları çok açık bir şekilde masiyetlerini ortaya koyup, Allah'a 
ve Rasulüne itaatten vazgeçtiler ve dediler ki : "Onlar oradan çıkmadıkça biz 
oraya asla girmeyiz . "  İşte bu sözleriyle masiyetlerini daha çok pekiştirdiler ve 
pekiştirmenin en kötü şekillerini de sergilemiş oldular. İşte onların bu masiyetleri 
birkaç noktada ele alınabilir. 

Birincisi: Bu isyanlarına bir neden bulmak üzere bir giriş yaptılar ve dediler 
ki: Orada zorba bir kavim vardır. 

İkincisi ise gayet net ve açık olarak bu tavırlarıyla Allah'a itaat etmeyen kim
seler olduklarını da ortaya koyup, bu cümleyi söylerken bir tekid edatı ile bunu 
söylemiş oluyorlardı .  O da 0ı' dir. Sonra da bu menfiliği ve karşı çıkmayı J edatı 
ile ifade ettiler ki bu da geleceği tamamen nefyeden ve gelecekte olmayı da asla 
kabul etmeyip, "biz oraya hiçbir zaman girmeyeceğiz, ne şimdi gireriz, ne de 
ileride girecek değiliz" demek istediler. 

O şehre girmeyi, cebbar olan kimselerin oradan çıkmasına bağladılar. Sonra 
Allah'tan korkan kimselerden Allah' ın kendilerine nimet verdiği iki kişi dedi ki : 
Onların üzerine kapıdan girin . . .  O iki kişi Allah'a itaat ve ona bağlılıkla emirlerini 
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kabul eden ve Allah ' ın kendilerine nimet verdiği kimselerdi . Onlar Allah ' tan kor
karlardı .  İşte bu genellikle bu ayetin izahıyla ilgili olarak çoğunlukla müfessirlerin 
yaptığı açıklamalar bu istikamettedir ve sahih olan da budur. 

Bir başka görüşe göre de o cebbar ve zorba olan kimselerden korkan iki kişi 
sonra Allah' ın dinine girip teslim oldular ve Hz. Musa' ya itaat ederek kavimlerine 
şöyle dediler: Onların üzerine kapıdan giriniz yani şehir kapısından içeri giriniz, 
onlara saldırınız çünkü onların kalpleri sizin korkunuzla dopdoludur. Oradan gir
diniz mi muhakkak ki siz galip gelirsiniz, galip olan sizler olursunuz. Sonra zaferi 
elde etmeye yetecek olan bilgilerle onları donatıp, onlara nasıl galip gelinmesi 
gerektiğini anlatarak bunun da tamamen Allah'a tevekkül ile olabileceğini anlat
tılar ve izah ettiler. 

Fakat buna karşılık İsrail oğullarının cevabı farklı oldu: "Onlar da şöyle dedi
ler: Ey Musa! Onlar orada bulundukça, biz asla oraya girmeyiz. Git, sen ve Rab
bin savaşın . Biz de işte burada oturuyoruz. Kendisinin bu emirlerine karşı bu şe
kilde davranan ve böyle cevap veren kimselere karşı son derece hilm sahibi olan 
ve onlara yumuşak davranan Allah ' ın şanı yücedir. Subhanallah, Allah ne kadar 
da hilm sahibidir. O'na ve Peygamberine karşı bu şekilde katı davranmalarına 
rağmen o ise onlara yumuşak davranıyor ve onlara merhamet ediyor ve azabı 
da onlar için acele ettirmiyor. Onun Hilmi ve keremi onların bütün bu yaptıkla
rını kuşatmıştır. Çok daha büyük bir cezayı hak etmiş olmalarına rağmen onlara 
büyük bir ceza olarak verdiği ise kırk yıl müddetle Tih çölünde gezip, dolaşmala
rını söylemiş ve bütün bunlara rağmen de onların üzerinde sıcaktan etkilenme
sinler diye bir bulut ile onları gölgelendirmiş, onlara kudret helvası ile bıldırcınları 
gökyüzünden yağdırıp durmuştur. Abdullah İbn Mesud' dan Sahihayn'de rivayet 
edildiğine göre şöyle der: 151 9 "el-Mikdad İbnü' l-Esved' in söylediği bir sözden do
layı onun konumunda olmayı hep isteyip durmuşumdur ve bu sözü söylediğin
den dolayı da hep ona arkadaşlık yapıp, onun dışındaki kimseleri bir tarafa bı
rakıp onu tercih etmeyi arzu etmişimdir. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- Bedir 
savaşı gününde müşriklerle karşı karşıya geldiğinde müşriklere beddua ettiği bir 
sırada Mikdad İbnu' l-Esved, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' e şöyle demişti: 
"Ey Allah' ın Rasulü! Biz İsrail oğullarının Musa'ya söylediği gibi git, sen ve Rab
b in savaşın, biz de buracıkta oturuyoruz demeyiz. Biz senin sağında ve solunda, 
önünde ve arkanda her yanında seni müdafaa etmek için savaşıp durmaya hazı
rız . " Mikdad İbnu' l-Esved' in bu sözü söylemesi üzerine Rasulullahın yüzünde bir 
parlaklık görüldü ve bundan dolayı son derece memnun oldu ama İsrail oğulları 
bu sözü peygamberleri Musa (a.s} 'a söyledikleri zaman o da ister istemez şöyle 
demişti: Rabbim ben kardeşimle Musa'dan başkasına sahip değilim . Artık bizim
le o fasıklar topluluğunun arasını ayır. 

1519 Sah ih-i Buhari, VIL 335, el-Meğazi bölümü Bedir gazvesi babı .  Ayrıca İmam Buhfüi bu 
hadisi Tefsir bölümünde de kaydetmektedir. VI l l ,  122 
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"Orada zorba kavimler vardır" derken, bu zorba kelimesini dil üstadı el
Ahfeş şöyle izah eder: Orada uzun boylu, güçlü, kuvvetli ,  iri yarı adamlar vardır 
demek istemişlerdi . O bu izahla Arapça' da cebbar denildiği zaman böyle hurma 
ağacı gibi uzun ve bir adamın elini kaldırdığında ondan daha uzun olan kimseye 
denilir. Cebbar bir kimse, cebbar adam denilince, uzun boylu, iri yarı, kuvvetli 
ve hurma ağacı gibi uzun olan kimse kastedilir. Katade ise bu şehirde bulunan 
kimselerin vücutlarının iri yarı olduğunu ve farklı yaratıklar gibi durduklarını ve 
başkalarına benzemediklerini anlatır. Başka bir görüşe göre de el-Cebbar de
nilince, bir emri verip, onun mutlaka yerine getirilmesini emrettiğinden dolayı 
ona el-Cebbar denilmiştir. Bu kelime son derece yaygın bir kelime olup, özellikle 
Hicaz halkının kullandığı ve bildiği bir kelimedir. 1520 

" . . . Eğer iman edenler iseniz yalnız Allah 'a güvenip dayanınız. " (23) Burada 
Cenab-ı Allah iman için tevekkülü şart koşmuştur. Bu da tevekkülün yok olması 
halinde imanın da sözkonusu olamayacağına bir işaret vardır. İman ile tevekkül 
birbirine bağlanmış bulunmaktadır. 1521 
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27. Bir de onlara Adem 'in iki oğlunun kıssasını hak ile oku. Hani onlar 
birer kurban sunmuşlardı da ikisinden birin inki kabul olunmuş, diğerin
den kabul olunmamıştı. O (Kabil, Habil'e): "Seni mutlaka öldüreceğim " 
demişti. Öbürü: ''Allah, ancak muttakilerden kabul eder" demişti. 

Tefsiri : 

Bu ayE.tin son kısmının tefsiri ile ilgili olarak söylenen en iyi tefsir şekli şudur: 
"Allah bu konuc'a kendisinden en çok korkanın amelini kabul eder. Onun bu 
takvası da Cenab-ı Allan' ın emir verdiği konuya uygun olmasına bağlıdır. Bu da 
ilimle gerçekleşir. Özellikh� ilimle ilgili bir konu ise o da o zaman en şerefli, en 
üstün, en faziletli b ir amel durumunda olur. Allah 'u alem-Allah her şeyi daha iyi 
bilir 1 522 

1520 Şifau 'l-alil, 121  
1521 Tariku'l-hicreteyn, 237 ':.38 
1522 Miftahu Dari's-Saade, 90 
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28. (Habil, Kabil'e demişti ki): "Yemin ederim, eğer sen beni öldür
mek için bana elini uzatsan da ben, seni öldürmek için elimi sana uzata
cak değilim. Çünkü ben cılem/erin Rabbi olan Allah 'tan korkarım. 

29. "Ben dilerim ki sen kendi günahını da ben im günahımı  da yükle
nip Cehennemliklerden olasın. işte zôlimlerin cezası budur. " 

30. Nihayet (Kabil 'in) nefsi kendisine kardeşini öldürmeyi kolay gös
terdi, onu öldürdü; o da hüsrana uğrayanlardan oluverdi. 

31 . Sonra Allah ona kardeşin in cesedini nasıl gömeceğini göstermek 
için, yeri eşeleyen bir karga gönderdi: "Yazıklar olsun bana, şu karga 
kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten ekiz mi oldum?" dedi. 
Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. 

32. Bundan dolayı İsrail oğullarına şunları yazdık: Kim bir kimseyi 
bir kimseye karşılık olmaksızın yahut yeryüzünde bozgunculuk yapma
dığı halde öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu 
diri/tirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Anda/sun peygamberlerimiz 
onlara apaçık belgelerle gelmişlerdi. Sonra yine de içlerinden birçoğu 
bunların arkasından yeryüzünde taşkınlık etmektedirler. 
Tefsiri: 
Bu ayetin anlaşılması birçok kimse için zor olmuştur. Ancak bu konuda şöyle 

denildi : Ama daha basit bir ifade ile şöyle söylenebilir: Yüz adamı öldüren bir 
kimsenin günahı Allah katında gayet tabii olarak bir kimseyi öldürenin günahın
dan çok daha fazladır. Bunu söyleyenler bu konudaki bilgilerinin azlığından ve 
zan üzere bir benzetme yapmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Gayet tabi ki 
günahın çokluğu veya buna karşı olan ceza bu şekilde teşbih yapılmaması gere-
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"Orada zorba kavimler vardır" derken, bu zorba kelimesini dil üstadı el
Ahfeş şöyle izah eder: Orada uzun boylu, güçlü, kuvvetli , iri yarı adamlar vardır 
demek istemişlerdi . O bu izahla Arapça' da cebbar denildiği zaman böyle hurma 
ağacı gibi uzun ve bir adamın elini kaldırdığında ondan daha uzun olan kimseye 
denilir. Cebbar bir kimse, cebbar adam denilince, uzun boylu, iri yarı, kuwetli 
ve hurma ağacı gibi uzun olan kimse kastedilir. Katade ise bu şehirde bulunan 
kimselerin vücutlarının iri yarı olduğunu ve farklı yaratıklar gibi durduklarını ve 
başkalarına benzemediklerini anlatır. Başka bir görüşe göre de el-Cebbar de
nilince , b ir emri verip, onun mutlaka yerine getirilmesini emrettiğinden dolayı 
ona el-Cebbar denilmiştir. Bu kelime son derece yaygın bir kelime olup, özellikle 
Hicaz halkının kullandığı ve bildiği bir kelimedir. 1520 

" . . .  Eğer iman edenler iseniz yalnız Allah 'a güvenip dayanın ız. " (23) Burada 
Cenab-ı Allah iman için tevekkülü şart koşmuştur. Bu da tevekkülün yok olması 
halinde imanın da sözkonusu olamayacağına bir işaret vardır. İman ile tevekkül 
birbirine bağlanmış bulunmaktadır. 152 1 
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27. Bir de onlara Adem 'in iki oğlunun kıssasını hak ile oku. Hani onlar 
birer kurban sunmuşlardı da ikisinden birininki kabul olunmuş, diğerin
den kabul olunmamıştı. O (Kabil, Habil'e) : "Seni mutlaka öldüreceğim "  
demişti. Öbürü: ''Allah, ancak muttakilerden kabul eder" demişti. 

Tefsiri : 

Bu ayr;,tin son kısmının tefsiri ile ilgili olarak söylenen en iyi tefsir şekli şudur: 
"Allah bu konuda kendisinden en çok korkanın amelini kabul eder. Onun bu 
takvası da Cenab-ı Allab ' ın emir verdiği konuya uygun olmasına bağlıdır. Bu da 
ilimle gerçekleşir. Ozellikı. � ilimle ilgili bir konu ise o da o zaman en şerefli ,  en 
üstün, en faziletli bir amel durumunda olur. Allah 'u alem-Allah her şeyi daha iyi 
bilir. 1522 

1 520 Şifau 'l-alil, 1 2 1  

1521 Tariku 'l-hicreteyn ,  237 �_33 

1 522 Miftahu  Dari's-Saade, 90 
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28. (Habil, Kabil'e demişti ki) : "Yemin ederim, eğer sen beni öldür
mek için bana elini uzatsan da ben, seni öldürmek için elimi sana uzata
cak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. 

29. "Ben dilerim ki sen kendi günahını da ben im günah ımı da yükle
nip Cehennemliklerden olasın .  işte zalimlerin cezası budur. " 

30. Nihayet (Kabil 'in) nefsi kendisine kardeşini öldürmeyi kolay gös
terdi, onu öldürdü; o da hüsrana uğrayanlardan oluuerdi. 

31 . Sonra Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek 
için, yeri eşeleyen bir karga gönderdi: "Yazıklar olsun bana, şu karga 
kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum?"  dedi. 
Artık pişmanlık duyan lardan olmuştu. 

32. Bundan dolayı İsrail oğullarına şunları yazdık: Kim bir kimseyi 
bir kimseye karşılık olmaksızın yahut yeryüzünde bozgunculuk yapma
dığı halde öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu 
diri/tirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Anda/sun peygamberlerimiz 
onlara apaçık belgelerle gelmişlerdi. Sonra yine de içlerinden birçoğu 
bunların arkasından yeryüzünde taşkınlık etmektedirler. 
Tefsiri : 
Bu ayetin anlaşılması birçok kimse için zor olmuştur. Ancak bu konuda şöyle 

denildi : Ama daha basit bir ifade ile şöyle söylenebilir: Yüz adamt öldüren bir 
kimsenin günahı Allah katında gayet tabii olarak bir kimsey i öldürenin günahın
dan çok daha fazladır. Bunu söyleyenler bu konudaki bilgilerinin azlığından ve 
zan üzere bir benzetme yapmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Gayet tabi ki 
günahın çokluğu veya buna karşı olan ceza bu şekilde teşbih yapılmaması gere-
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kir. Zaten ayetin lafzı da buna delalet etmiyor. Böyle bir şeyin de başka bir şeye 
teşbih edilmesine de gerek yoktur. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek onun bütün 
hükümlerini almakla mümkün olur. 1523 

33. Al/ah 'a ve Rasulü 'ne karşı savaşanların ve yeryüzünde fesad çı
karmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları yahut 
ellerin in ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut yer(lerin)den sürül
meleridir. Bu, onlara dünyada bir horluktur. Ahirette ise onlara pek bü
yük bir azab vardır. 

1523 el-Cevabu 'l-Kafi, (ed-Dau ve'd-Deva), 221 -222. 
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34. Yalnız kendilerine gücünüz yetmeden önce tevbe edenler müstes
nadırlar. Bilin ki Allah çok mağfiret edicidir, çok merhamet sahibidir. 

35. Ey İman edenler, Allah'tan korkun. O'na (yaklaşmaya) yol arayın 
ve yolunda cihôd edin, ki kurtulasınız. 

36. Şüphesiz yeryüzünde ne varsa hepsi, hatta bir o kadarı daha kafir
lerin olsa da Kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu feda etseler, 
yine onlardan kabul olunmaz. Onlar için çok acıklı bir azab da vardır. 

37. Ateşten çıkmak isterler. Ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar 
için sürekli bir azab vardır. 

38. Hırsızlık eden erkekle, h ırsızlık eden kadın ın  o kazandıklarına 
bir karşılık ve Allah tarafından (insanlara) ibret verici b ir ceza olmak 
üzere, ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, mutlak egemen ve hükmünde 
h ikmet sahibidir. 

39. Fakat kim zulmettikten sonra tevbe eder ve (kendisini) düzeltirse, 
şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayandır, 
merhamet edendir. 

40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü (tasarruf ve hakimiyeti) 
Allah 'ındır. O, dilediğin i  azablandırır, dilediğine mağfiret eder. Allah her 
şeye güç yetirendir. 

41 . Ey Peygamber! Kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla 
"inandık" deyip de küfür içinde koşuşup duran (münôfık) lar seni ke
derlendirmesin. Yahudilerden durmadan yalana kulak veren, huzuruna 
gelmeyen diğer bir kavm lehine dinleyen (casusluk eden)ler vardır. Ke
limeleri yerine konulduktan sonra değiştirirler ve: "Eğer size şu verilirse 
onu alın, şayet o (şekilde) verilmezse sakının" derler. Allah 'ın fitneye 
düşürmek istediği kimse için sen Allah 'a karşı bir.şey yapamazsın. Onlar, 
Allah 'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Dünyada onlara 
zillet vardır. Ahirette de onlara pek büyük bir azab vardır. 

Tefsiri : 

Yahudilerden durmadan yalana h:.lak veren. huzuruna gelmeyen diğer bir 
kavim ve topluluk lehine dinlemeye;;, casusluk eden kimseler vardır sözünü bu
yurduktan sonra onlar Allah' ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir ayeti 
zikredilmiştir. 

Bir kul sürekli olarak batıl şeyleri işitip kabul ederek onu bir itiyat/bir alış
kanlık haline getirmesi, hakkı tahrif etmeye ve gerçekleri yerlerinden oynatma
ya doğru götürür. İnsanoğlu batılı kabul edip de onu sevmeye başlamayıversin 
kendisine hak geldiğinde mutlaka ona muhalefet eder, Cehmiyye mezhebinin 
mensuplarının yaptığı gibi onu yalanlar ve eğer ona gücü yeterse o hakkı tahrif 
eder, değiştirir, sıfat ayetleriyle ve hadisleriyle yaptıklarının bir benzerini yapar. 
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Cehmilerin Bunları sürekli te'vil etmeye çalışmaları gerçekleri yalanlamalarıdır. 
Onlar: "bütün bunlar ahad haberler olduklarından dolayı Allah ' ı  bu haberler
le tanımaya yeltenmek ve sadece bunlara itimat etmek onun isim ve sıfatlarını 
da bu şekilde bu haberlere dayalı olarak öğrenmeye kalkışmak uygun değildir" 
diye iddiada bulunurlar. Onlar ve onların benzerleri olan kardeşleri hakkındaki 
Cenab-ı Allah bu ayette buyurduğu gibi onların kalplerini temizlemek istemez. 
Eğer bu kalpler temizlenecek olsa dahi haktan yüz çevirip, batıl ile iç içe oldu
ğundan ve Allah 'ın kelamı ve Rasulünün sözlerinden uzak kaldığından dolayı 
yine hiçbir zaman bu kalpler temiz olmaz. İradeyi öne çıkaran kimselerin aynen 
yaptıkları gibi bir davranış olup, Allah onların kalplerini temizlemez, onların kalp
leri de temizlenmeyince o zaman şeytanın söylediklerine kulak verirler ki o da 
Kur'an' ın ve imanın sesinden uzak kalmak suretiyle kalplerini başka tarafa tevcih 
eden kimselerdir. Aynen Hz. Osman -radıyallahu anh- ' ın söylediği gibi: "Eğer kalp
lerimiz temizlenecek olsa, Allah' ın kelamını dinlemekten asla doymaz." Tertemiz 
bir kalp hayatının ve o kalbin canlılığının kemalinden ve içinin nur ile kaplı olma
sından dolayı her türlü kötülükten ve pisliklerden arınmış bir kalp olarak Kur'an-ı 
Kerim' den asla doymaz, sürekli olarak ona iştiyak ve özlem duyar. Böyle bir kalp 
ancak Kur'an' ın hakikatleri ile beslenebilir ve ancak kalbin ilaçları ile tedavi kabul 
eder. Ancak Cenab-ı Allah ' ın temizlemediği bir kalp ise o da kendisine uygun 
olan her türlü kötülükten ve necasetten uzak gıdalarla beslenir. Aynen necis bir 
kalp de illetli, hastalıklı bir beden gibi olup, ancak onu kötü ilaçlar tedavi edebi
lir, sağlıklı bir kimseye uygun olan ilaçlar hiçbir zaman bu hasta kalpli kimseye 
iyi gelmez. Bu ayeti kerime kalplerin temizliğinin ancak Allah ' ın iradesine bağlı 
olduğunu göstermektedir. Eğer Cenab-ı Allah batıl ile dolup taşan, hurafeler ya
pan ve hakkı değiştirip, tahrif eden, kalpleri asla temizlemez ve onlar için temizlik 
de gerçekleşmez. 

Bu ayetteki iradeyi dini irade ile tefsir etmek doğru değildir. Burada ise emir 
ve muhabbet anlamına gelmektedir. Çünkü Cenab-ı Allah (c .c) onlar için b ir 
emir ve muhabbet dilemiştir. Onlardan başka bir şey istemiş değildir. Onlar için 
temizliği arzu etmiş, irade buyurmuş ve onlara bu konuda emirler vermiştir ama 
onlar tarafından bunun gerçekleşmesini de istemiş değildir. Bu da ondan gelen 
bir hikmet olup, Cenab-ı Allah katında bu terk etmek kalbin temizliği ve tahareti
ni terk etmekten daha kerihtir, hiç de hoş karşılanmamıştır. Biz bu konuda diğer 
kitabımızda daha geniş bir şekilde meseleyi ele aldık. 1524 

Bu Şifau 'l-Alil adlı eserimizin el-Kader bölümünde meseleyi geniş geniş izah 
ettik. Bu ayet-i kerime Cenab-ı Allah'ın kalbini temizlemediği kimseler için dünya 
hayatında bir rezalet ve rüsvaylık ile karşılaşacakları, ahirette de büyük bir aza
ba çarpılacakları görülmektedir. Çünkü onların kalpleri necistir, onların kalpleri 

1 .524 Bu k itap da Şifau 'l-a/il adli kitaptır. Şifau 'l-a/il bası!ımj .:.ma maalesef bütün bu baskılarının 
hiçbirisi doğru dürüst kullarnlabilecek ve onclr:.rı istifod,! edi lebi lec' kılcır değildir. 
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kötülüklerle doludur. İşte bundan dolayı Cenab-ı Allah onlara Cennet' i haram 
kılmıştır. Kalbinde necaset olan herkese Cennet haram kılınmış ve oraya girme
yecekleri ifade edilmiştir. Bu kalplerin ancak temizlenmesinden ,  tamamen hoş 
ve güzel olmalarından sonra Cennet' e girmeleri mümkündür çünkü Cennet hoş 
olanların diyarıdır, güzel kimselerin mekanıdır. Bundan dolayı da Cennettekilere: 
"Gözünüz aydın olsun! Oraya ebediyyen içinde kalmak üzere giriniz denilir. " 
( ez-Zümer, 39173) Yani iyiliğinizden ve güzelliğinizden dolayı haydi Cennet'e 
giriniz denilir onlara ve bu da ölüm anında onlara bir müjde olarak verilir. Bu 
müjde de sadece kalpleri temiz ve mükemmel olan kimselere verilen bir müjde 
olup, başkalarına verilmez. Allah şöyle buyurur: "Onlar ki melekler hoş ve temiz 
olarak ruhlarını alırlarken: "Selam size! İşleyegeldiklerinizin karşılığı olmak üzere 
girin Cennet'e" derler " (en-Nah!, 32) .  

Cennete kötü kimseler giremez. İçinde kötülük bulunan kimseler de gire
mez. Kim dünyada bütün bu kötülükleri temizlerse ve Allah'a kavuştuğunda da 
tertemiz bir kalp ile kötüluklerden ve necasetten uzak olursa o zaman Cennet' e 
hiçbir engel olmaksızın giriverir. Dünyada temizlenmeyen bir kimse oraya asla 
giremez ve aynen kafirin gözleri gibi gözlerinde bir necaset varsa oraya girmesi 
hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat onun kötülüğü geçici bir kötülük ise o za
man Cehennem'de bir müddet kalıp da bu kötülüklerden temizlendikten sonra 
ve bu kötülüğün hepsinin Cehennem'de yanmasından sonra Cennet'e girivere
cektir. Böyle kimseler iman ehli , sırat-ı müstakimi tamamen geçip de Cennet' e 
girmeyinceye kadar onlar Cehennem' den çıkmayacaklardır. Onlar Cennet ile 
Cehennem arasında bir köprü üzerinde durdurulacaklar ve temizlenip, yıkana
caklar ve üzeri erinde hiçbir kötülük eseri kalmadığı zaman Cennet' e girmeleri 
hak olur ve Cennet' e girerler. Temizlenmelerinden dolayı Cennet' e girecekleri 
için de artık onlara Cehennem'e girmek cezası verilmeyecektir. 

Bütün bu kötülüklerden iyice temizlenip, her türlü kötülüğü içlerinden at
tığı zaman Cehennem' den kurtulup, Cennet' e girivereceklerdir. Cenab-ı Allah 
Cennet' e girmeyi temizliğe bağlamıştır. O da onun bir hikmetidir. Aynen namaz 
kılacak olan bir kimsenin abdest alıp temizlenmeden onun huzuruna nasıl girmi
yorsa, o şekilde de Cennet' e girecek olan kimsenin kalbinden her türlü kötülüğün 
temizlenmesinden sonra iyice temizlenip, taharetlendikten sonra Cennet' e gire
bilecektir. Çünkü Cennet'e ancak temiz olanlar, ta�ıJib olanlar girebilir. Tayyib ve 
tahir kelimeleri şöyle izah edilmiştir: Birisi bedenin temizliğidir, öbürü ise kalbin 
temizliğidir. İşte bundan dolayı abdest alacak olan kimsenin abdestini aldıktan 
sonra kelime-i şehadet getirerek "eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Mu
hammeden abduhu ve Rasuluhu" 1525 

1525 Bu hadis isnadı sahih olan bir hadistir. Aynı kanaati Mısırlı hadis alimi Ahmed Şakir de 
kaydetmektedir. Sünen-i Tirmizi, l ,  79. Hadisin tahrici ile ilgili olarak sözkonusu Tirmizi'nin 
bu sahifesine bakılabilir ve önemli bir tahriç yapıldığı görülmektedir. 
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"Allah' ım beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle" demesine bağ
lanmı§ bulunmaktadır. Kalbin temizliği tevbe ile olur, bedenin temizliği ise su ile 
gerçekle§ir. İ§te bu iki temizlik yani kalp ve beden temizliği yapılıp da insanın o 
namaz atmosferine hazır hale gelmesinden sonra Allah'ın huzuruna gelebilece
ği ifade edilmektedir. Ancak her iki temizlik de gerçekle§tikten sonra Cenab-ı 
Allah' ın huzuruna kabul edilip de ona dua ve münacaatta bulunabilir. 1526 

42. Onlar alabildiğine yalan dinleyenler, çokça haram yiyenlerdir. 
Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet; ya da onlardan yüz çevir. Şayet 
onlardan yüz çevirirsen sana h içbir zarar veremezler. Eğer hükmeder
sen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adaletli olanları sever. 

43. İçinde Allah 'ın hükmü (yazılı) bulunan Tevrat yan larında iken, 
nasıl olur da senin hükmüne başvuruyorlar? Yine de bundan sonra yüz 
çevirirler. Onlar inanmış kimseler değillerdir. 

1526 İğasetu'/-Lehfan , 1, 55-56 
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44. Şüphesiz Tevrat'ı Biz indirdik ki, onda bir hidayet ve nur vardır. 
(Allah 'ın hükmüne) teslim olmuş olan peygamberler, Rabbaniler ve bilgin
ler de Allah 'ın Kitabını korumaları istendiğinden, onunla YahUdi/ere hük
mederlerdi. Hepsi de onun üzerine şahitti/er. O halde insanlardan kork
mayın, Benden korkun. Benim ayet/erimi az bir pahaya satmayın. Kim 
Allah 'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. 

45. B iz onda (Tevrat 'ta) onlara şunu (farz olarak) yazdık: "Cana can, 
göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralar da birbirine 
kısas yapılır. " Fakat kim onu (kısas hakkını) sadaka olarak bağışlarsa 
bu, ona keffaret olur. Kim Allah 'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar 
zalimlerin ta kendileridir/er. 

46. Ardından da iz/erince kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ola
rak Meryem oğlu Isa 'yı gönderdik. B iz ona, içinde hidayet ve nur bulu
nan İncil'i de -kendinden önce inen Tevrat'ı doğrulayıcı, takva sah ipleri 
için bir hidayet ve öğüt olmak üzere- verdik. 

47. lncil sahipleri de Allah 'ın onda indirdiği (hükümler) ile hükmet
sin. Kim Allah 'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar, jasıkların ta ken
dileridir. 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah bu konuda idari hükümle ilgili olarak indirmiş olduğu ahka
mın dışında hükümlerle hükmetme konusunun öneminden dolayı onu çok açık 
ve arka arkaya birkaç ayet ile tekid etmek suretiyle karara bağlamış ve önemine 
binaen bir tek yerde zikretmiştir. Allah' ın indirdiği hükümlerle hükmetmemenin 
ümmet için nasıl b ir bela, nasıl kötü bir sonuç ve ne kadar büyük bir zarar verdiği 
ve vereceği hususu dile getirilmektedir ve Cenab-ı Allah ' ın üç ayetinin son kısım
larında Allah' ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin durumları açıklanmaktadır. 1 527 

İbnu Abbas'ın ifadesine göre bu insanı dinden tamamen uzaklaştıran ve ih
raç eden bir küfür değildir. Ancak bunu yapan kişinin bu fiili , bu yaptığı iş bir kü
für işidir. Yalnız Allah' ı ve ahiret gününü inkar eden kimselerin küfrü gibi değildir. 
Aynı konuda Tavus ve Ata'nın da ifadelerine bakılırsa onlar da şöyle diyorlar: Bu 
küfür içre bir küfürdür. Küfrün altında bir küfür, zulüm altında bir zulüm ve fısk 
altında bir fısk, zulüm içre zulüm ve fısk içre bir fısktır. Bir kısmı ise şöyle der: Kim 
bu ayeti Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk etme ile yorumlayacak olursa o 
da bunu inkar etmiş oluyor ve bu b ir inkardır. Bu da İkrime'nin sözüdür ve tercih 
edilen bir te'vil yoludur. Çünkü bizzat bu inkar doğrudan doğruya bir küfürdür. 
İster bu konuda Allah ' ın indirdikleriyle hükmetsin, isterse hükmetmesin durum 
değişmez. Allah' ın indirdikleriyle hükmetmeyi inkar ve reddetmek doğrudan 
doğruya küfürdür. 

1527 İ'lômu 'l-muvakkıin, l, 288 
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Başka alimlerin bir kısmıysa şöyle bir yorumlama yaparlar: Kimileri de Ce
nabı Allah' ın indirdiklerinin tümü ile hükmetme ile alakalı olduğu konusunda 
bir te'vil yapmışlardır. Bu yoruma da tevhid ve İslam hükmü dahil olur. Bu da 
Abdulaziz el-Kenani 'nin bir yorumudur. Fakat gerçekleri yansıtmayan bir yorum 
olduğu da açıktır. Ama burada tehdit ve vaid böyle bir davranışın gerektirdiği 
cezanın zikredilmiş olması, Allah'ın indirmiş olduğu hükmü reddetme ile alaka
lıdır. Bu da ister hükmün tümünü, isterse bir kısmını ta'til etme ve reddetme ko
nusunu ele aldığı takdirde herhangi bir şeyi değiştirmez. Başka ilim adamlarının 
da te'vili şöyledir: Kur'an-ı Kerim'in naslarına muhalefet etmek şeklinde hüküm 
verme diye yorumlanmıştır. Bu da bilerek herhangi bir cehalet sözkonusu ol
maksızın naslara muhalefet etmek suretiyle hükmetme diye yapılan bir te'vildir. 
Tevilde herhangi bir hataya düşülmeden yapılan bir yorum şeklinde kabul edilen 
bu görüşü İmam Beğavi genel olarak ilim adamlarının bir yorumudur şeklinde 
aktarmaktadır. 1528 

Bunlardan başka Katade ve ed-Dahhak ve benzeri ilim adamlarının yaptığı 
bir yorum şekli daha vardır ki bu ayetin tamamen ehl-i kitaba hitap ettiğini söy
lerler. Ancak bu ayet-i kerimenin lafzının zahirine son derece aykırı bir yorum 
olup, kabul edilmesi mümkün olmayan ayetin lafzına uzak bir yorum şeklidir. 

Bazı ilim adamları da kesin olarak bunun insanı dinden çıkaran bir davranış 
ve ameldir diye izah etmişlerdir. 

Doğru olanı ise şudur: Allah' ın indirdiklerinin dışında bir hüküm ile hük
metmek kafirlerin yaptığı bir amel olup, Hakim'in durumuna göre küçük veya 
büyük hüküm farketmez . Bir olayda Allah' ın indirdiği hükmün gerekliliğine ina
nan bir kimsenin bu hükmün farziyet ve vücubiyetine inanmasına rağmen isyan 
ederek ondan yüz çeviren ve böyle bir davranışın da cezayı gerektirdiğini itiraf 
eden bir kimsenin bu davranışı küçük küfür sayılır. Fakat Allah' ın indirmiş oldu
ğu bir hüküm ile hükmetmenin de gerekli olmadığına inanıyor ise ve bu konuda 
da insanın muhayyer yani Allah' ın hükümleriyle hükmedip etmeme konusunda 
serbest olduğunu söyleyen bir kimsenin durumu ise -ki Allah' ın hükmü olduğu
na inansa bile- bu büyük küfürdür. Böyle bir davranış ve anlayış büyük küfür 
diye isimlendirilir. Eğer bu konuda cehaletinden dolayı veya bir hata neticesinde 
bunu söylüyorsa bu kişi hatalıdır ve hatalı kimselerin hükmü buna uygulanır. 1529 

1528 Bkz. Tefsir e/-Beğavi, il, 57, 58 
1529 Medaricu 's-sa/ikin, 1, 336, 337 
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48. Biz sana da Kitabı hak ile, kendinden önce indirilen kitapları 
doğrulayıcı ve onlara karşı bir şôhid olmak üzere indirdik. O halde ara
larında Allah 'ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen hakkı bırakıp onların 
heveslerine uyma! (Ey insanlar) sizden her biriniz için bir şeriat ve bir 
yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi bir ümmet yapardı. 
Fakat O, size verdiği (şeriat/er) ile sizi imtihan etmek istedi. Öyle ise ha
yırlı iş/ere koşuşun .  Hepinizin dönüşü Allah 'adır. Ve O, hakkında ayrılığa 
düştüğünüz şey/eri size haber verecektir. 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah' ın : "Ey insanlar! Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol 
tayin ettik. " (el-Maide, 5/48) sözü İbn Abbas'ın ifadesine ve kanaatine göre bu
radaki şeriattan maksat bir yol ve bir sünnettir. Fakat İbn Abbas' ın bu tefsirinin 
de tefsir edilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü burada sebil kelimesi zaten yol demek 
olup, bir metot ve b ir sünnet, sünnette şeriattır, o da yolun ayrıntıları ve girdap
larıdır. O yola nasıl girildiğini ve hangi vakitlerde o yoldan geçilmesi gerektiğini 
anlatmaktadır. İbnu Abbas'ın bir yol ve bir sünnettir sözüne bakılırsa buradaki 
yol "metot" demektir. Sünnet ise sözkonusu indirilen hükümler ve şeriattır. O za
man bu ayetin öne alınan hükmü daha sonraki anlatılanlar için geçerlidir. Diğer 
bir anlatım şekli ile de ibarede tehir ve takdim yapılmak suretiyle bu bir sünnet ve 
bir yoldur diyerek önde olanlar için öndeki hüküm, ayetin sonunda yer alanlar 
için de sonraki lafzın geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 1530 

Cenab-ı Allah (c .c) Peygamberine indirmiş olduğu hükümlere muhalefet 
eden ve bu hükümlere aykırı olan her bir hüküm, heva ve hevesten kaynak
lanan bir hüküm olup, aklın bile ahkamından sayılmamaktadır. Tam aksine bu 
bir cahiliye hükmü olup, Allah ' ın ahkamından ve onun hidayetinden bir hüküm 
asla olamaz. Çünkü Cenab-ı Allah şöyle buyurur: 

1530 Şifau '/-a/il, 81 -82 
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49. Onların hevô (ve heves) lerine uymayarak aralarında (yalnız) 
Allah 'ın indirdiği ile hükmet ve Allah 'ın sana indirdiğin in bir kısmından 
seni  saptırmalarından sakın .  Şayet yüz çevirirlerse bil ki bazı günah
larından dolayı Allah onları cezalandırmak ister. Gerçekten insanların 
çoğu fasıktırlar. 

50. Onlar hôlô cah iliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Yakin sahi
bi (hakka kesin inanan ve bilen) bir toplum için kimin hükmü Allah 'ın 
hükmünden daha güzel olabilir? 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerde indirmiş olduğu ahkamın dışındaki bir 
hükmün mutlak surette heva ve hevese , nefse tabi olmak anlamını içerdiğini ga
yet açık b ir şekilde haber vermektedir ve bize bunu anlatmaktadır. Allah ' ın hük
münün dışında bir hüküm ve Allah' ın hükmünün dışına çıkaran bir hüküm de 
tamamen bir cahiliye hükmüdür. Bütün bu görüşler ve akla dayalı olarak ortaya 
konmaya çalışan muhalif ve aykırı düşünceler tamamen Rasulullah -sallallahu aley
hi vesellem-' in getirmiş olduğu ahkama muhalif ve aykırıdır. Bunlar da gayet net 
ve açık olarak heva ve hevesin hükümlerinin sonucu ve cahiliye hükümlerinin 
de ta kendisidir. Bu durum aynen müşriklerin kendi putlarına veya tapındıkları 
taşlarına ilah adını vermeleri gibi bu hükümlere akli ve yakini burhan ve deliller 
diyen ve insanlar için konmuş hükümler olduğunu iddia edenlerin hükümlerine 
benzemektedir. Münafıkların da aynı şekilde yeryüzünde asla fesad çıkarmadık
larını, onların yaptıkları işin kalpleri her türlü ıslah ve ihsandan uzak tutup, imana 
ve iyiliklere ıslaha ve her türlü güzelliğe kapalı tutmanın fesad olduğunun farkına 
varmamalarına benzemektedir. 1531 

1531 es-Sevaiku 'l-Mürsele, III , 1046 



Sure :  5 • Maide S u res i  ·:· 673 

51 . Ey iman edenler, yahUdileri de Hıristiyanları da veli (dost ve 
yönetici)ler edinmeyiniz. Onlar (ancak) birbirlerinin dostlarıdırlar. İçi
n izden kim onları veli edinirse, muhakkak o da onlardandır. Şüphesiz 
Allah zalimler topluluğun u hidayete erdirmez. 

52. Kalblerinde hastalık bulunan kimselerin: "Devrin aleyhimize 
dönmesinden korkuyoruz" diye (kafirlerden dost edinmek için) arala
rında koşuştukların ı  görürsün. Olur ki Allah fetih (zafer) nasip eder veya 
kendi katından bir emir verir de onlar da içlerinde gizledik/erine pişman 
olacaklardır. 

53. (Münafıkların nifakı açığa çıkınca) iman edenler de derler ki: 
"Olanca güçleriyle sizinle beraber olacaklarına dair Allah adına yemin 
edenler bunlar mı?"  Bütün amelleri boşuna gitti ve bundan ötürü en 
büyük zarara uğrayan lar oldular. 

54. Ey İman edenler, için izden kim din inden dönerse, Allah, 
mü 'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli, ken
disinin onları seveceği onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir 
ki, Allah yolunda cihfıd ederler ve hiçbir kınayan ın kınamasından kork
mazlar. Bu, Allah 'ın lütfudur ki, onu dilediği kimseye verir. Allah lütfu 
bol olandır, her şeyi en iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime'de dört tane özellik kaydedilmiştir: Birincisi dinini terk eden
lerin ve insanların sınıflandırılmaları ile ilgili olarak bu anlatıma bakıldığı zaman 
bunların önce müminlere karşı alçak gönüllü oldukları dile getirilmiştir. Bunun 
manası kalpte bir yumuşaklık, yufka yüreklilik ve şefkat sahibi olan kimselerin de 
rahmet ve şefkatidir. Onlara olan gönül bağlılığıdır. �U yani alçak gönüllü kelime-
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sinin izah ve anlamı Jy harf-i ceri ile birlikte zikredilmiş ve bununla ilgili olarak 
da şu görüşlere yer verilmiştir. Ata şöyle der: Burada müminlerin birbirlerine 
karşı olan tavırları ise aynen bir çocuğun babasına karşı olan alçak gönüllülüğü 
veya bir kölenin efendisine olan bağlılığına benzemektedir. Kafirlerin durumu ise 
aynen bir aslanın kendi avına saldırmasına benzer. "Kafirlere karşı şiddetli ve 
kendi aralarında ise merhametli " (el-Fetih, 48/29)  ayet-i kerimesi bunu çok daha 
net bir şekilde anlatmaktadır. ikincisi ise : Allah yolunda cihad olup, bu cihadın 
da doğrudan doğruya can ve el ile olması, dil ve mal ile yapılmasıdır. İşte bu da 
davaya olan muhabbetin gerçekleştiği noktadır. 

Üçüncü özellik ise müminleri hiçbir kınayıcının kınaması asla engellemez ve 
buna aldırış etmezler. Bu da birbirlerine olan sevginin bir alameti ve sonucudur. 
Her bir seven kişi sevdiğine karşı olan bu sevgisinden dolayı birileri tarafından 
kınanır. Ancak gerçeğe olan sevgi ise hiçbir zaman kınanamaz. Şöyle denilir: 

Senin dışında olan kimseler için benim herhangi bir yakınlık ve sevgim 
Ve bu sevgiye götüren yol ancak bir başkasının kınamasıdır. 1532 

Işte Cenab-ı Allah' ın hükümlerine ve onun dinine olan bağlılığı ve sevgiyi 
ayetin bu kısmı ile ifade buyurmuştur. Onlar Allah yolunda cihad eder ve hiçbir 
kınayıcının kınamasından asla korkmazlar. Bunları da altı özellik ile vasıflandır
mıştır. Birincisi ona olan sevgileri, ikincisi ise onun onlara olan sevgileri, üçüncü
sü müminlerin yine Allah'ın dostlarına karşı olan yum1şaklıkları ve alçak gönül
lülükleri, dördüncüsü onların Allah ' ın düşmanlarına karşı olan aziz davranışları 
ile son derece sert ve onurlu duruşları, beşincisi Allah yolunda olan cihadları, 
altıncısı ise halkın bir kısmının Allah yolunda yapılan cihaddan dolayı onları 
kınamaları hususudur. Onlar Allah' ın hoşlanmadığı ve sevmediği bir konuya bir 
sevgi beslemiş olmalarından dolayı kınanan kimseler değillerdir. Onlar Cenab-ı 
Allah ' ın hoşuna gitmeyen her türlü davranışa da sarılmış olan kimseler değil
lerdir. Kınandıkları şeyler kötü olan şeyler değildir ki onlar zahiren kınandıkları 
şeyden dolayı kınanmış gibi görünüyorlar. Ama aslında onlar batına bakıldığı 
zaman büyük bir sadakat ve ihlas ile insanlardan kendi hallerini saklayan ve bu 
konuda mütevazi davranan kimselerdir. 

Onlar bunu kınanma ihtimalinin sözkonusu olmasından dolayı da yapmış 
olabilirler. Aslında Cena.b-ı Allah' ın sevmediği bir konuda kınanma ihtimalleri 
olması gerekirken , onlar Allah'ın sevdiğini sevdiler ve Allah ' ın sevdiğini yaptılar. 
İşte bundan dolayı onlara hiçbir kınayıcının kınaması etki etmez ve buna asla 
aldırış etmezler. Bunu da üç noktada ele almak mümkündür: Birincisi kınamanın 
insanı Allah'a olan muhabbetten alıkoyması, ikincisi Allah'a olan sevginin hiçbir 
kınayıcının kınamasından mümini alıkoymaması ,  üçüncüsü ise Allah'a olan mu
habbetini gizlemeden dolayı kınanmasın ın açıkça ortaya çıktığı kimseler. Birinci 

1532 Medaricu 's-sôlikin .  I l l ,  22 

T 
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gruptakiler ifrata sapmış olan kimselerdir, üçüncü grupta olanlar ise zayıf olan 
müminlerdir, ortadakiler ise işte vasat bir ümmetin yapması gereken hayırlı bir 
ortalama yolunu yakalayan güçlü müminlerdir. Güçlü bir mümin daima Cenab-ı 
Allah ' ın daha çok sevdiği ve zayıf mü'minden daha hayırlı olarak gördüğü kim
selerdir. Cenab-ı Allah' ın ve Rasulünün en çok sevdiği şey ise Allah yolunda 
cihattır. Bu konuda kınayıcılar ise her zaman fazladır ve aleyhte olanlar daima 
çoktur. Çünkü nefislerin büyük bir kısmı bunu kaldıramıyor ve zor görüyoruz. 
Allah yolunda yapılan cihadı kınayanlar ise üç çeşittirler: Birincisi münafıklardır, 
ikincisi ise hayırlı bir sefere karşı çıkan ve iftira eden kimsedir. üçüncüsü ise kuv
veti ve kudreti zayıf düşürmeye ve onu yok etmeye çalışan kimsedir. 1533 

"Ey İman edenler, içinizden kim dininden dönerse , Allah, mü'minlere karşı 
alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli" 

Buradaki zikredilen J;J\ kelimesinde Müslümanların merhameti, kalplerinin 
yakınlığı ve şefkati sözkonusu edilmektedir. � harf-i cerrini ;J;J\ kelimesinden 
sonraya getirilmiş olması bu merhamet, şefkat ve kalbi yakınlığın anlamlarını ihtiva 
ettiğini ifade etmek içindir. Burada kastedilen zayıflığı isabet eden zillet anlamında 
olmadığı gibi, sahibinin zelil olduğunu anlatan bir kavram da değildir. Buradaki 
zillet kelimesinin anlamı yumuşaklık, kalbi bağlılık ve sahibinin alçak gönüllülü
ğüdür. Bundan dolayı mü'min alçak gönüllüdür denilmiştir. Aynen Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in hadis-i şerifinde sözkonusu edildiği gibi: "Mü'min aynen 
deve gibi son derece alçak gönüllüdür. Münafık ve fasık ise zelildir. ' ' 1534 Dört kişi 
vardır ki zillet bunlara son derece aşıktır ve bunların peşini bırakmaz. Bu dört kişi 
de şunlardır: Yalancı, söz taşıyıp getirip götüren, cimri ve zorba kişi. 

Kafirlere karşı onurlu ve şiddetli sözünden de anlaşılan şudur: Buradaki 
kafirlere karşı onurlu olmak demek onlara karşı güç, kuvvet ve imkan ile izzetli 
olmak demektir. Ata -radıyallahu anh- şöyle der: Müminler için aynen bir babanın 
evladına olan şefkati gibidir ve kafirlere karşı olan tavır ise aynen bir aslanın 
kendi avına karşı takındığı tavır gibidir. 

Sahih-i Müslim'de, Abdullah İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre şöyle 
dedi: 1535 Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Cenab-ı Allah 
bana şöyle vahyetti : Mütevazi olunuz. Hiçbiriniz diğerine karşı kibirlenip, böbür
lenmesin ve biriniz diğerine karşı da asla azgınlaşmasın . "  1536 

1533 el-Kelamu ala Mes 'e/eti 's-Simai, 288-289 
1534 Hadisi bu lafız ile zikredildiği şekilde bulamadık. Fakat Ahmed İbn Hanbel 'in Müsned' inde (iV, 

126); İbn Mace. es-Sahih (!, 14) ve İbn Mace'nin mukaddimesinde raşid halifelerin sünnetine 
bağlı olmak konusu; el-Hakim, (1, 96): İmam Zehebi: "İmam Buhari ve Müslim'in şartlarına 
uygun bir hadis olup, bunun bir illeti olduğunu bilmiyorum" der. Ayrıca bkz. Nasıruddin el
Elbani, es-Silsiletul el-Ahadiysı..ı 's-Sahiha, s . 937 .  Allah en doğrusunu daha iyi bilir. 

1535 İmam Müslim bunu G ıyas İbn Hamc:ır el-Mücaşii -radıyallahu anh-'den rivayet etmiştir. V. 
716. Cennet bölümü, dünyada Cennet ehli ile Cehennem ehlinin tanındığı özellikler babı 

1536 Medaricu 's-salikin, I I ,  327-328 
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"Allah kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir topluluk 
getirir. Müminlere karşı alçak gönüllü, kôfirlere karşı onurlu ve şiddetli olan kim
seler . . .  " (el-Maide, 54) . 

Buradaki belağatin üstünlüğüne bakınız. Cenab-ı Allah her şeyi bilen bir zat-ı 
kibriya olarak kullarına şunu öğretiyor. Ayete baktığımız zaman da müminlerin 
birbirlerine karşı alçak gönüllü olduğunu ve müminlerin alçak gönüllülüğünü 
dile getirmiş olup da ayeti burada kesmiş olsaydı, yine onları övecek ve onların 
kardeşleri olan diğer müminlere karşı olan yakınlıklarını da ifade etmiş olacaktı. 
Fakat burada belki övgü tam anlamıyla mükemmel olmayabilirdi . İşte bundan 
dolayı da Cenab-ı Allah onların kafirlere karşı şiddetli ve onurlu olduğunu be
lirtip, diğer bir sıfatlarını ve onların buradaki izzet ve galibiyetlerini anlatan bir 
başka zikretmiş bulunmaktadır. 1537 

1537 el-Fevaidu 'l-Muşevvek, 89-90 
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55. Sizin (asri) veliniz ancak Allah 'drr, O'n un Peygamberidir ve na
mazım kılan ve rüku ' halinde iken zekatını veren mü 'minlerdir. 

56. Kim Allah 'ı, Rasulü 'nü ve mü'minleri veli edin irse, şüphe yok ki 
Hizbullah galip olacakların tô kendileridir. 

5 7. Ey iman edenler, sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden 
dininizi bir eğlence ve bir oyuncak edinenleri ve kafirleri veli edinmeyin . 
Şayet iman eden/erseniz, Allah'tan korkun. 

58. Namaza çağırdığın ızda onu alaya ve eğlenceye alırlar. Bu, onla
rın akılları ermeyen bir topluluk olmalarındandır. 

59. De ki: "Ey Kitap Ehli; sizin bizi ayıplamanrz (veya bizden hoşlan
mamanrz) ın, Allah 'a, bize indirilene, daha önce indirilenlere iman etme
mizden ve şüphesiz çoğunuzun (imandan çıkmış) fasrklar olmanızdan 
başka bir sebebi var mı?"  

60. De ki: ''Allah nezdinde, bundan daha kötü b i r  cezanın (kimlere) 
olduğunu size haber vereyim mi? Allah' ın kendilerine /{met ettiği, üzer
/erine gazab ettiği ve onlardan bir krsm rnr  maymun ve domuz suretine 
soktuğu kişiler ve Tağut'a tapan/ardır. İşte bunlar (ahirette) yerleri daha 
fena ve doğru yoldan daha çok sapmış olan kimselerdir. " 

61 . Size geldikleri zaman "iman ettik" derler. Halbuki onlar küfürle 
girdiler ve yine küfürle çıktılar. Allah gizlediklerini çok iyi bilendir. 

62. Onlardan pek çok kimsenin günah işlemekte, düşmanlık yap
makta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştık/arın ı  görürsün. Yaptıkları 
şey ne kadar da kötü! 

63. Onları günah söz söylemekten ve haram yemekten Rabbaniler 
ve hahamlar alıkoysa/ar ya . . .  Yaptıkları şey ne kadar kötü bir iştir! 

64. Yahudiler: ''Allah 'rn eli bağlıdır" dediler. Söylediklerinden ötürü 
kendi elleri bağlandı ve onlara lanet edildi. Hayır, Allah 'ın iki eli de açık
tır. O, nasıl dilerse öyle infak eder. Anda/sun ki, Rabbinden sana indiri
len onların çoğunun küfür ve tuğyan/arın ı  artıracaktır. Bununla beraber 
aralarında Kıyamet gününe kadar sürecek kin ve düşmanlık bıraktık. 
Onlar ne zaman bir savaş ateşi yakmak isteseler, Allah onu söndürür. 
Yeryüzünde fesada koşarlar, Allah ise fesatçıları sevmez. 

Tefsiri : 

"Bununla beraber aralarında Kıyamet gününe kadar sürecek kin ve düş
manlık bıraktık" 

Buradaki düşmanlıkla Yahudi ve Hıristiyanlar arasındaki bir düşmanlığın 
kastedilmiş olma ihtimali olduğu gibi onların bizzat kendi içindeki ayrı mezhep 
ve grupların arasındaki düşmanlık da kastedilmiş olabilir. Onlar tek bir dine men
sup olmuş olsalar dahi, aralarında bir çok gruba ayrılmış olmalarından dclcıy: 
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bir hayli düşmanlıklar ortaya çıkmıştır. Böylesi bir düşmanlık olunca birbirlerinin 
aleyhinde şahitlik yapmalarına engel kalmaz. Çünkü buradaki düşmanlık dini 
bir düşmanlıktır. Maalesef bu ümmetin arasındaki birçok ayrı fırkanın birbirlerine 
olan düşmanlığına benzemektedir. Bunların birbirlerine olan düşmanlıklarından 
dolayı birbirlerine bu düşmanlığın bir gereği olarak kötülüğü tattırmış ve birbirle
rine sıkıntı çektirmişlerdir. ı53s 

65. Eğer Kitap Ehli iman edip de sakınsa/ardı elbette Biz de onların 
günahların ı  bağışlar ve onları Na 'im Cennetlerine koyardık. 

66. Ve eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbleri katından kendilerine 
indirileni gereği gibi uygulasalardı, şüphesiz, üstlerinden ve ayakları al
tından (rızıklarını) yerlerdi. İçlerinden ortayolu tutan bir zümre varsa da 
bir çoğunun yapmakta oldukları pek kötüdür! 

67. Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer böyle 
yapmazsan, O 'nun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni  insanlar
dan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. 

Tefsiri : 

''Allah seni  insanlardan koruyacaktır. " Uhud gününde Rasulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- ' in dişlerinden bir tanesini Utbe İbn Ebi Vakkas' ın kırmış olduğu 
bilinmektedir. Alimlerden bir kısmı 1539 bu Utbe İbn Ebi Vakkas' ın nesli asırlarca 
devam etti ve o nesilden gelenlerin her biri hilmden, yumuşaklıktan uzak kaldı . 
Bir sürü sıkıntı ve dertlerle muzdarip oldu. Bu onların sürekli olarak çektikleri 
sıkıntının nedeni herkes tarafından bilinmekteydi. Bu da ataların peygamberle
re olan düşmanlıkları ve onlara çektirdikleri eza ve edalardır. Ancak Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' e yapılan düşmanlıklar ve çektiği eza ve cefaların bu ayete 
rağmen neden olduğu noktasında ilim adamları arasında farklı yorumlara sebep 

1538 et-Turuku 'l-Hikemiyye, 191  

1539 Bu sözü söyleyen büyük alim es-Süheyli olup , er-Ravdu 'l-Ünüf, V, 470; Ayrıca bkz. İbn 
Sa'd, et-Tabakatu 'l-Kübra, II, 45; İbn Hişam, es-Siyretu 'n-Nebeviyye, II!, 42 



Sure :  s • Ma ide Su res i  �������- -����- -!• 679 

olunmuştur. İlim adamlarından bir kısmı burada Allah seni insanlardan koru
yacaktır ayetinden evvel bu sıkıntı ve cefalar meydana gelmiştir, demektedirler. 
Burada "Allah seni insanlardan koruyacaktır" sözC•nden maksat buradaki koru
ma ölümden koruma anlamını ihtiva etmektedir yoksa tamamen insanların pey
gambere yapacağı her türlü eza ve cefa burada kastedilmemiştir. Ayrıca Cenab-ı 
Allah peygamberin risalet uğruna çekmiş olduğu bu eza ve cefaların da sevabı
nı ahirete saklamıştır. Ümmeti içinde herhangi bir kimsenin böyle bir sıkıntıya 
ve İslam düşmanlarının Müslümanlara karşı takınmış oldukları menfi tavırlarla, 
Müslümanlara yaptıkları eziyetler sözkonusu olduğunda Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesel lem - ' in başına gelen bu eza ve cefalara bakıp da teselli bulmaları ve bu 
eza ve cefalara karşı peygamberi örnek alıp, sabretmelerinde kolaylık olması için 
Allah bunu bir imtihan vesilesi olarak kılmış, bu eza ve cefaları yapan şaki ve 
bedbaht kimselerin de ahirette sorguya çekilmelerine bir sebep olsun diye bun
ların Allah ' ın hikmetiyle gerçekleştiğini söyleyen ilim adamları vardır. 1540 

1540 e/-Bedaiu'l-Fevaid, I I I ,  2 1 1-212 
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68. De ki: "Ey Kitap Ehli, Tevrat'ı, lncil'i ve Rabbin izden size indirile
ni gereği gibi uygulamadıkça (din namına doğru) bir şeye sah ip olamaz
sın ız. " Andolsun ki Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun küfür 
ue tuğyan/arını elbette arttıracaktır. O halde artık o kôfirler topluluğuna 
üzülme! 

69. iman edenlerle, yahUdiler, sôbiiler ve Hıristiyanlar(dan) kim 
Allah 'a ve ahiret gününe iman edip iyi amellerde bulunursa, onlar için 
h içbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir. 

70. Andolsun Biz Israiloğullarından sapasağlam bir söz almış ue on
lara peygamberler göndermiştik. Onlara hoşlarına gitmeyen şeyleri ge
tiren bir peygamberin geldiği her seferinde kimisini yalanladılar, kimisini 
de öldürdüler. 

71 . (Bundan dolayı başlarına) bir bela gelmeyecek sandılar da (hak
kı) görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların teubelerini kabul etti. 
Sonra onlardan bir çoğu yine (hakkı) görmez ve işitmez oldular. Allah 
yaptıklarını görendir. 

72. Andolsun ki: "Meryem oğlu Mesih hakikaten Allah 'ın kendisidir'' 
diyenler, kafir oldular. Hôlbuki Mesih: "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, 
sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin" demişti. Çünkü kim Allah 'a or
tak koşarsa; hiç şüphesiz Allah ona Cennet 'i haram kılmıştır. Onun varaca
ğı yer ise ateştir. Zulmedenlerin de hiçbir yardımcıları yoktur. 

73. "Allah gerçekten üçün üçüncüsüdür" diyen ler de andolsun kafir 
oldular. Hôlbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilôh yoktur. Eğer söyledikle
rinden vazgeçmezlerse içlerinden o kôfir olanlara anda/sun ki pek acıklı 
bir azab dokunacaktır. 

74. Hala A/lah 'a tevbe etmeyecek ve O'ndan mağfiret dilemeyecek
/er mi? Hôlbuki Allah günahları bağışlayandır, mağfiret edendir. 

75 . Meryem oğlu Mesih bir rasCılden başka bir şey değildi. Ondan 
önce de rasCıller gelip geçmiştir. Anası ise sıddika (dosdoğru) bir kadın
dı. !kisi de yemek yerlerdi. Bizim, ôyetleri onlara nasıl açıkladığımıza bir 
bak; sonra da onların nasıl döndürüldüklerine bir bak! 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime Isa Mesih' in ve annesinin ilah olmadığını anlatan ve bu 
iddiayı çürüten iki delil ihtiva etmektedir. 

Birinci delil : Her ikisinin bir can taşımaları ve can taşıyan herkesin de ye
mek ve içmeye muhtaç olduğunu ve bu yemek ve içmekle ayakta durabileceğini 
gösteriyor. Yemeğe ve başkasının da yardtmına muhtaç olan bir kimsenin ilah 
olması mümkün değildir. Uluhiyetin gereklerinden bir tanesi ilahın başkasına 
karşı mustağni olmasıdır ve ona hiçbir zaman i htiyaç duymamasıdır. 
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İkinci delil ise : Yemek yiyen bir kimsenin ise diğer insanlar gibi meydana 
geldiği anda görülmesi halinde diğer insanlardan utanacağı şekilde kendisinden 
bir şeylerin dışarıya çıktığını yani dışkı ifraz etmiş olmasıdır. İnsanın dışkı ifraz et
mesi onun açıkça utanmasına sebep olmaktadır. Özellikle insanoğlu bunu açıkça 
ifade etmekten de utanır. Cenab-ı Allah (subhanehu ve teala) burada yemek ve 
içmekten de bir kinaye yapmak suretiyle insanın zihni bu dışarıya atmış olduğu 
dışkıya takılabilecek bir olay olduğunu vurgulamaktadır. Peki, o halde Cenab-ı 
Allah ' ın böyle beşeri sıkıntı ve özelliklere sahip olan bir çocuğu ve annesini eş ve 
çocuk olarak edinmiş olması nasıl mümkün olabilir? 

Eğer böyle bir uluhiyyet sözkonusu olmuş olsaydı ve böyle bir eşin ve ço
cuğun Cenab-ı Allah' ın uluhiyetine yakışıyor olmuş olsaydı, bunların yememesi 
ve içmemesi daha uygun olurdu ve onlardan da bir şeylerin dışarıya çıkmaması 
gerekirdi. Bu yeme ve içmelerden dolayı insanın dışına atılan bu dışkılar insanı 
mahcup etmekte ve onları sözkonusu etmekten de çekinilen bir durum olduğu 
için böyle kimselerin Allah ' ın eşi ve oğlu olması asla mümkün değildir. 

Bu ayet-i kerime' deki yüce manaya şöyle bir bakınız: Onu dinleyen ve işiten 
hiçbir kimse ondan asla yüz çeviremez. Bunda hiçbir şüpheye meydana verme
yecek şekilde, bu konuda hiçbir soruya da gerek duyulmayacak şekilde son de
rece açık olduğu da bellidir. Bunu işiten bir kul kalbiyle alır, hisseder ve kulağıyla 
da onu aynen işitir, algılar ve gerektiği şekilde ona iman eder. 1541 

1541 es-Sauaiku '/-Mürsele, 1 1 .  482-483 
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76. De ki: "Allah 'ı b ırakıp da size hiçbir fayda ve h içbir zarar vermeye 
gücü yetmeyen şeye ibadet mi ediyorsunuz? Halbuki Allah, işitendir, 
hakkıyla bilendir. " 

77. De ki: "Ey Kitap Ehli, dininizde haksız yere haddi aşmayın. 
Bundan önce sapıklığa düşmüş, birçok kimseyi saptırmış ve sonra da 
dümdüz yoldan (haktan) sapage/miş bir kavmin heva (ve heves) lerine 

" uymayın. 
78. İsrailoğullarından kafir olanlar DavCıd'un ve Meryem oğlu İsa 'nın 

diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmelerinden ve haddi aşma
larından dolayı idi. 

79. Onlar işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerin i  vazgeçirmeye 
çalışmazlardı. Onların yapmakta olduk/arz gerçekten ne kötü bir şeydi! 

80. Onlardan birçok kimsenin kafirleri veli edindiklerini görürsün. 
Nefislerinin kendilerine hazırladığı şey ne çirkin şeydir/ Çünkü Allah on
lara gazab etmiştir. Azapta da ebedi kalıcıdırlar. 

81 . Eğer Al/ah 'a, Peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, 
on/arz veli edinmez/erdi. Fakat onlardan bir çoğu fasık kimselerdir. 

82. Anda/sun insanlar arasında iman edenlere düşmanlıkta en şiddet
li olanların yahCıdi/er ve müşrikler olduğunu bulacaksın; iman edenlere 
sevgi (beslemeleri) bakımından en yakınlarını da: "Biz Hıristiyanlarzz " 
diyenleri bulacaksın.  Bu, aralarında (ilim ve ibadetle meşgul) keşişlerin, 
rahiblerin olmasından ve onların büyüklük taslamamalarzndandır. 
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83. Peygambere indirileni işittiklerinde, hakkı bildiklerinden gözleri
nin yaşla dolup taştığın ı  görürsün. Derler ki: "Rabbimiz, iman ettik. Artık 
bizi şahid olanlarla beraber yaz. 

84. "Rabbimizden bizi de salihler topluluğuyla birlikte (Cennete) 
sokmasını ümid edip dururken, ne diye Allah 'a ve bize gelen hakka 
iman etmeyelim?"  

85. Allah da onları söylediklerinden dolayı altından nehirler akan 
Cennetleri, orada ebedi kalmak üzere, onlara mükafat olarak ihsan etti. 
İşte iyi amellerde bulunanların mükafatı budur. 

86. Kafir olup ayetlerimizi yalanlayan/ara gelince, onlar o çılgın ate
şin arkadaş/arıdırlar. 

87. Ey iman edenler! Allah 'ın size helal kıldığı o en temiz ve en güzel 
şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın.  Çünkü Allah, haddi aşanları 
sevmez. 

88. Allah 'ın size verdiği rızıktan helal ve tertemiz olarak yeyin ve siz, 
iman ettiğiniz Allah'tan korkunuz. 

89. Allah sizi yeminlerin izdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat 
bağlanmış olduğunuz yeminlerin izden sizi sorumlu tutar. (Bu tür ye
minlerinizi bozarsanız) bunun keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta yol
/usundan on fakiri doyurmak veya onları giydirmek yahut bir köle azad 
etmektir. Fakat kim bulamazsa (aralıksız) üç gün oruç tutsun. İşte yemin 
ettiğiniz (ve tutmadığın ız) takdirde yeminlerinizin keffareti budur. Yemin
lerinizi koruyun. Şükredeseniz diye Allah ayetlerini size böyle açıklar. 

90. Ey iman edenler, şarap (içki), kumar, putlar ve fal okları, şeytanın 
pis işlerindendir. Artık bunlardan kaçının ki  kurtuluşa eresiniz. 

Tefsiri: 

Şeytanın en büyük tuzaklarından birisi onun insanlar için dikmiş olduğu 
putlarla fal aklarıdır. Putlara tapınma ve fal oklarına inanma şeytanın insanla
ra öğrettiği kötü ameller ve tuzaklardır. Cenab-ı Allah işte bundan dolayı o_ndan 
uzak kalınmasını istemiş ve kurtuluşu onlardan uzak kalmaya bağlamıştır. Ayet-i 
kerime' de geçen el-ensab kelimesi Allah dışında tapınılan ve dikilen dikili taşlardır. 
Bunlar bazen taştan da olabilir, ağaçtan, tahtadan veya ahşaptan olur. Bunlar bir 
put olabildiği gibi herhangi bir kimsenin kabri de olabilir. '-7-'L.o.;'J lkelimesi �:_,.,' 
kelimesinin bir çoğuludur. Arapçada � ve ...... ..t.:.1. 1 kelimesine benzemektedir. 

İmam Mücahid, Katade ve İbn Cüreyc şöyle derler: Kabe-i Muazzama'nın 
etrafında cahiliye devrinde bir çok taş vardı. Bu taşların üzerinde kurbanlar kesi
lir, etler burada parçalanır, dövülür ve bundan dolayı da bu taşlara karşı büyük 
bir saygı duyulup, yüceltilir ve hatta bunların kaışısına geçilip, ibadet edilirdi. 
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Sonra bunlar puttur denildiğinde buna itiraz eder, derlerdi ki : Put insan suretinde 
olan nakı§lı, süslü, püslü olan §eylerdir. 

İbn Abbas §öyle der: Buradaki el-ensab kelimesi esnam/putlar anlamında
dır. Yani putlar demek olup, Allah' ı  bırakıp buna ibadet ederlerdi. Dilbilgini ez
Zeccac ise: Bunlar tapındıkları ta§lar olup, onların ibadet ettiği putlardı. el-Ferra 
ise ta§lardan ve ba§ka §eylerden imal edilip de tapınılan §eylerdi. Sözlük anlamı 
ise dikili olan §eye ensab denir, nasbedilmi§, dikilmi§ olan ve onu gören kimsenin 
öna doğru gittiği §eylere verilen isimdir. Cenab-ı Allah bu konuda §öyle buyurur: 
"O gün onlar, sanki dikilmiş putlara süratle gidiyorlarmış gibi kabirlerinden h ızlı
ca çıkarlar. " (el-Mearic, 70/43 ) .  

Bu ayet-i kerimede geçen � yani dikilmiş putlar sözünden maksat İbn 
Abbas'a göre bir gaye veya kendisine doğru ko§ulan bir ilim kastedilmi§tir. Mü
fessirlerin büyük bir ekseriyeti de bunu söylerler. Hasan el-Basri ise bu onların 
putları demektir. Kim daha evvel buna ulaşıp, buna selam verebilirse diye yarı
şırlardı . ez-Zeccac bu §ekilde bunun iki ötre ile '-:"'d>0 şeklinde okunması halinde 
anlamın böyle olduğunu söylemi§tir. Yani o zaman bunun anlamı onların putları 
demek olur. Bundan maksat ise yani ._,L,a_;')ll ve ��0 kelimesinden maksat her
hangi bir ta§tan , ağaçtan veya belli bir alem veya i§aret ile dikilen, ortaya konan 
§eyler demektir. 1542 i ')' jl kelimesine gelince, İbn Abbas bunun bir torba veya bir 
bardak içerisine koydukları okları çektikleri torba veya bu bardaktan veya bir 
torbadan çektikleri oklardır diye ifade etmektedir. Bununla herhangi bir bilgi ve
yahutta yaptıkları bir yeminle ilgili fal bakmaya çalışırlardı. 

Said İbn Cubeyr şöyle der: Onların herhangi bir torbada veya bir bardakta 
bazı küçük çakıl ta§ları vardı. Onlardan birisi bir sefere çıkmak istediğinde veya 
çıkmayıp da evinde oturmak arzusunda olduğu zaman çıkıp çıkmama arasında 
kura çekerdi. İşte bütün bunlar inandıkları i 'l'jl yani fal aklarıdır ve yine Said İbn 
Cubeyr şöyle der: Bu i 'l'jl denilen şey cahiliye devrinde müşriklerin kendi i§le
riyle ilgili olarak kura çektikleri iki tane bardak veya kase idi. Bu taşların birisinin 
üzerinde "Rabbim bana emretti" ,  öbürünün üzerinde ise "Rabbim beni bundan 
alıkoydu" ibareleri yazılı idi . Eğer onlar herhangi bir durumla kar§ı kar§ıya kalıp, 
karar veremediklerinde bunlara başvururlar veya bir tanesini çekerler. Eğer Rab
bim bana böyle.. emretti ibaresinin üzerinde olduğu ta§ çıkarsa bunu yerine getirir
lerdi ve getirmek için de gayret sarf ederlerdi. Fakat Rabbim beni bundan alıkoydu 
ibaresinin yazılı olduğu ok çıkarsa o işi kesinlikle yapmaktan vazgeçerlerdi. 

1542 Bu kıraat İbn Amir, Hafs ve İmam Asım' ın kıraatleriyle bu şekilde 0 nun ve ""' sad harfleri
nin ötre okunmasıyla bu anlama gelmektedir, ama onların dışındaki diğer kıraat imamları 
ise ala nasbin �eklinde yani nun harfinin meftuh/üstünlü . sad harfinin ise sakin okunmasıy
lc:ı okunacak şekilde ifade edilmiştir. Bunlarla ilgili olmak bkz. İbn Mücahid, el-Kıraat. 651 
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Ebu Ubeyd istiksam kelimesinin kura çekmeyi istemek anlamında olduğunu, 
el-Muberred ise istiksamın herkesin bir pay aldığı ve herkesin kendi payını aldığı 
anlamına gelir. Bir başka görüşe göre ise bu fal oklarının onlara verdikleri emre 
itaat etmeleri anlamına gelmektedir ki aynen yemin etme anlamında kullanılan 
bir kelimedir. Fal oklarına bakma veya fal okları arasında kura çekme demek 
tabirden de anlaşıldığı gibi her iki durumdan menfi veya müspet durumlarından 
birisinin kendi kısmetlerine çıkması ve kurada onu ortaya çıkarmaları ve bunun 
sonucuyla amel etmeleri demektir. 

Ebu İshak, ez-Zeccac vb. kimseler fal oklarıyla kura çekmek kesinlikle haram
dır. Bununla sihirbazın ve müneccimin söylediği sözler arasında herhangi bir fark 
yoktur. Yıldız fallarına bakan kimsenin şöyle şöyle bir yıldız çıkarsa yolun açık 
ama şöyle şöyle bir yıldız çıkarsa ise çıkma demek isterlerdi . Halbuki Cenab-ı 
Allah da bundan dolayı şöyle buyurmuştur: "Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını 
ve ne ile karşılaşacağını bilemez. " (Lokman, 31/54) . 

Böyle bir şeye başvurmak da Cenab-ı Allah' ın bilgisine müdahale etmek 
demek olup, bu da gaybı bilme iddiasını taşımaktadır ki gaybı Allah ' tan başka 
kimse bilemez. İşte bundan dolayı Cenab-ı Allah' ın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş 
olduğu fal okları ile aynı durumda olup, her ikisi de kesinlikle haramdır. Bu 
ayet-i kerime' de kastedilen husus şudur: İnsanlar işte bu dikili taşlar ve putlar ile 
fal okları konusunda imtihan edildiler. Aslında burada dikilen taşlar Allah'a şirk 
koşmak ve onlara ibadet etmek için olup, fal okları da kehanet içindir. Bunlar 
Cenab-ı Allah' ın emretmediği birer ilim ve davranış biçimidir. Bunlardan birisi 
ilim için , birisi de amel içindir. Bunların her ikisi Allah' ın dini için bir zıt teşkil 
edip, İslam her ikisini de reddetmektedir. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu 
putları iptal etmek, kırmak ve fal oklarını da yok etmek üzere gönderilmiştir. İşte 
bu el-ensab sözcüğünden maksat şeytanın müşrikler için dikmiş olduğu ve müş
riklerin de kendisine ibadet ettiği putlardır. Bunlar bazen bir ahşaptan olabilir, bir 
dikili taş olur veya bir put olur veya daha sonraki dönemlerde bir kabir olabilir 
veya herhangi bir eşya olması da mümkündür. Burada gerekli olan ise bütün 
bunların tamamen yok edilmesidir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de Hz. 
Ali'ye yüksekçe yapılmış balkon şeklinde yükseltilmiş kabirleri yerin seviyesine 
getirmek için onu görevlendirmesi idi. İmam Müslim el-Camiu 's-Sahih1543 adlı 
eserinde Ebu' l-Heyyac el-Esedi 'den yaptığı bir rivayette şöyle der: Ali -radıyallahu 
anh- bana şöyle dedi: "Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in beni görevlendirdi
ği işe seni de aynen görevlendirmek istiyorum . Rasulullah beni hiçbir putu bı
rakmamak ve hiçbir kabrin de yüksekçe yapılmasına müsaade etmemek üzere 
gönderdi. Bütün putları yıktım ve kabirleri de yerle bir ettim. Ashab-ı kiram da 

1543 İmam Müslim, es-Sahih, il, 630, el-Cenaiz bölümü; Tirmizi, hadis no: 1 049 yine el-Cenaiz 
bölümü, kabirlerin düzeltilmesi babları; en-Nesai, iV, 88, yine el-Cenaiz bölümü ve kabirle
rin düzeltilmesi babı; Ebu Davud, IX, 34 
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Danyal' ın kabri diye bilinen kabir konusunda Hz. Ömer' in emirlerine itaat etmiş
tir. Bu kabri insanların gözünden tamamen uzaklaştırmışlardır. Yine Hz. Ömer 
-radıyallahu anh- ,  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in  arkadaşlarıyla birlikte 
altında oturduğu ve Hudeybiye barış antlaşmasına yakın günlerde Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' e altında bey'at ettikleri ağacın tamamen kesilmesini em
retmiş bulunuyordu. Ashab da Hz. Ömer' in bu isteği üzerine ağacı kesmişti . Bu 
hadisi İbnVaddah rivayet etmiştir. 1544 İbn Vaddah el-Kurtubi sözkonusu kitabın
da İsa İbn Yunus'tan şöyle dediğini işittiğini kaydeder: Hz. Ömer İbnu' l-Hattab 
-radıyallahu anh- altında Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in arkadaşlarından 
bey'at aldığı ve Bey'atu 'r-Rıdvan diye bilinen olayın altında gerçekleştiği ağacın 
kesilmesini emretmiş idi . Çünkü öyle bir hal almıştı ki insanlar gidip o ağacın 
altında namaz kılmaya ve oraya ayrı bir mekan ve makam gözüyle bakmaya 
başlamışlardı . İşte bundan dolayı Hz. Ömer burada itikadi yanlışlıkların ortaya 
çıkmasından korktuğu için ağacın kesilmesini emretmişti. 

İsa İbn Yunus diyor ki: Bu hadis bize göre İbn Avn' ın ,  Nafi 'den naklettiği 
bir hadistir: Şöyle der: İnsanlar bu ağacın altına gelip oturuyorlar v2 ondan 
bereket umuyorlardı .  Bundan dolayı Ömer İbnu'l-Hattab bu ağac, kestirtti . 
Cenab-ı Allah' ın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu bu ağaca böyle bir mua
mele yapılıp, kesilmesine karar verildiğine göre , birçok fitneye, bela ve musi
betlere, yanlış itikatlara sebep olacak olan bu putların ve dikili taşların hükmü 
o zaman ne olur ki? 

Aynı şekilde Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Mescid-i Dırar' ın yıkıl
masını emretmişti . 1545 Mescid-i Dırar' ın bu şekilde yıkılmış olmasına bakılırsa 
bundan daha büyük bir fitneye ve fesada sebep olan kabirler üzerine bina edil
miş olan mescidlerin haydi haydi yıkılması gerekir. Bu konudaki İslami hüküm 
bütün bu gibi mescid ve kabirlerin yer ile aynı seviyeye gelinceye kadar yıkıl ıp, 
düz hale getirilmesidir. Mescid-i Dırar'dan daha çok bu gibi fitnelere ve yanlış 
itikatlara sebep olan bu mescidlerin öncelikle yıkılması gerekir. Aynı şekilde ka
birler üzerine bina edilen kubbelerin de tümüyle kökünden yıkılması lazımdır. 
Çünkü bunlar Hz. Peygamberin hadislerine aykırı olup, onun bütün görüşlerine 
bir isyandır. Zira Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- kabirler üzerine binaların ya
pılmasını yasaklamıştır. Bunlar daha evvel sözkonusu edildi. Rasulullah -sallallahu 

1544 Bkz. Muhammed İbn Vaddah el-Kurtubi ,  el-Bid'a ve'n-nehyi anha, s . 42 . 
1545 Bu Mescid-i Dırar Tevbe suresi 107 ve 108 .  ayetlerde zikredilen mescid olup ayet-i kerime

lerde şöyle geçmektedir. "(O m ünôfıklar arasında) zarar vermek, inkôr etmek, mü 'minler 
arasına ayrılık sokmak için ve -daha evvel Allah 'a ve RasCılü 'ne savaş açan kimselere- bek
lemek ve gözetlemek yeri olmak üzere bir mescid edinenler ve: "iyilikten başka bir şey 
kastetmedik " diye yemin edenler (vardır). Hôlbuki Allah onların m uhakkak yalancı olduk
larına şôhid/ik eder. Onun {mescidin) içerisinde h içbir vakit (namaza) durma. Ilk gününden 
temeli takvô üzerine kurulan mescid(-i Kubô), içinde (namaza) durmana elbette daha layık
tır. Orada tertemiz olmayı arzu eden erkekler vardır. Allah da temizlenen/eri sever. Ayrıca 
bkz. İbn Hişam, es-Siyretu'n-Nebeviyye, IV, 1 7 1 ;  İbn Kesir, et-Tefsir, I I ,  414 
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aleyhi vesellem- ' e isyan mahiyetinde olup, ona muhalefete rağmen yapılmış olan 
bu binaların asla saygı duyulması gereken binalar olmadığı muhakkaktır. Bunun 
için de fasık ve zalim kimselerin yapmış oldukları binaların yıkılmasından daha 
çok bunların yıkılması icap eder. 

Yine yukarıda ifade ettiğimiz gibi yüksekçe yapılmış , balkon gibi bina edilmiş 
olan kabirlerin kökünden yıkılması ve yerle aynı seviyeye getirilmesi Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in bir emridir. Aynı şekilde bu kabirler üzerine bina edi
len kubbeler, yapılan binalar, inşa edilen mescidlerin de tümüyle yıkılması ve 
yok edilmesi gerekiyor. Çünkü Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- kabirler üzeri
ne mescid inşa edilmesini lanetlemiştir ve bu kabirler üzerine bina yapılmasını 
da kesinlikle yasaklamış bulunmaktadır. Bunun için Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-' in banisini lanetlediği ve kesinlikle yasaklamış olduğu bu gibi binaların 
yıkılması konusunda hemen işe başlamak ve bunların yıkımına yardım etmek de 
kesinlikle bir emir mahiyetindedir. Cenab-ı Allah da kendi dininin ayakta durma
sı ve onun dinine ve Rasulünün sünnetine yardım edenleri de güçlendireceğini 
vaat etmiş olduğunu unutmamak lazım. Allah ' ın dini ve Rasulünün sünnetini 
müdafaa eden ve onlar konusunda gayret sarfeden kimsenin bu gayreti en güzel 
bir gayret ve İslami yolda en güzel bir değişimdir. Yine kabirler üzerinde yakılmış 
olan bütün kandillerin ve ışıkların, mumların kesinlikle söndürülmesi icap eder. 
Z'ira bu şekilde kabirler üzerine kandil yakan ve oraya ışıklar koyan kimse Ra
sulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in diliyle lanet edilmiş olup, orada bu kabirlerin 
üzerinde durmak ve dua etmek de caiz değildir ve böyle bir kabir için kandillerin 
yakılmasını vakfetmek, böyle bir vakıf kurmak da ve vakfı devam ettirmek de 
caiz olmadığı gibi bu vakfın emirlerini yerine getirmek de caiz değildir. 1546 

"Ey iman edenler, şarap (içki), kumar, putlar ve fal okları, şeytanın pis 
işlerindendir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz " 

Ayet-i kerime'de geçen şarap kelimesi genel olarak sarhoşluk veren bütün 
içkiler için bir içecek, b ir içki anlamında kullanılan bir tabirdir. Sarhoşluk verici 
olmasına rağmen bazı isimlendirmelerden dolayı b ir kısım içki türlerini .,-+> yani 
şarap isminin dışında tutup, bunların Kur' an'da zikredilmediğini ve dolayısıyla 
bunların haram olmadığını söylemek ayet-i kerime'nin genel hükmüne aykırı 
davranmak demektir ve bunlar da genel hükümden asla çıkarılamaz. Bu dinin 
peygamberin söylediğini asla unutmamak gerekir ki hak olan da budur. Bu dinin 
peygamberinin söylediği şudur: "Her bir sarhoşluk veren içki şaraptır, hamrdır ."  ı s47 

1546 İğasetu '/-Lehfan , 207-21 0  
1547 Ahmed İbn Hanbel , e/-Müsned, Vl, 295, hadis no: 4645, el-Mearif baskısı. Burada Ahmed 

İbn Hanbel hadisinin senedinin sahih olduğunu söyleyip, eserinin birçok yerinde bunu 
kaydetmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde bu el-Mearif baskısında yer almış bulunan bir not 
olup, Beyrut baskısı için ayrıca bkz. 1 1 ,  16 ;  imam Müslim, es-Sahih, el-Eşribe bölümü, şarap 
içme babı ve benzeri eserlerde bu hadis kaydedilmektedir. 
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Aynı şekilde ayet-i kerimede geçen '.r-:-' -meysir" yani kumar çeşitlerinin bir kıs
mını da ayet-i kerime'nin hükmü dışına çıkarmaya çalışmak yine onun manasını 
tam anlamıyla idrak edememek ve manayı son derece kısırlaştırmaktır. Tavla 
oynamayı kumar türünden ayrı tutmak ne kadar isabetli bir iştir. Aynı şekilde 
kumar türlerinin dışında satranç oyununu tutmak da ne kadar isabetlidir. Selef 
alimlerinden birçok kimse satrancın ve tavla oynamanın kumar olduğunu söyle
miş oldukları gayet açıktır. Hz. Ali (radıyallahu anhu ve kerremallahu vechehu) 
satranç oynamanın acemlerin kumarı olduğunu söylemiştir. 1548 

Cenab-ı Allah içkiyi iki sebepten dolayı haram kıldığını bir sonraki ayet-i 
kerime' de açıkça ifade etmektedir: 

91 . Muhakkak şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin bı
rakmak, sizi Allah 'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vaz
geçtiniz değil mi?  

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah içki içen kimsenin aklının başından gitmesiyle kendi nefsi için 
ve nefsinden zuhur edecek her türlü mefsedete ve kötülüğe yol açmasının kaçı
nılmaz olduğunu ifade buyurmakta ve bunun zıttı olarak da akıllı bir kimsenin 
yapması gereken her türlü maslahatın da bu şekilde uzaklaştırılmış olacağını da 
anlatmaktadır. 

l:J�j � Gt ı_,ili.L; r-J_,; 0� l�jl;_\j J�)I ı_Af1j iiıı 1.Afİj 
�°' "  �ı t_*1ı 

92. Allah'a itaat edin, RasCıle de itaat edin ve (emirlerine aykırı ha
reketten) sakının .  Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, Peygamberimize düşen 
açıkça tebliğden ibarettir. 

1548 İ'/ômu'/-muvakkıin, I, 282 
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Tefsiri: 

Cenab-ı Allah hidayetin peygambere itaatte olduğunu, bunun dışında her
hangi bir hidayetin olamayacağını haber vermektedir. Burada Rasulullaha olan 
itaat belli bir şarta bağlanmıştır. Bu şartın yok olmasıyla itaat de kendiliğinden 
ortadan kalkar. Ancak bu mutlaka meselenin net olarak ifade edilmesi açısından 
da sadece değerlendirilmemelidir. Bu konuyu birçok kimse yanlış anlamış ve 
yanlış değerlendirmiştir. Bu konudaki hükümler öyle hükümlerdir ki bağlı olduk
ları şart ile ortaya çıkar ve var olur. Onların şartları olmadığı ve gerçekleşmediği 
zaman bu hükümler de asla gerçekleşmez. Bir şarta bağlı olarak ortaya çıkan bir 
durum o şartın yok olmasıyla kendisi de yok olmuş oluyor. Eğer böyle olmazsa 
ona bir şartın koşulmasına da gerek olmazdı. işte burada bu ayet-i kerime' de ke
sin olarak ortaya çıkan nass Hz. Peygambere olan itaatin yok olması ve gerçek
leşmemesi halinde h idayetin de ortaya çıkmayacağı ve gerçekleşmeyeceği hu
susu net olarak ifade buyrulmuştur. Cenab-ı Allah ' ın bu ayet-i kerime' de Allah' a  
itaat ediniz ve Rasulüne de  itaat ediniz sözünde fiilin yani IHI "itaat ediniz" 
fiilinin iki sefer tekrarlanmış olması ve bir tek fiille yetinilmemiş olmasında son 
derece mükemmel bir sır ve büyük bir fayda vardır. Bunu da inşallah Allah nasip 
ederse ileride tekrar konuyu ele alıp zikredeceğiz. 1549 

1 549 er-Risaletu't-Tebukiyye, 45-46. Aynı şekilde Nisa suresi 59. ayet-i kerime'nin tefsirine bakı
nız . 
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93. iman edip salih amel işleyenlere, sakınır, iman eder ve salih amel 
işledikleri, sonra da sakınıp iman ettikleri sonra yine sakın ıp ihsanda 
bulunduk/arı takdirde tattık/arından dolayı bir vebal yoktur. Allah ihsan 
edenleri sever. 

94. Ey iman edenler, Allah, görmeksizin kendisinden korkanları 
ayırdtetmek için avdan ellerinizin, mızraklarınızın erişebileceği bir şeyle, 
sizi muhakkak deneyecektir. Artık bundan sonra kim aşırı giderse, onun 
için pek acıklı bir azap vardır. 

95. Ey iman edenler, siz ihramda iken avı öldürmeyin. içinizden kim 
onu bilerek öldürürse; cezası: Sizden iki adil kimsenin hükmü ile, öldür
düğü hayvanın benzeri, Ka 'be'-ye ulaştırılacak (deve, sığır veya koyun 
cinsinden) bir hayvan kurban etmektir. Yahut (o nisbette) düşkünlere 
yemek yedirmek şeklinde bir keffô.rettir. Veya bunun dengi oruç tutmak
tır. Tô ki ettiğinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmiştekileri bağışlamıştır. 
Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikavvı alır. Allah m utlak 
galiptir, intikam sahibidir. 

96. Deniz avı ve onu yemek, size de yolcuya da bir fayda olmak 
üzere size helal kılındı. ihramda bulunduğunuz sürece de kara avı size 
haram kılındı. Sonunda huzuruna varacağın ız Allah'tan korkun. 

97. Allah Kô 'be'yi, o Beyt-i Haram ' ı ,  o Haram ayları, kurbanı ve bo
yunları gerdanlıklı kurbanlıkları da insanlar için bir kıyôm sebebi kılmış
tır. Bu da Allah 'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğin i  ve Allah 'ın 
her şeyi en iyi bilen olduğunu sizin de bilmeniz içindir. 

98. Bilin ki Allah hem cezası pek çetin olandır, hem de muhakkak 
Allah mağfiret edendir, çokça merhamet sahibidir. 

99. Rasule düşen ancak tebliğdir. Neyi açıklar, neyi gizlerseniz hep
sini Allah bilir. 

1 00. De ki: "Murdar ile temiz -murdarın çokluğu hoşuna gitse de
hiçbir zaman bir olmaz. Şimdi ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kur
tuluşa eresiniz. " 
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1 01 .  Ey iman edenler, size açıklanınca üzüleceğiniz bir takım şeyle
ri sormayın ız. Şayet onları Kur'ôn'ın indirildiği esnada sorarsanız, size 
açıklanır (yine üzülürsünüz). Allah onu affetti. Allah mağfiret edendir, 
ceza vermede acele etmeyendir. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime' de zikredilen ve size açıklanması halinde üzüleceğiniz birta
kım şeylerden maksadın ne olduğu konusunda farklı görüşler ortaya konmuştur. 
Bir kısım alimler bunun kaderle ilgili hükümler olduğunu, bir kısım alimlerin ise 
bunun hukuki durumlar olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda iki ayrı görüş var
dır. Bu sorulmasında sakınca görülen şeylerin şer' i ve hukuki meseleler olduğunu 
ileriye süren alimler Cenab-ı Allah ' ın bunları affettiğini ve bu hükümlerden vaz
geçtiğini ve haram kılınması noktasında da sükut ettiğini söylerler. Eğer bunlarla 
ilgili olarak soru sorulacak olursa belki bunlar haram kılınacaktı . Fakat sorul
maması istenmiş ve Allah da bunları bu şekilde haram kılmamıştır. Eğer birçok 
şeyi sormamış olsalardı Cenab-ı Allah bunları helal olarak bırakabileceği şeyler 
de vardı belki. Örneğin Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e hac ile ilgili olarak 
soru soruldu: 1550 "Ey Allah' ın Rasulü her yıl mı hac yapacağız?" Bunun üzerine 
Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Eğer, evet demiş olsaydım, her yıl bu sizin için 
bu haccetme farz olurdu. Onun için siz bana soru sormadıkça beni bırakın ben 
de size hükümleri açıklamaktan uzak kalayım. Sizden önceki toplumlardan nice 
toplumlar peygamberlerine bu şekilde çok soru sormak ve peygamberleriyle 
farklı görüşler serdederek onlara muhalefet etmekten dolayı helak olmuşlardır. "  

Bu yorumla ilgili olarak da bilinen meşhur Ebu Salebe hadisi buna dela
let etmektedir. Müslümanlara karşı en büyük kötülüğü yapan, kötülük işleyen 
Müslümanlardır. 1551 Bir başka hadiste de Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurmuştur: "Cenab-ı Allah öyle farzlar kılmıştır ki bu farzları sakın kaybetme
yesiniz ve bunları yapmamazlık etmeyesiniz. Öyle sınırlar çizmiştir ki sakın bu 
sınırları aşmayasınız. Öyle şeyleri haram kılmıştır ki bu haramları asla çiğneme
yiniz, unuttuğundan değil size olan merhametinden dolayı da bazı konularda 
sükut etmiştir, susmuştur. Siz de bu hususları araştırıp ve sorup durmayınız. 1552 

Bu ayet-i kerime'nin diğer bir yorumu da ve burada sorulan sorularla ilgili 
olarak bunların kaderi ilgilendiren sorular olduğu şeklinde de bir yorum yapıl
maktadır ve buna örnek olarak da Abdullah İbn Huzafe'nin: Babam kim ey 

1550 İmam Müslim, es-Sahih, lll, 481 ;  Hac bölümü, haccın hayatta bir kere farz kılınması babı; 
en-Nesai, Sünen, V, 1 10, Hac bölümü haccın farziyeti konusu. Bu iki hadis imamından 
başkaları da bu hadisi rivayet etmişlerdir. 

1551 Buhari, Xll l , 286, el-İ' tisam bölümü, çok soru sormanın mekruh görüldüğü konusu; Müs
lim, es-Sahih, V, 206, el-Fadail konusu 

1552 Darakutni bu hadisi rivayet etmiştir. iV, 297-298. Bu hadisin senedinde muhaddisler tara
fından yalancı olduğu bilinen Nehşel el-Horasani adında birisi vardır. Ayrıca bkz. Mişkatu '/
Mesabih, 1, 69 
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Allah'ın Rasulü; 1553 bir başka sahabinin de babam nerede ey Allah' ın Rasulü? 
diye sorması üzerine; "Baban ateştedir" şeklinde verdiği cevap . 1554 Bu duruma 
göre ayet her iki durumun yasaklanması ile ilgili olarak yine her iki hususu ele 
almaktadır. Burada "açıklanması halinde sizi üzecek veya üzüleceğiniz husus
lar" diye zikredilen şeyin yaratılış ve kaderle ilgili olduğu ifade edilmiştir. Çünkü 
sordukları konu kendileri için açıklanması halinde üzülecekleri onlara bildirilmiş 
ve böyle bir üzüntünün olmaması için Allah fazla soru sormamalarını istemiştir. 
Mükellefiyetler, amel ve ibadetlerle ilgili hususlarda da bu durumun sorulması ve 
Allah tarafından açıklanması halinde kendilerine ağır sorumluluklar getireceği ve 
bu sorumlulukları da yerine getirmediklerinden dolayı sıkıntı çekecekleri kendi
lerine bildirilmektedir. 

"Şayet onları Kur'an' ın indirildiği esnada sorarsanız size açıklanır ama yine 
de üzülürsünüz" sözünde de iki tür açıklama yapılmış ve iki görüş ortaya çıkmış
tır. Birincisi: Kur'an-ı Kerim indiği sırada bu hükümler açıklanırken siz de onların 
daha çok açıklanması ve bu konudaki bilgilerle ilgili olarak soru soracak olursa
nız size açıklanır ve hükümleri de belirtilir. Fakat burada Kur'an' ın indirildiği anda 
sorulması bu ana bitişik olan zaman kastedilmektedir. Yoksa hemen o inişi sıra
sında demek değildir. Sanki burada ayetin tamamen indirilmesinden sonra bu 
konuda herhangi bir açıklama ile ilgili soru sormaya izin olduğu anlaşılmaktadır. 
Buna rağmen de mutlak olarak bazı hususlarda soru sormanın yasaklandığına 
dair b ir görüşün de olabileceği ifade edilir. 

!kinci görüşe gelince, bu bir tehdit ve sakındırma açısından olduğu söylen
mektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ve vahyin o anda nüzulü sırasında size indiği 
anda bu konuda soru soracak olursanız ve bu da size açıklanacak olursa sizi 
üzebilecek durumlar ortaya çıkabilir ve siz de bundan dolayı soru sormamalısınız 
çünkü soru sorarsanız bunun açıklanması sizi üzecektir ve özellikle vahyin indiği 
anda bunu soracak olursanız size muhakkak açıklanır. Ayetin devamında Allah 
sizi affetti derken yani bu konuların açıklanmasıyla ilgili olarak bunu bir haber 
olarak verdi ve bir emir olarak da beyan etti ama özellikle bunun açıklanmasını 
sizden uzaklaştırmış oldu . Bu da Cenab-ı Allah'tan bir rahmet, bir mağfiret, bir 
yumuşaklıktır. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Birinci görüşe göre Cenab-ı Allah 
insanları bu konuda mükellef kılmaktan vazgeçmiş ve onları affetmiştir ve bun
dan dolayı da sizler için daha rahat ve geniş bir alanda hareket etmeyi nasip 
kılmıştır. !kinci görüşe göre ise bunun açıklanmasından vazgeçmiş ve bundan sizi 
affetmiştir, çünkü açıklanması halinde o sizi mutlaka üzecek bir şeydi. Bunun için 
açıklamayarak sizi bu konuda muaf tutmuştur. 
---------------
1553 imam Buhari, es-Sahih, Xlll, 279, el-İ' tisam bölümü, çok soru sormanın mekruh görüldüğü 

konusu; Müslim, es-Sahih, V, 207-209, el-Fadail bölümü; Taberi, VII, 80-82. İbn Kesir aynı 
ayetin tefsiri ile ilgili olarak bkz. ve ayrıca II, 1 13 

1554 imam Müslim. 1 ,  481 .  el-İman bölümü: Ebu Davud, XII, 493, es-Sünne bölümü, Müşrikle
rin çocukları ile ilgili konu 
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"Sizden evvel de bir kavim bu gibi soruları sorup durdu. Sonra da bundan 
dolayı küfrün içerisine yuvarlandılar ve inkar eden kimseler oldular" derken de 
burada kastedilen husus şudur: Doğrudan doğruya bizzat meselelerin kendisi 
değil , bunun türleri kastedilmiş oldu. Burada kastedilen şudur : Sizden evvelki 
topluluklardan bir kısmı bu gibi sorular sormalarından dolayı onlara sordukları 
sorular açıklanmış ve onlar da bu açıklamalara riayet etmeyerek bunu inkar edip, 
küfre girmişlerdir. Kendilerine bu açıklamalar neticesinde yüklenen görevlerden 
sırt çevirmişler ve onlardan da sırt çevrilmiştir. Burada bu ayetin hükmü kesilmiş 
değildir. Burada ifade edilen şey bir kula kendisinin sorduğu soru üzerine ona 
açıklanan hükümler karşısında bu hükümlerden uzaklaşmaya çalışmasının kötü 
olduğu anlatılmaktadır. En azından bu konuda kendisinin affedilmesine sebep 
olabilecek ve yapabileceği kadarıyla yetinmesi ve geri kalanı için de Allah'tan af 
ve mağfiret dilemesi tavsiye edilmiştir. İşte bundan dolayı Hz . Ömer -radıyallahu 
anh- şöyle demiştir: 1555 Ey bu havuzun ve suyun sahibi !  Bize bu konuda sakın 
herhangi bir söz söyleme . Hz. Ömer' in bunu söylemesindeki maksat yanında 
bulunan arkadaşlarından birisinin bu suyun temiz olup olmaması konusunda 
soru sorması üzerine böyle demişti . İşte bunun için de Cenab-ı Allah'ın kulu 
için gizlemiş olduğu ve açıklanması halinde onun durumunu ve sonunu ortaya 
çıkaracak kötü sonuç ve durumlarla karşılaşmamak için soru sorulmaması is
tenmiştir. Çünkü insanın akıbetiyle ilgili olarak açıklanacak bazı hususlar insanı 
üzecek ve aslında saklanması gereken bu durumlara rağmen onun bu gibi soru
ları sormaması daha uygundur. İşte bu ayet-i kerime'de de görüldüğü kadarıyla 
Cenab-ı Allah bu gibi soruların sorulmasını uygun görmemiş ve sorulmamasın ı  
istemiştir. Hatta bu soruları mekruh görmüştür. Çünkü bunların açıklanmasını da 
Cenab-ı Allah istememiş ve hikmetinden dolayı bu konuda susmuştur. Doğrusu
nu Allah daha iyi bilir . 

. -

1555 Hz. Ömer aralarında Amr İbn As'ın da bulunduğu bir grup süvariyle birlikte yola çıktılar ve 
bir havuzun başına vardılar. Amr İbnu' l-As o havuzun sahibine şöyle dedi: Havuzun sahibi, 
senin bu havuzuna vahşi hayvanlar girip çıkıyor mu? Hemen Ömer İbnu'l-Hattab devreye 
girerek şöyle dedi: Ey havuzun sahibi bize bu konuda sakın bir şey söylemeyesin çünkü bu 
gibi hayvanlar, bu gibi havuzlcıra ve suların içine girip çıkarlar, biz de buraya girip çıkarız. 
Bu hadisi nakleden Fıkhu 's-Sünne sahibi bu lafzı tam olarak açıklamamış ve kaynağını 
belirtmemiştir. Ancak İmam Malik'in e/-Muvatta adlı eserinde ( ! ,  23-24) nakledilmektedir. 
Ayrıca bk. Darakutni, ! ,  32: İbn Ebi Şeybe , e/-Musannef, ! ,  1 42 .  Aynı hadisi İmam Nevevi, 
el-Mecmu adlı eserinde ( l .  1 73-1 74) zikrederek şöyle demiştir: Burada kaydedilen eser 
(sahabeden nakledilen bilgiler) Yahya İbn Abdurrahman'ın rivayeti olup, senedi sahih bir 
sözdür. Ancak mürsel ve munkatıdır. Çünkü Yahya kendisi bizzat güvenilir olmasına rağ
men Hz. Ömer'e ulaşmış ve onunla görüşmüş değildir. Hatta Yahya, Hz. Osman' ın hilafeti 
döneminde dünyaya gelmiştir. Doğru olanı budur. Ancak bu mürsel rivayeti takviye eden 
ve ona şahitlik yapabilecek başka rivayet yolları da vardır. Ayrıca bkz. İbn Kudame, e/
Muğni, 1 ,  87. Kenzu 'l-Ummal adlı eserde de müellif sadece bu rivayeti kaydetmektedir. ( II I ,  
804) ;  Ayrıca bkz. Mişkatu'l-Mesabih, hadis no: 486, IX, 582. Doğrusunu Allah bilir. 
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1 02. Sizden evvel de bir kavim, onları sordu sonra da onları inkar 
eden kimseler oldular. 

1 03. Allah bahire, sôibe, vasile ve hôm diye bir şey (meşru) kılma
mıştır. Fakat o kafirler Allah 'a yalan söyleyip, iftira ediyorlar. Onların 
pek çoğunun da aklı ermez. 

1 04. Onlara: ''Allah 'ın indirdiğine ve RasCılü 'ne gelhiz" denildiği za
man: ''Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter" dediler. Ya ata
ları h iç bir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimseler idiyse? 

1 05.  Ey mu 'minler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolu bulursanız 
o sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah 'adır. O zaman 
yaptıklarınızı size haber verecektir. 

1 06. Ey iman edenleri Siz, yolculuk halinde iken ölüm musibe
ti b irinizi bulmuşsa, vasiyet vaktinde aranızda şôhidlik (şöyle olsun): 
Ya için izden adalet sahibi iki kişi, yahut sizden olmayan başka iki kişi 
(şahid) olsun. Haklarında şüpheye düşerseniz, bu iki kişiyi namazdan 
sonra alıkoyarsınız da Allah 'a şöyle yemin ederler: "(Lehine şehadet 
ettiğimiz) bu iki kişi akraba dah i olsa yeminimizi hiçbir bedele satma
yacağız ue Allah 'ın şahidliğin i gizlemeyeceğiz. O takdirde m uhakkak 
günahkarlardan oluruz. " 

Tefsiri : 

Muhammed İbn İshak Ebu'n-Nadr İbn Bazan Ümmü Hani'nin azadlı kölesi 
Ebu'n-Nadr İbn Bazan'dan ,  o da İbn Abbas'tan, o da Temim ed-Dari'den şöyle 
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der: 1556 Temim ed-Dari şöyle anlatır: Bu ayet-i kerime ile ilgili olarak burada 
insanlar arasında bu işten beri olanlar benden ve Adiy İbn el-Bedda'dan başka
larıdır. (Bunların ikisi de Hıristiyan olup, Suriye'ye , Şam'a ticaret için sefer ya
parlardı . )  Bir seferinde Şam'a gelmişlerdi ve bu arada Sehm oğullarının müttefiki 
olan Zeyd İbn Ebi Meryem de Suriye'ye gelmiş ve büyük bir ticari eşya olarak 
da yanında gümüş bir vazo alıp getirmişti. Bu onun en büyük bir ticari seferi idi. 
Ancak buraya vardığında hastalandı ve onların ikisine vasiyette bulundu. Temim 
ed-Dari şöyle anlatır: Zeyd İbn Ebi Meryem öldüğünde arkadaşımla birlikte o cam 
vazoyu aldık ve bin dirheme sattık . Sonra bin dirhemi aramızda arkadaşım Adiy 
İbn Bedda' ile paylaştık. Medine'ye vardığımızda ise Zeyd İbn Ebi Meryem'in 
diğer eşyasını ve mallarını akrabalarına teslim ettik Onlar gümüş vazoyu sordu
lar. Biz de dedik ki: Bize verdiği mallar bunlardan ibarettir, bize başka hiçbir şey 
vermedi. Ancak ben sonradan Müslüman olunca, vicdanım beni rahatsız etti ve 
bundan son derece rahatsız olup bunun bir günah olduğunu farkına vardım ve 
Zeyd'in akrabalarına giderek onlara olayı anlatıp, beşyüz dirhemi teslim ettim ve 
geri kalan beşyüz dirhemin de arkadaşım Adiy İbn Bedda'da olduğunu haber 
verdim. Onlar hemen koşup Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' e şikayette 
bulundular. Rasulullah onların elinde bir delil olup olmadığını sorduğunda olum
lu bir cevap veremediler. Kendi dinleri gereği olarak en kutsal şeylere ve mukad
desatlarına yemin etmelerini istedi. Bunun üzerine de Cenab-ı Allah bu ayet-i 
kerime'yi indirdi . Ayet indikten sonra Sehm oğullarından olan Amr İbnu' l-As bu 
yemini yaptı ve bunun üzerine de Hz. Peygamber Adiy İbn Bedda'dan beşyüz 
dirhemi alıp sahiplerine iade etti . 1557 

Yahya İbn Ebi Zaid'e ,  Muhammed İbnu' l-Kasım Abdulmelik İbn Said İbn 
Cubeyr' in babasından, onun da İbn Abbas' tan rivayet ettiğine göre1558 İbn Abbas 
dedi ki: Temim ed-Dari ve Adiy İbn Bedda Mekke' ye ticaret için gider gelirlerdi. 
Sehm oğullarından bir adam onlarla birl ikte ticaret için yola çıktı. Ancak içinde 
hiçbir Müslümanın bulunmadığı bir yerde vefat etti ve onların ikisine vasiyette 
bulundu. Onlar geriye döndüklerinde adamın mallarını akrabalarına verdiler fa
kat bu mallar arasından altın ile bezenmiş gümüş bir vazoyu sakladılar ve onu 
akrabalarından gizlediler. Sonra Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e geldiklerin
de Hz. Peygamber onlara yemin ettirdi, onlar da bu yaptıklarını gizleyip Hz. 

1556 Ebu'n-Nadr İbn Bazan Muhammed İbnu's-Saib el-Kelbi bu hadis uyduran adamlardan 
birisidir; Hadisi Tirmizi (V, 241 )  Tefsir bölümünde hadis no, 3059'da rivayet etmektedir ve 
bu hadisin garib olduğunu ve isnadının da sahih olmadığını kaydeder. Ayrıca bk. et-Taberi, 
VII, 100; İbn Kesir, II, 120; ed-Durru'/-mensur, ili, 220 ve el-İsabe, VI, 400, Adiy İbn Bed
da' ile ilgili bölüm 

1557 Buhari, es-Sahih, V, 480, Vasiyetler bölümü, bu ayetle ilgili açıklamalar kısmı; Tirmizi, V, 
242, Kur'an-ı Kerim Tefsiri bölümü Maide suresi kısmı; Ebu Davud, X, 16, Miras bölümü, 
ehl-i zimmet' in şehadeti kısmı 

1558 Bu hadisi Hakim ( l l ,  3 1 1 )  rivayet edip, sahih olduğunu söylemiş ve İmam Zehebi de onu 
tasdik etmiş ve onunla aynı görüşte olduğunu ifade etmiştir. 
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Peygamber onlara gizledikleri veya sakladıkları bir şeyin olup olmadığını sordu. 
Sonra da bu vazonun Mekke'de satıldığı görüldü. Vazoyu ellerinde tutan kimse
ler dediler ki: Biz bu vazoyu Temim ile Adiy' den satın aldık. Bunun üzerine Sehm 
oğullarından birileri ve onların dostlarından iki adam kalkıp Allah'a yemin ettiler 
ve bu vazonun Sehm oğullarına ait olduğunu söylediler ve kendi şehadetlerinin 
Temim ve Adiy'nin şehadetlerinden daha itibarlı ve daha hak sahibi olduğu
nu söyleyerek eğer biz yalan söylüyorsak biz zalimlerdeniz deyince , vazo alındı 
sahiplerine teslim edildi. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Bu ayetin 
tefsiri ilgili olarak yapılan izahlar selefin cumhurunun görüşleridir. 

Hz. Aişe -radıyallahu anha- şöyle der: "Maide suresi en son inen suredir. Bunun 
için burada gördüğünüz bütün helalleri helal kabul ediniz ve içinde bulduğunuz 
bütün haramları da haram olarak kabul edin ve böyle inanınız . "  

İbn Abbas' tan sahih bir rivayetle nakledildiğine göre1559 İbn Abbas bu ayetle 
ilgili olarak şöyle der: Bu ayet vefat edeceği sırada yanında Müslümanların bu
lunduğu bir kimse için Cenab-ı Allah onun vasiyette bulunmasını ve Müslüman
lardan da adil olan iki kişiyi şahit tutmasını istemektedir. Eğer siz yolculuk halinde 
iseniz yahutta sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun buyrulup, vefat edeceği 
sırada yanında Müslümanlardan kimsenin bulunmaması halinde Müslümanlar
dan iki kimseyi şahit tutmalarını istemiştir. Eğer onların şehadetlerinden şüpheye 
düşecek olursa, onlara namazdan sonra yemin ettirsin ve şöyle desinler: Biz bu 
şehadetimize karşılık ucuz bir paha almayacağız ve ucuz bir değere bu şehade
timizi satmayacağız. Daha evvel anlatıldığı gibi Ebu Musa el-Eş'ari bu şekilde 
hüküm vermiştir. 

Süfyan es-Sevri şöyle der: Ebu İshak es-Subey' i ,  Amr İbn Şurahbil 'den nak
lederek şöyle der: Maide sCıresinden hiçbir şey neshedilmiş değildir. 

Veki, Şube'den, o da Katade'den, o da Said İbnu' l-Müseyyeb'den sizden 
başka kimseler diye bu ayet-i kerime'de geçen ibareden maksadın ehl-i kitap 
olduğunu kaydederler. Başka bir rivayette de yine Veki' den nakledildiğine göre 
şöyle demektedir: "Sizin dininize mensup olmayan başka kimselerden . . .  " diye 
kastedilir. Şureyh'den sahih bir rivayetle şöyle nakledilir. Dedi ki: "Müslümanla
rın aleyhine ve Müslümanlarla ilgili olarak müşriklerin şehadeti ancak vasiyet ile 
ilgili olarak kabul edilebilir ve bu vasiyet de ancak kişinin yolcu olması halinde 
geçerlidir. " 

İbrahim en-Nehai' den sahih bir senedle rivayet ettiğine göre buradaki iba
reden maksadın sizden başka kimselerden denilirken yani sizin dininize mensup 
olmayan diğer kimselerin tümünden herhangi iki kişinin şehadetinin caiz oldu
ğunu kaydeder. 

1559 et-Taberi bu rivayeti nakletmektedir. VII , 108 



SCıre :  s • Ma ide Suresi  •!• 697 

Said İbn Cubeyr'den yine sahih bir senedle nakledildiğine göre burada siz
den başka kimselerden maksat şudur: Eğer müşriklerin hakim olduğu bir yerde 
ise o zaman ehl-i kitaptan iki adama vasiyette bulunur. Onlara ikindiden sonra 
yemin ettirilir ve onların yeminlerinden sonra hainlikleri ortaya çıkacak olursa, 
vefat edenin akrabaları bu sefer yemin ederler ve olayın şöyle şöyle meydana 
geldiğini ayrıntılarıyla anlatırlar. O zaman da hak vefat edenin akrabalarına verilir. 
İmam Şa'bi'den nakledildiğine göre sahih bir senedle buradaki "diğerlerinden" 
maksadın Yahudi ve Hıristiyanlar olduğunu söylediği nakledilir ve aynı şekilde 
İmam Mücahid'den de sahih bir senedle nakledildiğine göre o Müslümanların 
dışındaki kimseler kastedilmektedir. Yahya'dan da buna benzer bir rivayet nak
ledildiği gibi İbn Sirin de sahih bir senedle aynı kanaati ifade etmektedir. Bunlar 
müminlerin imamlarıdır. Ebu Musa el-Eş'ari ve İbn Abbas da bunları bu konuda 
rivayette bulundukları gibi Hz. Ali -radıyallahu anh- da aynı konuda içtihatta bu
lunmuştur ve Ebu Muhammed İbn Hazm1560 aynı konuda kanaatini belirtmekte 
olup, Ebu Ya' la, İbn Mesud' dan bu konuda rivayette bulunmaktadır ve sahabe
den de bunlara muhalefet eden kimsenin olduğu da bilinmemektedir. 

Tabiilerden Amr İbn Şurahbil, Şureyh, Ubeyde, İbrahim en-Nehai, İmam 
Şabi , es-Suaydan, Ebu Muclez, İbn Siyrin, Yahya İbn Ya'mer aynı kanaati belir
tirler. Etbau't-Tabiin'den de Süfyan, Yahya İbn Hamza ve el-Evzai aynı görüşü 
paylaşırlar. 

Bunların dışında Ebu Ubeyd, Ahmed İbn Hanbel ve ehli hadisin bütün fa
kihleri ve zahir ile hükmedenlerin tümünün görüşü bu istikamettedir ama bazı 
kimseler de onlara muhalefet etmişlerdir. Sonra bu ayetin değişik yollardan iza
hıyla ilgili olarak farklı görüşlerin olduğunu görebilmekteyiz. 

Bu görüşlerinden birincisi ayet-i kerime' de geçen sizden başka kimselerden 
maksat sizin kabilenizden olmayan kimseler demektir. Bu konudaki görüşle ilgili 
olarak Hasen el-Basri ve ez-Zühri'den rivayetlerin olduğu bilinmektedir. 

İkincisi ise bu ayetin mensuh olduğuna dair Zeyd İbn Eslem ve benzeri kim
selerden rivayetler vardır. 

Üçüncü görüş ise buradaki şehadetten maksat şudur: Vasiyet edenin mi
rasçılar için vasiyetini yapması ve Allah'a iman etmesi kastedilmektedir. Yoksa 
bilinen şehadete iman etmesi kastedilmiyor. 

Bu ayet-i kerimeyle ilgili olarak başkalarının görüşlerine gelince: Bu konu
daki nesih meselesi sözkonusu edilmekle birlikte bu tamamen batıl ve yanlış 
bir yorumdur. Çünkü bununla bu ayet-i kerime'de geçen hükümlerin tamamen 
iptal edildiği ve bununla amel etmenin helal olmadığı kanaati ifade ediliyor ki 
bu dinden olan bir hüküm değildir ve asla bunun delilinin sahih olduğu da ileri 
sürülemez ve böyle bir iddia geçerli olamaz. Hiç kimse bu ayet-i kerime'ye mu-

1560 İbn Hazm, el-Muhalla, IX, 405, 406 
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halif herhangi bir hükmün olduğunu getirip ortaya koyması ve bunu delil olarak 
göstermesi zaten mümkün değildir. Hatta bu ayetin hükmü ile ileri sürülecek 
başka bir hükmün arasını telif etmek de mümkün değildir. Eğer gerçekten bu 
ayetin hükmünün aksine bir hüküm ileriye sürülebilecek ise, o zaman burada 
nesih vardır demek mümkündür. Eğer bu konuda herhangi bir ciddi delil ortaya 
konamaz ise , o zaman böyle bir iddianın tamamen geçersiz olduğunu söylemek 
gerekir. Sonra her şeyden evvel sahabeler arasındaki hanımların en bilgini ve 
Kur'an-ı Kerim'e ashab arasında en iyi vakıf olanlardan birisi olan Hz. Aişe: "Ma
ide suresinde herhangi b ir mensuh hüküm yoktur" der. Hatta selef alimlerinden 
birçok kimse de bu kanaati belirtmektedir. Ayrıca bu ayet-i kerime'nin hükmüy
le Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in ashabı ondan sonraki dönemlerde amel 
etmiş bulunmaktadır. Eğer gerçekten burada nesh sözkonusu olmuş olsaydı, 
elinde delil i olan veya olmayan kimseler "şu ayet mensuhtur" der ve herhangi 
bir nas ile de delil getirerek bunu iddia edebilirdi ama mensuhtur demek kolay 
değildir. Aslında bunu söyleyen kimsenin bu nassın mensuh olup olmadığını 
bilmediği de ortadadır. Şu şu hüküm mensuhtur demek yani Cenab-ı Allah (c.c) 
bu konuda amel edilmesini haram kılmıştır ve bu konuda amel etmek haramdır 
demektir. Bu hüküm mensuhtur demek dinden olan bir hükmü ve meşru olan 
bir durumu iptal etmek demektir. Ama bunun dışındaki bir durum da boyunların 
uçurulduğu bir sonuç olur. Alimler derler ki: Burada sizden olmayan iki kişiden 
maksadın yani sizin kabilenizin dışındaki kimseler demektir diyenlerin görüşleri 
de yanlıştır. Bunun son derece batıl ve yanlış olduğu bir fesad olduğu gözden 
kaçmamaktadır çünkü ayetin baş tarafında zaten herhangi bir kabileye hitap 
edilip de şu kabile değil de, şu kabileden veya sizin kabilenizin dışında bir kabile
den diye herhangi bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Bilakis buradaki hitap 
bütün müminlere yapılmış bir hitap olup, "sizden başkaları" denirken ancak bu 
başka kimseler kafirlerden olabilir ve bunda da hiçbir şüphe sözkonusu olamaz. 
Sizin kabilenizden başka kabilelerden anlamına geldiğini söyleyen kimsenin bu 
sözü bir alimin di l  sürçmesi ve ayetin genel hükmünden gafil olmasından başka 
bir şey olmadığını söylememiz gerekir. Aynı şekilde buradaki şehadetten mak
sadın vasiyeti mirasçılara yapan kimsenin yeminlerinin olduğunu söylemek de 
yine yanlış bir yorum ve yaklaşımdır. Şundan dolayı: Her şeyden evvel Cenab-ı 
Allah "sizin aranızdaki bir şehadet"ten kastettiği doğrudan doğruya bir şeha
det olup sizin aranızdaki yeminler dememiştir. ikincisi Cenab-ı Allah : " İki kişi" 
derken yemin sadece iki kişi arasında olan bir hadise de değildir. Üçüncü bir 
nokta da sizden adalet sahibi olan kimseler deyip, yeminde adalet sahibi özelliği, 
yani yemin edecek kimsenin adil olması şartı aranmayabilir. Dördüncü nokta 
ise sizden başka kimseler denince de böyle bir şey için de yeminin sözkonusu 
olamayacağı açıktır. Beşinci bir nokta "yeryüzünde bir sefere çıktığınız zaman" 
ile şart koşulmuş olup, bu şartın yeminde olmasına da gerek yoktur. Altıncı bir 
nokta Allah'ın şehadetini asla gizlemeyiz. "Eğer biz bunu yaparsak günahkar
lardan oluruz" kısmını ne yapacağız? Burada şehadet açık olarak ifade edilmiş 
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olup, yeminde böyle bir davranış istenmemektedir. Ayrıca şehadeti gizlemeyiniz, 
"kim şehadeti gizleyecek olursa onun kalbi hastalıklarla doludur" denildiğinde 
de yine burada şehadetin sözkonusu olduğunu açıkça gösterir. Dokuzuncu bir 
nokta bu şahitliği gerektiği şekilde yerine getirmelerine . . .  denilirken de yemin 
etmeyi şehadet için bir yemin olarak ifade buyurmaktadır ve burada da yemi
nin şehadet için olduğu gayet açıktır. Sekizinci nokta yahut yeminlerinden sonra 
yeminlerinin mirasçılara tevcih edileceğinden korkmalarına daha yakındır deni
lirken de burada yine yemin şehadet için kastedilmiş olup, burada da yine aynı 
şekilde son derece açıktır. "Bizim şahitliğimiz o iki kişinin şehadetinden elbette 
daha doğrudur" diye bir sonraki ayet-i kerimede zikredilmiş olması yine yeminin 
şehadet için olduğunu ortaya koyar. Eğer yeminin müddai aleyhe ait olduğu 
buna ihtiyaç duyulduğunda söylenecek olsaydı, onlara yemin yeterdi ve onlar 
ikisi de ihanet etmiş olmazlardı. Onuncu nokta ise o her iki şahit Allah'a yemin 
ederek biz Allah'a yaptığımız şehadeti gizlemeyiz derler. Eğer gerçekten yine bu
rada yemin sözkonusu olmuş olsaydı, onlar o zaman mana itibariyle "biz Allah'a 
yemin ederiz ve biz yeminimizi de saklamayız" şeklinde olurdu. Böyle bir anla
mın da hiçbir hükmünün olmayacağı ve bir anlam ifade etmeyeceği açıktır. Eğer 
mesele gerçekten yine burada yemin olmuş olsaydı ,  şöyle mi diyecekti: Yeminini 
gizlemediğine dair yemin et. Böyle bir ibare de son derece yanlış ve tutarsızdır. 
Onbirinci nokta Kur' an ve sünnette tarif edilen şehadet son derece açık olup, 
maruf olan şehadettir. Yine bir başka ayet-i kerime'de ifade edildiği gibi "şe
hadeti Allah için ayakta tutunuz. " (et-Talak, 2) ve yine "sizin erkeklerin izden iki 
şahit tutunuz. " (el-Bakara, 282 ) ve yine Talak suresindeki "sizden adalet sahibi 
iki kişiyi de şahit tutunuz. " (et-Talak, 2) gibi ayetlerde şehadetin ne olduğu son 
derece açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

Eğer buna karşılık olarak Nur suresi 6. ayette zikredilen "sizden birinizin şe
hadeti Allah'a dört kez yemin etmesidir" ve 8. ayette de "kadının da yemin olsun 
ki muhakkak yalancılardandır diye dört defa şahitlik etmesi o kadından cezayı 
kaldırır" şeklinde zikredilen ayet-i kerimelerde geçen yeminler lian için yapılan 
yeminlerdir. Ama bunlar ileri sürülecek olursa denir ki: Burada kocanın yapmış 
olduğu yemin bir delil yerine ikame edilen ve şehadet yerine zikredilen bir ye
mindir. Bundan dolayı da "kadın eğer inkar edecek olursa" şartına bağlanmıştır 
ve bunun için de kadının yemini şeklinde ifade edi1'11ektedir. Kadının yemini şa
hadet olarak ifade edilmektedir. Çünkü buradaki yemin kocanın şehadeti yerine 
geçen bir yemindir. Buradaki yemin de aynı şekilde özel bir lafız olarak ö.)ı+.:.JI 
...u� Allah için şahitlik etmek şeklinde ifade edilmiş olup, adeta olayı tekid için 
zikredilmiştir ve özellikle son derece hassas bir konu olmasından dolayı da yemin 
şehadet sözcüğüyle yüceltilmiştir. Onikinci noktaya gelince, Cenab-ı Allah size 
ölüm gelip çattığı zaman aranızdaki şehadetten maksat. . .  diye buyururken size 
ölüm gelip çattığı zaman aranızdaki yemin diye şeklinde söylememiş ve bunun 
da böyle anlaşılması hiçbir zaman uygun olmamıştır. Çünkü vasiyette bulunan 
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kişi iki tane şahide muhtaçtır yoksa iki tane yemin edecek kimseye muhtaç değil
dir. Onüçüncü nokta her şeyden evvel Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ve on
dan sonra da onun ashabının tümü bu ayet-i kerime' den bunu anlamışlardır ve 
bu şekilde uygulama olmuştur. Kesin olarak ayetin tefsiri bu şekildedir ve bunun 
dışındaki bir yorum da yanlış ve batıldır. Bunun dışındaki yollardan uzak kalmak 
gerekmektedir. 1561 Yine bu ayet-i kerime'nin izahıyla ilgili olarak bazıları ayeti 
farklı bir şekilde te'vi l  ederek şöyle derler: Burada ayet-i kerime'de zikredilen 
herkes Müslümandır ve Müslümanlar kastedilmiştir. Burada "sizden başka kim
selerden" maksat yani Müslüman olup da sizin kabilenizden başka bir kabileye 
mensup olan kimseler kastedilmiştir denilirse, bu yanlış bir izah olur. Her şeyden 
evvel Cenab-ı Allah ayet-i kerime'n in başlangıcındaki h itapta ey iman edenler 
diye buyurarak başlamaktadır. Sonra da sizin dışınızda olan iki kişi derken bu
rada da o halde müminlerin dışında olup, kafirlerden olan iki kişi kastedildiği 
gayet açıktır. Allah burada bir kabileye hitap edip da başka bir kabileyi b ırakmış 
olduğuna dair herhangi bir anlam çıkarılamaz. Burada da genel olarak Kur'an-ı 
Kerim' in adeti gereğince ve her zaman her yerde zikrettiği gibi genel olarak mü
minlerin tümüne bir h itap sözkonusudur. 

İbn Abbas'ın bu konu ile ilgili olarak naklettiği hadis son derece açık olup, 
burada ehl-i kitabın şehadeti olduğunu ifade etmiştir. Bazıları da buradaki şeha
detten maksadın orada hazır olan kimseler anlamında olduğunu iddia ederler 
ki bu da sözü asıl faydasından ve asıl maksadından uzak b ir yere çekmek olup, 
ayetin muradına muhalif bir yorumdur. Ayetin geliş şekli siyakından da anlaşıldığı 
gibi bu reddedilecek bir yorum şekli olduğu da açıktır. Buradaki şehadetin yemi.1 
anlamında olduğunu iddia eden kimselerin iddialarına karşı da şunu ifade etmek 
gerekir ki ayetin siyakından açık olarak anlaşıldığına göre şehadetin sc.rih bir şe
hadet olduğu kesindir. Ancak bu yemin ile tekid edilmiş bir şeha..:iettir. Onun için 
bu şehadetin özelliğini ortadan kaldırmaya çalışmak da caiz değildir. Bu ayetin 
mensuh olduğunu söyleyenlerin iddialarına gelince , bu da yine yanlış ve batıl bir 
iddia olup, Maide suresinin Kur'an-ı Kerim' in en son inen suresi olduğu bilindiği
ne ve ondan sonra bu ayetin hükmünü neshedecek herhangi bir Kur' ani hüküm 
inmediğine göre bunu da iddia etmek ne kadar tutarlı bir görüştür. Eğer bura
daki hükmün ve nassın mensuh olduğu gerçekten mümkün olsaydı yine Maide 
suresinde ve bu ayetten sonra gelen b ir ayet de olması gerekirdi ki bu zaten 
vaki değildir. "Bu ayet-i kerime ile amel etme hususu terkedilmiştir" demek son 
derece yanlış ve saçma bir iddia olup, ilme dayalı olan bir iddia değildir, çünkü 
bunun tam aksine bununla amel edildiği ve bu konuda da gayet açık bir şekilde 
meşhur uygulamaların olduğu bilinmektedir ve özellikle seleften birçok alimin 
görüşü de bu doğrultuda olup, Ebu Musa el-Eş'ari bu konuda hüküm vermiş ve 
İmam Ahmed İbn Hanbel de bu konudaki kanaatini belirtmiştir. 1562 

1561 et-Turuku '/-Hikemiyye, 193, 197 
1562 Tehzibu's-Sünen, V, 222-223 
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1 07. Eğer onların bir vebali hakkettikleri gerçekten ortaya çıkarılırsa, 
haksızlığa uğrayan (mirasçı) lardan (ölene) en yakın başka iki kişi bun
ların yerine geçer ve: "Bizim şahidliğimiz, o iki kişinin şehadetinden el
bette daha doğrudur. B iz aşırı da gitmedik yoksa muhakkak zalimlerden 
oluruz" diye Allah adına yemin ederler. 

1 08. Bu, şahidliği gerektiği şekilde yerine getirmelerine yahut yemin
lerinden sonra yeminlerin (mirasçılara) tevcih edileceğinden korkmala
rına daha yakındır. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah !asıklar toplulu
ğuna h idayet vermez. 

1 09. Allah peygamberleri toplayacağı gün: "Size ne cevap verildi?" 
buyuracak, onlar da: "Bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gaybları çok 
iyi bilen ancak Sensin" diyecekler. 
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1 1 0. Allah o zaman şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu Isô, senin üze
rindeki ve ananın üzerindeki nimetimi hatırla. Han i  Ben, seni  Ruhu 'l
Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkin iken de in
sanlarla konuşuyordun. Hani  sana kitabı (yazıyı), hikmeti, Tevrat'ı ve 
İncil'i de öğretmiştim. Hani Benim iznimle çamurdan bir kuş suretine 
benzer bir şeyi yapıyordun; ona üfürüyordun da iznimle (canlı) bir kuş 
oluveriyordu. Anadan doğma körü, abrası (alaca hastalığına yakalanmı
şı) da yine Benim iznimle iyi ediyordun. Yine Benim izn imle ölüleri (ka
birlerinden diri olarak) çıkartıyordun. Ve hani İsrailoğullarını kendilerine 
apaçık mücizelerle geldiğin zamanda senden (zarar vermelerini engel
leyerek) çekmiştim de içlerinden kafir olanları: "Bu apaçık bir sihirden 
başka bir şey değildir" demişlerdi. 

1 1 1 .  Hani Havarilere (peygamberleri aracılığı ile) : "Bana ve Rasulüme 
iman edin" diye vahiy etmiştim de: "Jman ettik. Gerçekten Müslümanlar 
olduğumuza Sen de şahid ol" demişlerdi. 

1 12. Hani Havariler: "Ey Meryem oğlu Isa, Rabbin gökten bize 
bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O: "Eğer iman edenlerdenseniz, 
Allah'tan korkun" demişti. 

1 13. Dediler ki: "Biz istiyoruz ki; o sofradan yiyelim, kalblerimiz 
yatışsın, senin bize gerçekten doğru söylediğini bilelim ve biz de ona 
şahidlik edenlerden olalım. " 

1 14. Meryem oğlu İsa: "Allah 'ım, Rabbimiz, b ize gökten bir sofra 
indir ki bizim için, hem önceden gelenlerimize, hem sonra gelecekleri
mize bir bayram ve senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır. Çünkü Sen 
rızık verenlerin en hayırlısısın" dedi. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime'de hem dua, hem de hamd-u sena birlikte zikredilmiştir. 
Kur'an-ı Kerim' in başka yerinde bu şekilde hem dua, hem de hamd-u sena Allah' ı 
överek birlikte zikredilen başka bir ayet-i kerime yoktur. Bu konuyu sözkonusu 
eden veya bu konuda uyarıda bulunan hiç kimseye rastlamadım . Bu duada Hz. 
Mesih' in Rabbini tanıma noktasında bir kemal bilgiye sahip olduğuna delalet 
eden dehşetengiz bir sır vardır. Hz . İsa'nın Rabbini yücelterek yapmış olduğu 
bu istek ve dua Cenab-ı Allah' ın şu sözünden sonra gelmektedir. "Rabbin bizim 
üzerimize gökyüzünden bir sofra indirmeye güç yetirir mi veya indirmeye gücü 
yeter mi" sözünden sonra Hz. İsa iman sahibi olan kimselerin böyle bir istekte 
bulunmamaları konusunda onları uyarmış ve Allah'tan korkmaya davet ettiği 
gibi bu konuda gerekli bilgiyi de vermişti. Ancak onların bu taleplerinde ısrar et
meleri üzerine Hz. İsa bundan korkmuş fakat buna rağmen de onların kalplerine 
bu isteklerinin yerine getirilmemesi halinde bir şek ve şüphenin yerleşeceğini ve 
Allah konusunda bir şüpheye düşmelerinden de endişe etmiştir. Bunun için de 
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Allahumme duası ile başlamış bulunmaktadır. 1563 Allahumme ile başlayan duada 
Cenab-ı Allah 'a bir hamd-u sena olduğu gibi onun bütün isim ve sıfatlarıyla ona 
dua edilen bir cümledir ve bir dua şeklidir. Bu duanın muhtevasında Rabbine 
büyük bir hamd-u senada bulunan, onu bütün isimleriyle zikrederek Rabbine 
büyük övgüler veren bir dua olduğu açıktır. Bu duadan maksat ile bu duada 
talep edilen ihtiyaç Cenab-ı Allah'ın rububiyetini düşünerek ona hamd-u sena 
noktasında en yüce bir övgüde bulunarak onu överken kudretinin bütün özellik
lerini açıklayarak, onun rububiyetini ve yüceliğini dile getirerek, Peygamberinin 
ona olan bağlılığının da burhanım ortaya koyarak yapılan bir duadır. 

işte bu dua ile imanın ne kadar fazla olduğunu ve yüce olduğunu ortaya 
koyduğu gibi Hz. İsa' nın Rabbine olan bağlılığını ve ona yaptığı hamd-u senayı 
da gösterir. Çünkü böyle bir istekte bulunma konusunda Hz. İsa'nın Rabbine 
karşı bir mahcubiyeti sözkonusu olduğu için böyle bir istekte bulunmak acaba 
doğru mudur endişesiyle birlikte bir özür dileme mahiyetinde olan bu dua terim
leri içinde Allah' ın iki ismiyle birlikte yapılan bir duadır. Bu isimlerin birincisinde 
Cenab-ı Allah'a hamd-u sena edilen "Allah" ismi ile diğeri ise "Rab" ismini zik
rederek ona dua edip, Allahumme Rabbena diyerek her ikisini birlikte zikretmiş 
ve Cenab-ı Allah ' ın makamı her iki ismin de makamı olduğu için ikisi ile birlikte 
böyle bir talepte bulunmuş ve iki ismiyle dua etmiştir. 

Buradaki dehşetengiz sırrı anlamak gerekir ve onu anlamaktan, kavramak
tan uzak kalmayıp, Cenab-ı Allah' ın kitabında bunu dilediğine verdiğini işaret 
ettiğini de idrak ederek ona hamd etmek lazımdır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-' e yapılan salat ve selam ile birlikte yapılan hitap daha ewel onun sırrını 
zikrettik ve tekrar ileride de bundan bahsedeceğiz. 1564 
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1 1 5.  Allah buyurdu ki: "Gerçekten Ben onu size indireceğim. Ama 
bundan sonra sizden kim kafir olursa, Ben onu alemlerden kimseyi 
azablandırmayacağım bir azabla azablandıracağım. " 

1563 Bu konuda Allahumme'nin anlamıyla ilgili olarak Ali İmran suresi 26. ayet-i kerimenin 
izahına bakılmalıdır. 

1564 Bedaiu'J-Fevaid, il, 194 
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1 1 6. Allah (Kıyamet gününde Hz. İsô'ya) : "Ey Meryem oğlu İsa, in
sanlara, Allah 'ı bırakıp da beni ve anamı iki ilah edinin diye sen mi 
söyledin?"  diyeceği zaman (İsô.) der ki: "(Rabbim!) Seni tenzih ederim. 
Hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Şayet ben onu söy
lemiş isem zaten Sen onu bilmişsindir. Sen içimde olanı bilirsin. Ama 
ben Senin gaybında olanı (gizlediklerini) b ilmem. Şüphesiz Sen, gayb
ları çok iyi bilensin. " 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime'de Cenab-ı Allah ' ın Hz. Mesih 'e sorduğu soruya cevaben 
Hz. Mesih (a .s) yine ayette zikredildiği gibi şöyle demektedir: Ey Rabbim! Eğer 
ben bunu söylemiş olsaydım, sen bunu zaten bilecektin ve biliyorsundur. 

Hz. İsa ayet-i kerime'deki bu sözüne bakıldığı zaman bir cevap mahiyetin
de olan bu sözünün yerine daha kısa bir şekilde hayır ben bunu söylemedim 
veya sadece hayır söylemedim diye şeklinde söyleyebilirdi. Her iki halde de Hz. 
İsa bir peygamber olarak edebin gerçek yönünü de ümmetine anlatmak için ve 
Rabbine karşı sonsuz saygısını ve edebi belirtmek için her iki cevap arasını ayır
mış ve h ayır söylemedim demeyerek ey Rabbim ben bunu söylemiş olsaydım, 
sen bunu bilirdin diyerek farklı ve edepli bir anlamda cevap vermiş, işi Cenab-ı 
Allah' ın ilmine bırakmak suretiyle buradaki sırrı ortaya koymuştur. 

Ayet-i kerime'de geçen " ve sen benim içimden geçeni bilirsin" sözüyle de 
Cenab-ı Allah' ın ilmine sığınarak ve onun gayb bilgisini ortaya koyarak kendi 
nefsini beraat ettirmeye çalışmış ve bu insanın içinden geçen bilgileri de okuma
nın sadece Allah'a mahsus bir bilgi olduğunu ifade etmiştir. Sonra şöyle devam 
ediyor Hz. İsa: "Ben ise senin içinden geçeni bilmiyorum. Bununla da Rabbine 
yine senada bulunmuş ve övgüde bulunmuştur ve Cenab-ı Allah' ın gaybı bilme 
konusunda yegane bilgiye sahip olduğunu ve ondan başka kimsenin gaybı bi
lemeyeceğini bu cümle ile ifade etmiş bulunmaktadır. Sonra bunu da tekid eder 
mahiyette şöyle diyor Hz. İsa: "Sen gayb bilgisini en iyi bilensin." Bununla da 
Cenab- ı  Allah' ın kendisine emrettiğinin dışında havarilerine ve etrafında ona 
iman edenlere başka hiçbir şeyi emretmediğini de söyleyerek kendisine vahyedi
lenleri onlara aktardığını söylemiştir. İşte bu da saf bir tevhid inancıdır. 

1 1 7. "Ben onlara bana emrettiğinden başkasın ı  söylemedim. Rab
bim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye söyledim. " 
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Tefsiri: 

Bu cümle ile de Hz. İsa onların arasında bulunduğu müddetçe onlara Rabbin
den aktardığı bilgiler konusunda onların şahitlik yaptığını da haber vermektedir. 
Bu da Hz. İsa'nın vefat ettirilmesinden ve Rabbine kaldırılmasından sonra artık 
onların yaptıkları konusunda Hz. İsa'nın herhangi bir bilgisinin olmadığını da ima 
edip, onların ne yaptıkları ile ilgili olarak Hz. İsa'nın vefat ettirilmesinden sonra tek 
bir bilgiye sahip olan ve her şeyi bütün incelikleriyle bilen ve bu konuda tek olan 
sadece Cenab-ı Allah' ın olduğunu da bu ayet-i kerime ifade etmektedir. Ayetin 
devamında şöyle buyrulur: "Beni aralarından aldıktan sonra artık onlar üzerinde 
gözetleyici sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. "  Bununla da Hz. İsa aley
hisselam Cenab-ı Allah' ın şehadetinin ve bilgisinin her şeyin üstünde ve çok daha 
geniş ve kapsamlı bir şehadet olduğunu da ifade etmektedir. Sonra ayetin deva
mında "artık onların üzerinde gözetleyici sen oldun." Tek şahid sensin buyurmak 
suretiyle eğer onları azaplandırırsan şüphe yok ki onlar senin kullarındır. İşte bu 
sözlerle de Hz. İsa bulunduğu makam ve mevkii gereği ve aynı zamanda bir pey
gamber olarak Cenab-ı Allah'a karşı olan edep sınırlarını en mükemmel şekilde 
muhafaza ettiğini ve edebin zirvesinde sözler sarfettiğini görüyoruz. Allah' ın kul
larına olan rahmetinden daha büyük bir efendilik sözkonusu olabilir mi? ve bu
rada da Hz. İsa ey Rabbim onlar senin kullarındır. Senden başka kimsenin kulları 
değildirler. Onları sen azap edecek olursan, senin kulların olmakla birlikte senin 
azabına uğrarlarsa en kötü kullar dahi olsalar yine sen onların efendisisin ve onla
rı affedebilirsin. Onlar en kötü kullar ve en çok isyan edenler kimseler olsalar bile 
onları azap ettirmezsin . Bu da ubudiyetin yakınlığı gereğince efendinin kullarına 
efendiliği, ihsanı ve rahmetidir. Rahim ve rahman olan, erhamurrahimin olan, 
en büyük rahmet sahibi olan Allah'ın, en büyük kerem ve cömertlik sahibi olan, 
ihsan edicilerin en yücesi olan bir Rabbin kullarını azap ettirmesi de mümkün mü 
diye bir ifade tarzı vardır. Hz. İsa, onlar azabı hak etmiş olmalarına rağmen, onla
rın Allah'a olan itaatten uzak durmaları ve davranışlarında aşırıya gitmelerinden 
daha çok onların Allah'ın birer kulu olarak onun rahmetinde olduklarını ve onun 
merhametiyle onlara muamele etmesini Rabbinden dilemiştir. 

Yukarıda ifade etmiş olduğumuz "şüphesiz gaybları çok iyi bilen ancak sen
sin" yani onlar senin kullarındır ve sen onların içinde gizlediklerini, açığa vur
duklarını da en iyi bilensin. "Eğer onları azap edecek olursan, onları azap etme 
noktasında senin sahip olduğun yüce bilgin çerçevesinde onları azaplandırmış 
olursun" demektir. 

Burada Hz. İsa'nın kastettiği şudur: "Ey Rabbim! Onların yapmış oldukları 
amellerini, elde etmiş oldukları sevaplarını ve günahlarını sen daha iyi biliyorsun. " 
Yoksa burada Hz. İsa'nın onlara merhamet dilemesi ve bazı cahillerin zannettiği 
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gibi Cenab-ı Allah' ın ne olursa olsun bütün yaptıklarıyla birlikte onları affedece
ği anlamını taşımamaktadır. Buradaki hikmet ve mülkünde tasarruf etme yetkisi 
tamamen Allah' a ait olduğu dile getirilmektedir. Yoksa olay kaderiye mezhebinin 
zannettiği gibi değildir. Burada asıl olan Cenab-ı Allah' ın hikmetine ve adaletine 
sığınmak suretiyle ona olan övgü ve hamd-u senayı ikrar ve itiraf etmektir. Onun 
ilminin kullarının yaptıkları noktasındaki kemal ve zirvede olmuş olması ve onla
rın azabı hak etmeleri konusunda zaten her şeyi bilen Cenab-ı Allah'tır. 

1 1 8. "Eğer sen onları azaplandırırsan şüphe yok ki onlar senin kul
larındır ve eğer sen onlara mağfiret edersen yine şüphe yok ki sen aziz 
ve hakim olansın.  " 

Tefsiri : 

Dikkat edilirse ayetin sonunda Allah aziz ve hakim sözünü buyurmuştur. Bu 
Hz. İsa'nın duasının sonunda zikredilen Allah'ın yüce iki ismi olarak onun aziz
liğinden ve hakim oluşundan bahsedip ente'l-gafur er-rahim, sen mağfiret eden 
ve merhamet edensin dememiştir. Bu da yine bir peygambere yakışan edebin 
en mükemmel şeklidir. 

Hz. İsa bu duasını Cenab-ı Allah' ın isyan edip itaat etmeyen kulların is
yanlarından dolayı onlara gazap ettiği ve ateşe atılmaları gerektiği bir anda bu 
duayı yapmış ve bu hikmetli sözleri söylemiştir. Yoksa burada söylenen sözler 
herhangi bir şekilde Cenab-ı Allah'tan af veya ondan şefaat dileme sözkonusu 
değildir ve ayrıca bu makam da bir şefaat dileme makamı değildir. Onlardan 
beraet etme ve uzak olduğunu ilan etme makamı ve zamanıdır. Eğer Hz. İsa bu 
duasını yaparken sen gafur ve rahimsin, mağfiret eden, bağışlayan ve merhamet 
edensin diye söylemiş olsaydı, o zaman Cenab-ı Allah'ın kullarına karşı gazabı
nın şiddetlendiği bir anda Allah' ın düşmanları için bir merhamet dileme gibi bir 
durum sözkonusu olurdu. O andaki Hz. İsa'nın konumu ve içinde bulunduğu an 
Cenab-ı Allah' ın bu kullara karşı olan gazabına muvafık ve uygun düşecek bir 
şekilde bir dua yapma makamında idi. Burada Hz. İsa her iki sıfatı da zikretmiş 
bulunmaktadır ve biri diğerinin üzerine atfetmiştir. Bir taraftan Allah'ın rahmet 
ve mağfiretini dilerken, bir taraftan da onun izzet ve hikmetini, azizlik ve hakim
liğini sözkonusu etmektedir. Bu her iki husus da Cenab-ı Allah'ın kudretinin ve 
ilminin kemalini içeren isimler ve dua cümleleridir. Bunun anlamı şudur: Ey Rab
bim! Sen onlara mağfiret edecek olursan, bu senin kudretinin yüceliği ve ilminin 
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sonsuzluğunun gereğidir. Yoksa sen onlardan intikam alma noktasında haşa aciz 
olamazsın. Onların işlemiş oldukları günahlar da senin ilminin dışında değildir 
ve sana gizli kalması da söz konusu olamaz. Çünkü b ir kul karşı taraftan intikam 
alma noktasında acziyete düştüğü için affeder yahut da kendisine verilecek za
rardan habersiz veya bu konuda bilgisinin yetersiz olduğundan dolayıdır ama 
sen öyle değilsin ey Rabbim! Kemal sıfatı şu demektir: O kadir, yüce , her şeyi 
bilen Rabbin mağfiretidir. O aziz ve hakimdir. Bu her iki sıfatın zikredilmiş olması 
yine dediğimiz gibi Hz. İsa'nın içinde bulunduğu an ve makamı edep noktasın
daki hitabının nazikliğini ve nezaketini gösteren bir dua şeklidir. 1565 

Ayet-i kerime' de geçen "feinnehum ibaduke" sözünden maksat sen onların 
üzerine kadir, onlara güç yetiren, onların sahibisin anlamında değildir. Burada 
sözkonusu edilen övgü aynen bir şahsa şöyle demeye benzer. Sen bu falan kişiye 
azap edecek olursan, buna gücün yettiği için azap ediyorsun. Cenab-ı Allah ile 
ilgili "onlar senin kullarındır, dilersen onları azap edersin" ayet-i kerimesindeki 
asıl maksat burada adaleti haber verme ve adaleti dile getirme konusunda ya
pılan bir duadır. 

Cenab-ı Allah onlara azap edecek olursa onlar onun kullarıdır. Onları yarat
makla, dünyaya getirmekle, rızık verip, ihsanda bulunmakla onlara minnet etmiş 
ve büyük nimetler vermiştir. Bütün bunlar onlardan herhangi bir güç ve kuvvetle 
gerçekleşen şeyler değildir. Yaratılmaları, onlara rızık verilmesi ve onlara ihsanda 
bulunulması Cenab-ı Allah' tan gelen bir nimettir. Bu onların bir gayretlerinin 
sonucu meydana gelmiş şeyler olmayıp, tam aksine Cenab-ı Allah nimetiyle ve 
fazlıyla bütün bunları gerçekleştirmiştir. Eğer bu noktadan sonra onları artık azap 
ederse onlar onun kullarıdır ve azabı da sadece onların işlemiş oldukları suçlar 
ve azabı hak etmelerinden dolayıdır. Cenab-ı Allah onlara bu kadar nimetler 
vermişken onları durup dururken azap etmesi haşa onun adaletine aykırıdır ve 
onları asla azap etmez. Onlar azabı hak etmedikten ve en kötü davranışları ser
gilemedikten sonra neden onları azap etsin. 

Bundan daha da latif bir durum vardır. O da onların Allah' ın kulları olması 
gerçeğidir. Onların Allah' ın kulu olmaları gerçek anlamıyla ona ibadet etmeleri
ni, onu yüceltmelerini, şanını her zaman üstün tutmalarını gerektiriyor. Aynen bir 
kölenin efendisine itaati gibi ve bir sahibin onun elinden başka hiçbir kimsenin 
fayda vermediği bir efendiye itaat eden kişi gibi .  Çünkü o biliyor ki ondan başka 
başına gelebilecek zararı uzaklaştıracak hiçbir varlık ve hiçbir kimse sözkonusu 
olamaz. İşte bu kullar Cenab-ı Allah'a en büyük küfrü yapmış olsalar, ona en 
büyük şirki koşmuş olsalar, ona her türlü eksikliği nispet etseler ve onun sıfatla
rını inkar etseler dahi yine onlar O'nun kullarıdır ve onların bu yaptıklarından 

1565 Medaricu 's-sôlikin, ll, 378-379 
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neredeyse gökler yere kapanacak, yeryüzü paramparça olacak, dağlar yerinden 
oynayacak bir durum ortaya çıkar. 

İşte bütün bunlara rağmen onlar bu yaptıklarından dolayı koştukları şirkten, 
içine düştükleri küfürden, Allah 'a isnad ettikleri her türlü eksikliklerden dolayı 
azabın en kötüsünü hak eden kimselerdir. O zaman anlam şöyle ortaya çıkıyor: 
"Onlar Sana şirk koşan kullarındır. Senden sırt çevirdiler, Seni inkar ettiler ve 
Senin hakkını ,  hukukunu çiğnediler. İşte bundan dolayı da azaba müstahak olan 
kimseler oldular." 

Yine bu konuda çok daha dikkat çekici, son derece mükemmel bir bakış 
açısı daha vardır ki bundan evvelkilerden de daha çok latif bir bakış açısıdır, 
o da şudur: Eğer onlara azap verecek olursan bu senin hakkındır. Ancak ihsan 
edici bir efendinin, nimetlendirici bir yücenin, kullarına merhamet etmesi, onlara 
büyük bir şefkat göstermesi onun şanındandır. Sen bunlara azap edecek olursan, 
bunlar Senin kullarındır ve onlar ancak hak ettikleri için onları azap ediyorsun . 
İşledikleri günahlardan dolayı azaba uğratıyorsun. 

Bu bir tarafa, bir de Rabbine itaat eden, efendisine boyun eğen ve onun 
rızası için her şeyi yapan bir kimse için durum bundan mutlaka daha farklı ve 
merhameti gerektiren daha değişik bir sonuç ortaya çıkarır. Bütün bu anlamlan
dırmaları düşünerek onlar arasında bir muvazene ve bir karşılaştırma yapmak 
gerekir. Bütün bu söylenenlerle birlikte şu izahı yapanların da görüşünü tümüyle 
kıyaslamak lazım. Denir ki: Eğer onlara azap edecek olursan Sen her şeye gücü 
yeten malik ve sahipsin. Onlar ise memluk ve kuldurlar. Onlar Seni Rab edinmiş
lerdir. Böyle bir azapta Sen sadece kendi mülkünde tasarrufta bulunmuş olursun 
ve azaba herhangi bir sebep yoksa bile bu Senin tasarruf hakkındır. 1566 

Cenab-ı Allah Hz. İsa'nın diliyle şöyle buyurur: "Eğer ben bunu söylemiş 
olsaydım, sen mutlaka bunu bilirdin. " (Maide, 1 16 )  

Bu mazi bir lafız üzerine söylenmiş b i r  şarttır ve kesin olarak manası mazi 
anlamındadır. Çünkü Hz. Mesih (a .s) ya bu sözü gökyüzüne ref edildikten yani 
kaldırıldıktan , yükseltildikten sonra söylemiş, yahut da kıyamet gününde bunu 
söyleyeceğine dair hikaye üslubuyla anlatılmış bir sözdür. 

Her iki takdire göre şöyle bir izah yapılması gerekir: Burada cümledeki şart ce
zasına mazi bir anlam ile bağlanmıştır ve şöyle bir izahı da yapanlar da yanılmıştır: 
Hz . İsa bu sözü gökyüzüne kaldırılmadan evvel dünyada söylemiştir. Bunun da 
takdiri şöyledir: "Eğer ben bunu söylemiş olsaydım, Sen bunu bilirdin ." Bu anlam 
ise ayeti tahriften başka bir şey değildir. Çünkü bu cevap Cenab-ı Allah' ın Hz. 
İsa'ya yönelik olarak sorduğu sorudan sonra söylenmiştir. O kendi kavmi içinde 

1566 Miftahu  Dari 's-Saade. 445-446. 
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iken Cenab-ı Allah ona böyle bir soru sormaz. Çünkü Hz. İsa'yı ve annesini onlar 
ancak onun gökyüzüne kaldırılmasından yüzlerce yıl sonra ilah edinmişlerdir. Bir 
nahiv kaidesinin gereklerini izah etmek maksadıyla Cenab-ı Aı1ah ' ın kelamını tah
rif etmek hiç de caiz değildir. Sırf vahiy kaidesi uğruna bu kadar örneklendirmeleri 
ortaya koyan bir anlamı tahrif etmek hiç de uygun değildir. 

İbnu's-Serrac, el-Usul adlı kitabında şöyle der: Bu ayetin te'vili gelecek anlamı 
ifade eden iki fiil ile takdir edilir. Şöyle ki : Gelecekte ben bunu daha ewel söyle
miştim yani geçmiş/mazi bir zamanda söylemiştim diye söylemiş olman bunu daha 
ewel biliyordun anlamını taşımaktadır ve bunu da ispat eder. Mazide meydana 
gelmiş olan bir olayı da gelecekte ispat etmek mümkündür, o zaman bu maziye 
bağlanarak anlatılabilir. Bu cevap da gerçekten son derece zayıf bir cevap olup, bu 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in söylediği ileri sürülen bu söz üzerine de 
bina edilemez: Eğer sen bu günahı işlemiş olsan, kalk ve Rabbine tevbe et! 

Akıllı olan bir kimse "burada şart geleceğe bağlanmıştır" diyebilir mi hiç? ! 
Birinci yorumlama şöyle izah edilir: Bu kesin olarak olumsuz bir anlam çıkartır. 

İkinci yorum ise: Burada konuşmakta zorlanmak ile ilgili olduğu hususunu 
da gizlemek mümkün değildir. Aynı zamanda onun şöyle demiş olmasını söyle
mek de mümkün değildir ve bunu da kastetmiş olamaz. Gelecekte şöyle sabit 
olmuştur ki sen bunu daha ewel mazide geçmiş bir zamanda bu günahı işledin, 
bundan dolayı da tevbe et denilecektir. Halbuki burada kastedilen anlam bu 
değildir. Kastedilen anlam ve murad sözün açıkça delalet ettiği anlamdır. Şöyle 
ki: Senden daha evvel böyle bir günah sadır olmuş ise bunu tövbe ile karşıla ve 
bundan da başka bir söz kastedilmiş değildi. 1567 

"Ben onlara bana emrettiğinden başkasını söylemedim . . .  " 

Ben senin bana emrettiğinden başka h içbir şeyi onlara emretmedim derken 
buradaki anlam bana verdiğin emrin üzerine h içbir şeyi arttırmadım ve fazla 
hiçbir şey de yapmadım. Halbuki bu şekilde değil de anlam şudur: "Senin bana 
emrettiğinin tümünü h içbir şeyi dışarıda bırakmaksızın söyledim ve yerine getir
dim ve Senin bana verdiğin emirlere muhalefet edebilecek hiçbir şeyi de eksik 
bıraktığımı  hatırlamıyorum . "  1568 

1567 Bedaiu '/-Feuaid, 1, 45 
1568 el-Fevaidu '/-Muşevveka, 154 
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1 1 9. Allah buyurur: "Bugün doğru söyleyenlerin doğruluklarının 
kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için -orada ebedi ve daimi 
kalıcılar olmak üzere- altından ırmaklar akan Cennetler vardır. Allah 
onlardan razı olmuştur. Onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. İşte, en 
büyük kurtuluş budur. " 

120. Göklerin, yerin ve onlarda ne varsa hepsinin mülkü Allah 'ındır. 
O, her şeye gücü yetendir. 
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EN' AM SÜRESİ 
[165 Ayetl 
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Rahman ve Rah im Al/ah ' ın adı ile. 

.t. ' }.. .J 1 ..ı.:..; - 1 ' ·--

"{ '?' y - - �.r. )� 

1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden 
Allah ' ındır. Sonra da kafir olanlar -buna rağmen- Rabblerine (putları) 
eşit tutarlar. 

Tefsiri: 

Müşrik, gökleri ve yeri yaratan,  karanlıkları ve aydınlığı var eden o yüce zata, 
kendisine de başkasına da göklerde olsun yerde olsun zerre ağırlığı kadar hiçbir 
fayda sağlayamayan kimseleri ortak koşar. En büyük ve en çirkin zulmü ihtiva 
eden böyle bir denk tutup, ortak koşmak ne kadar kötü, ne kadar çirkindir. 1 

Bu husustaki iki görüşün daha sahih olanı :  Diğer taraftan Rablerini inkar 
eden kafirler ona eş koşarak ortak koştukları bu varlıkları Allah'ı sevip, ona iba
det ettikleri gibi sever ve onlara ibadet ederler, anlamında olduğudur.2 

Şanı yüce Allah, batılın peşinden gidenleri: "Sonra da kafir olanlar buna 
rağmen Rablerine eş koşarlar" buyruğu ile yermektedir. Yani bunlar yüce Allah ' ı  
başkası ile kıyas eder ve ulCıhiyet ve ubCıdiyette onu başkaları ile eşit tutarlar.3 Bu 
da ibadette , sevgide ve tazimde ona denk koşuyorlar, anlamına gelir.4 

Bir başka yerde de şöyle demektedir: Sevgi ve tazim anlamı ile ibadette on
dan başkasını ona denk koşarlar. Bu husustaki iki görüşün sahih olanı budur. 

1 ed-Dôu ve 'd-devô, 197 
2 Miftahu Dôri's-Seôde, 457 
3 İ'lômu '/-muvakkı'in, 1, 502 
4 İğôsetu'l-lehfôn, 1, 61 
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Buyruğun,  diğer taraftan kafir olanlar, Rablerine ibadetten vazgeçerek baş
kasına ibadete yönelirler anlamında olduğu da söylenmiş ise de bu, pek güçlü 
bir görüş değildir . .  Çünkü Araplar bu anlamda böyle bir tabir kullanmazlar. 5 

2. O, sizi çamurdan yaratandır. Sonra bir ecel takdir edendir. O'nun ka
tında belirli bir ecel daha vardır. Sonra yine de siz hfılô. şüphe edersiniz. 

3. Göklerde de yerde de Allah sadece O'dur. G izlinizi de açığınızı da 
bilir. O, ne kazanacağın ızı da bilir. 

Tefsiri : 

Burada "gökler" lafzının çoğul gelişinin hikmeti gayet açıktır. Bu da zarfın 
şanı yüce ve mübarek Allah'ın isminde bulunan ilahlık anlamı ile ilgili oluşudur. 
Yani o göklerin her birisinde ilah ve mabud olandır. Bu türden (göklerin cinsin
den) olanların her birisinde ilah edinilen ve mabud olan sadece odur. Bu sebeple 
burada "semavat: gökler" lafzının çoğul olarak gelmesi cinsi ifade edecek şekilde 
tekil lafzı ile yetinmekten daha beliğ ve daha güzeldir. Ehl-i sünnete mensup
lardan birisi bu anlamı yakalayamadığından ötürü bu ayeti uygun olmayan bir 
şekilde tefsir cihetine giderek: Ayette tam vakıf "semavat" lafzı üzerinde yapılır. 
Sonra da yüce Allah'ın: "Yerde de Allah gizlinizi ve açığınızı bilir" diye okuyuşa 
devam eder" demiş ve ayetin anlaşılmasında hataya düşmüştür. Gerçekte ise 
ayetin anlamı az önce açıkladığımız şekildedir ve bu, tefsir bilginleri ve araştır
macılarının da görüşüdür. 6 

5 Medôricu's-sôlikin. 111, 21 
6 Bedôiu '/-fevôid, 1. 116 
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4. Onlara Rabblerinin ayetlerinden bir ayet gelse, mutlaka ondan 
yüz çevirirler. 

5. işte onlar, hak kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. Fakat ken
disiyle alay etmekte oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. 

6. Görmediler m i  ki, Biz, kendilerinden önce n ice nesilleri yok et
tik. Onları, sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirmiş 
(imkan ve iktidar vermiş), gökten üzer/erine bol bol yağmur indirmiş, 
altlarından ırmaklar akıtmıştık. Böyle iken günahları yüzünden onları 
helô.k ettik ve arkalarından başka bir nesil yarattık. 

Tefsiri: 

Şanı yüce Allah bizden önceki nesillerin helak edilişini hatırlatıp,  bunun kı
yas yapılması için sözkonusu edildiğini beyan etmektedir. Helak edilmelerine 
sebep, onların işledikleri günahları idi. Bu kıyasta onlar asıl önermedir, biz de o 
asla kıyas edilenleriz. Günahlar ise bizimle onlar arasındaki ortak illet (gerekçe) 
dir. Bu kıyasın hükmü ise helak oluştur. İşte bu,  katıksız bir illet kıyasıdır. Şanı 
yüce Allah bunu ayrıca bir çeşit kıyas-ı evla diye bilinen kıyas ile de pekiştirmek
tedir. Şöyle ki, bizden öncekiler bizden daha güçlü idiler. Onların çetin bir güce 
sahip olmaları başlarına gelen azabı geri çeviremedi ve o haller başlarına geldi.7 
(Dolayısıyla onlardan sonra gelip, onlardan daha güçsüz ve zayıf olanların helak 
edilmeleri öncelikle sözkonusudur. ) 

7. Eğer Biz sana kağıt üzerinde yazılı bir kitap indirseydik, kendileri 
de elleriyle ona dokunsalardı, kafir olanlar yine: "Bu, ancak apaçık bir 
büyüdür" derlerdi. 

8. "Ona ne diye bir melek indirilmedi? "  dediler. Eğer Biz bir melek 
indirseydik (iman etmemeleri halinde) herhalde iş bitirilmiş olurdu. Ve 
sonra kendilerine (azıcık) bir süre (bile) verilmezdi. 

9. Eğer onu bir melek yapsaydık, onu elbette bir adam yapardık. Ve 
her halde onları (başkalarını) düşürmekte oldukları şüpheye düşürür
dük. 

7 I'lônıu'/-muuakkı'in, (cilt belirtilmemiş), 181, 182 
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Tefsiri: 

Birincisi, onların o rasulden risaleti telakki etmelerine engeldir. 

İkincisi ile de onların maksatları hasıl olmazdı . .  Çünkü o vakit, bu bir beşer
dir, melek değildir diyeceklerdi .8  

Diğer taraftan onlar9 derler ki : İbadeti ifa etmek makamı telbis (karışıklık) 
makamıdır. Yüce Allah' ın da : "Ve herhalde onları (başkalarını) düşürmekte ol
dukları şüpheye düşürürdü . "  (el-En' am ,  9) buyruğunu da delil gösterirler. 

Şüphesiz ki bu, bilgisizliğin en çirkin şekillerindendir . .  Çünkü bu ibareler 
"eğer: lev" edatının cevabına dahildir . .  Çünkü bu edat kullanıldığı takdirde ken
disinden önce sözkonusu edilmiş olan melzO.m (denilen, gereken) in lazım (ge
rektirici ) in sözkonusu olmayacağı için var olmayacağını ifade eder. Bu da ondan 
sonra gelen cevabı teşkil eder. O halde onların teklif ettikleri şekilde rasulün me
lek olmaması, yüce Allah'ın onlar hakkında karışıklığa düşmelerini istemeyişin
den dolayıdır. 

Çünkü kafirler: Onun üzerine bir melek indirilmeli değil miydi? Yani biz onu 
gözlerimizle görmeli değil miydik demişlerdi. Yoksa melek zaten ona (Rasule )  
Allah tarafından emir ve  nehiylerini getirerek inip durmakta idi. Onların tek
lif ettikleri , meleğin gözleriyle görülecek şekilde inmesi idi. Şanı yüce Allah da 
onlara gönderdiği rasulünü neden meleklerden seçmediğinin hikmetini, onlara 
gözleriyle görecekleri bir meleği neden indirmediğini haber vererek: "Eğer biz 
bir melek indirseydik (ve onlar iman etmeseydi) herhalde iş bitirilmiş olurdu ve 
sonra kendilerine bir süre verilmezdi . "  Yani azaba uğratılmaları gerekir, iş olur 
biter, sonra da yalanlamalarını sürdürdükleri takdirde de onlara hiçbir mühlet 
verilmezdi. 

Bu, yüce Allah'ın el-Hicr suresinde yer alan : "Dediler ki: Ey kendisine zikir 
indirilen kişi. . .  o zaman da kendilerine mühlet verilmez. " (el-Hicr, 15/6-8) buy
ruğuna benzemektedir ki burada sözü geçen "hak" dan kasıt azaptır. 

Daha sonra yüce Allah: "Eğer onu bir melek yapsaydık, onu elbette bir 
adam yapardık" diye buyurmaktadır. Yani biz onlara bir melek indirmiş olsay
dık, onu bir adam suretinde indirirdik. .  Çünkü onlar gerçek sureti ile melekten 
herhangi bir şeyi algılayacak güce sahip değildirler. O vakit de biz onları bir 
karışıklığa düşürmüş olurduk. .  Çünkü onlar bu gelenin gerçekten bir adam mı 
yoksa bir melek mi olduğunu bilemezlerdi .  Ona adam suretini vermiş olsaydık, 
onları karışıklığa düşürür ve onların istekleri başka şeylere karışır ve kendileri işin 
içinden çıkamazlardı .  

8 Miftôhu  Dôri 's-Seôde, 196, 197 
9 Cahil abidler ile aşırı Sufileri kastetmektedir. 
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Yüce Allah'ın: "Ve herhalde onları (başkalarını} düşürmekte oldukları şüp
heye düşürürdü" buyruğu ile ilgili iki görüş vardır: 

Bunlardan birincisine göre , o takdirde bu onların aralarındaki zayıf kimseleri 
karışıklığa düşürmelerinin bir cezası olurdu. Yani  onlar aralarındaki zayıf kimse
leri şüpheye düşürdüler ve hak ile batılı karıştırarak içinden çıkamayacakları bir 
hale getirdiler. Böylelikle onlar da, adam meleğe benzetilerek şüphe ve tereddüt 
içerisine düşürülmüş olacaklardır. 

İkincisi biz de onların kendi kendilerini içine düşürdükleri karışık halleri 
aleyhlerine daha da karıştırırız . .  Çünkü onlar kendi aleyhlerine işi karıştırdılar, 
doğru olduğunu bildikleri halde kendilerinden olan rasCıle iman etmediler, göz
leriyle görecekleri melek bir rasCıl istediler. İşte bu, durumu kendi aleyhlerine 
karıştırmalarıdır. 10 

1 O. Anda/sun, senden önce geçen peygamberlerle de alay edildi de 
onlarla eğlenenleri alaya aldıkları gerçek, çepeçevre kuşatıverdi. 

1 1 .  De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın sonra da yalan/ayanların sonu 
nice oldu, bir bakıverin . " 

12. De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir? " De ki: ''Allah 'ındır. 
O, rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Anda/sun ki hepinizi, hakkında hiç 
şüphe olmayan Kıyamet gün ünde, toplayacaktır. Kendilerini zarara uğ
ratanlar, işte onlar iman etmezler. " 

Tefsiri: 

Şanı yüce Allah, kitabında rahmeti kendi üzerine yazdığını haber vermek
tedir. Bu onun kendisi üzerine böyle bir şeyi vacip kılması demektir. Bunu vacip 
kılan kendisidir. Vacip kıldığı şey de kendisi ile alakalıdır. Yani o kendi zatı ile 
bunu kendisine vacip kılmıştır. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellern-'in bu anlamı 
alabildiğine açıklayan ve gerçek mahiyetini açıklığa kavuşturan sahih hadisteki 
şu sözleriyle daha da pekiştirmiş bulunmaktadır: "Allah yaratmayı hükme bağla-

10 Medô.ricu 's-sô.likin, !, 245, 246 
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<lığında kendi eliyle, kendisi üzerine nezdinde bulunup Arşın üstünde konulmuş 
olan bir kitaba: Şüphesiz benim rahmetim benim gazabıma galip gelir, diye yaz
mıştır." Bir lafızda da: "Benim rahmetim gazabımı geçer" şeklindedir. 1 1  

Burada böyle bir  vacip kılmayı, yazma fiilini, el sıfatını ,  yazma yerini -ki bu
nun kitap olduğunu belirtmektedir- bu kitabın nerede bulunduğunu, bu kitabın 
onun nezdinde Arşın fevkinde <?lduğunu belirterek nasıl da vurgulayıp pekiştirdi
ği üzerinde dikkatle düşünmeliyiz. 

Görüldüğü gibi böyle bir vacip kılma çeşitli tekidlerle pekiştirilmektedir ki bu 
da yüce Allah'ın böyle bir rahmeti kendi zatı üzerine vacip kılmasıdır. 12 

13. Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O, her 
şeyi işitendir, bilendir. 

1 4. De ki: "Ben gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başkasını mı  dost 
edinecek mişim ? Hem O, yediriyor, ama yedirilmiyor. " De ki: "Ben 
İslôm'a girenlerin ilki olmakla emrolundum ve (bana:) Sakın müşrikler
den olma! (denildi) . "  

15 .  De ki: "Eğer Rabbime isyan edersem -gerçekten ben- o büyük 
günün (ahiretin) azabından korkarım. "  

1 6. O gün (azab) kimden çevrilip - giderilirse (Allah) - ona rahmet 
buyurm uş olur. işte bu apaçık bir kurtuluştur. 

11 Buhari, XIII, 395; Müslim, V, 595 
12  Bedôiu '/-fevôid, il, 161, 1 62 



Sure :  6 • En'am Suresi ·:· 13 

1 7. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa yine O'ndan başka onu 
giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa . . .  İşte O, her
şeye gücü yetendir. 

1 8. Kullarının üstünde kCıhir olandır O. O, hikmeti sonsuz olandır, 
herşeyden haberdardır. 

1 9. De ki: "Kimin şCıhidliği en büyüktür?" De ki: "Benimle sizin ara
nızda Allah şCıhiddir. Şu Kur'Cın bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa 
onları korkutup uyarmam için vahyolundu. Acaba Allah ile birlikte baş
ka ilCıhların varlığına gerçekten siz m i  şCıhidlik edersiniz?" De ki: "Ben 
(buna) şehadet etmem. " De ki: "O, ancak tek bir ilahtır ve ben muhak
kak sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. "  

Tefsiri : 

Ayetin maksadı şanı yüce Allah'ın RasCılünün risaletini tasdiki lehinde şahit
likte bulunmasıdır. Çünkü müşrikler RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e :  Senin 
bu söylediklerine kim şahitlik eder diye sorunca, şanı yüce Allah onun ve melek
lerinin, bir de kitap ehlinin alimlerinin onun lehine şahitlik ettiklerine dair ayetler 
indirmiştir. 13 Bunun üzerine yüce Allah: "De ki: Benimle sizin aranızda şah it ola
rak Allah ve yanında kitabın bilgisi bulunanlar yeter. " ( er-Ra'd ,  43) buyruklarını 
indirdi. Yani yanında kitabın bilgisi bulunan kimseler de benim lehime şahitlik 
ederler. Bunların şahitliği de makbuldür . .  Çünkü böyle bir şahitlik yüce Allah'ın 
şu buyruğunda dile getirdiği bilgiye dayalı bir şahitliktir: "Fakat Allah sana in
dirdiği ile şahitlik eder ki o bunu kendi ilmi ile indirmiştir. Melekler de (buna) 
şehadet ederler. Şahit olarak da Allah yeter. " (en-Nisa, 4/166) Yüce Allah da bu 
ayette: "De ki: Kimin şahitliği en büyüktür. " ( el-En' am, 19) diye buyurmaktadır. 

Yüce Allah bu buyruklarda rasCılü lehine şahitlik ettiğini haber vermektedir. 
RasCılünün doğruluğunu ispatlamak için de onun şahitliği yeterlidir. Şahit ola
rak o yeter. Eğer: Onun getirdiklerinin kesin ve doğru olduğu bilindikt�n sonra 
rasCılün doğruluğu lehine şahitliğinin mahiyeti nedir, diye sorulacak olursa (şöyle 
cevap verilir): Onun şahitliğinin rasCılünün doğruluğuna delaleti her türlü apaçık 
delilin delaletinden ve hak olan bir şeye şahitlik edenin şahitliğinden daha büyük 
bir delildir. Şanı yüce Allah'ın, RasCılü lehine yaptığı şahitlik en doğru, en büyük 
ve hakkında şehadette bulunulan hususun sabit olduğunun en açık delil idir. 

13 Taberi, İbn Abbas -radıyallahu anh-'dan şunu rivayet etmektedir: en-Nehham b. Zeyd, Kar
dem b. Ka'b ve Bahri b. Umeyr, Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'e gelerek: Ya Mu
hammed! Sen Allah ile birlikte bir başka ilahın olduğunu bilmiyor musun, dediler. Bunun 
üzerine RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Peygam
ber olarak ben bunu tebliğ etmek üzere gönderildim ve ben buna davet ediyorum" diye 
buyurdu. Bunun üzerine yüce Allah da onlar ve onların bu sözleri hakkında: "De ki: Kimin 
şahitliği en büyüktür . . .  i'!lan etmezler. " (el-En'ôm, 19-20) buyruklarını indirdi. (Taberi, Tefsir, 
VII, 164) 
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Bu bir yönü . Bir başka yönüne gelince, yüce Allah onun söylediklerini tas
dik etmekte ve rasulünün kendisinden haber vermiş olduğu hususlarda doğru
luğuna dair kat'i delilleri ortaya koymaktadır. O halde Rabbinin söylediklerinin 
doğruluğuna dair şahitlik ettiğini haber verecek olursa, verdiği bu haberde doğru 
söylediği de kesinlik kazanır. Bu hususta da onun lehine kat'i ve kesin bir şahitlik 
de sağlıklı ve doğru bir şahitlik olur. İşte ayetin anlamı budur. 14 

"Şu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa onları korkutup uyarmam 
için vahyolundu. " diye buyurmaktadır. 

Maksat, Kur'an' ın kendisine ulaştığı herkestir. Kur'an kime ulaşır ve kim onu 
anlama imkanına sahip olursa onunla korkutulup uyarılmış ( inzar edilmiş) olur. 
Çocukların,  bunakların ve fetret döneminde ölmüş olanların imtihan edilmesi 
ile ilgili olarak rivayet edilmiş bulunan hadisler15 ancak İslam' ı  aklı ile kavrayıp, 
idrak etmemiş kimselerin imtihan edileceklerine delil teşkil etmektedir. Bunlar 
sorgulanacakları vakit davetin kendilerine ulaşmadığını ve akıllarıyla İslam' ı  
idrak etmediklerini söyleyeceklerdir ama çeşitli sanatların , ilimlerin inceliklerini 
anlamış olan bir kimsenin böyle bir delili yüce Allah'a karşı ileri sürmesine imkan 
bulunmayacaktır. Çocukların buluğa ermeden önce dünyada şeriatın hükümleri 
ile sorumlu tutulmayışları, ahirette onların şer'i hükümler ile mükellef olmaya
caklarına delil teşkil etmez. Ubey ve ashabından nakledilen görüş budur ve bu 
oldukça güçlü bir görüştür. ı6 

20. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi öz oğullarını 
tan ıdıkları gibi tan ırlar. Kendilerin i  zarara uğratanlar ise, onlar iman et
mezler. 

21 . Allah 'a karşı yalan uyduranlardan veya ayetlerin i ya/anlayanlar
dan daha zalim kim olur? Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa eremez. 

14 Tariku'l-hicreteyn ,  3 15, 3 1 6  
15  Bu mesele hakkında varid olmuş hadisler ile ilim adamlarının görüşleri ve onların bunu anla

yışları ile ilgili olarak yüce Allah ' ın: "Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini 
almış . . .  " (el-A'raf, 1 72) buyruğu ile ilgili açıklamalara bakınız. 

16 Tuhfetu '/-VedOd, 252 
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22. O günü  (hatırla ki) onların hepsini toplayacak, sonra da şirk ko
şanlara: "Iddia ettiğin iz ortakların ız nerede? "  diyeceğiz. 

23. Bundan sonra: "Rabbimiz olan Allah hakkı için biz müşriklerden 
olmadık" demelerinden başka bir mazeretleri olmayacak. 

Tefsiri: 
Yani onların şirklerinin akıbeti şirklerinden uzak olduklarını söylemekten ve 

onu inkar etmekten daha ileriye gidemeyecektir. 17 

:.;. r 6:�j �-r fr �.J� ı;l5 Lo � J.i>j �i }>- ı;ıs- � ;Wi 
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24. Kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediklerine ve (şirk koşup) iftira 
ettikleri şeylerin de nasıl önlerinden kaybolup gittiğine bir bak! 

25. Içlerinden seni  dinleyenler vardır. Halbuki Biz, onu anlayamasın
lar diye kalblerine perdeler, kulaklarına ağırlık koyduk. Onlar (istedikle
ri) her Cıyeti görseler yine de onlara iman etmezler. Hatta sana gelseler 
seninle mücadele ederler. O kfıfirler: "Bu (Kur'fın), eskilerin masalların
dan başka bir şey değildir" derler. 

Tefsiri: 

Bu perdeler ve bu ağırlık ileri derecedeki buğz, nefret ve yüz çevirmektir. On
lar bu halleri ile birlikte ayetleri işitemezler, akledemezler. Meselenin tahkiki halin
de görülür ki onların bu durumları kalpleri üzerindeki perdeler ve kulaklarındaki 
ağırlıktan kaynaklanmaktadır. Onların bu halleri bunu gerektirir ve iktiza eder. 

Kalplerdeki perdeleri ve ağırlığı böyle tefsir eden kimseler bunları gerekleri 
ve muktezaları ile tefsir ederler ama, durum ne olursa olsun bu nefret, yüz çe
virmek ve buğzetmek onların fiillerindendir. Bunlar da Allah tarafından var edi
len şeylerdir. Nitekim re ' fet (şefkat) ,  merhamet ve kalplerin Allah'ın evine doğru 
meyledip, şevk duyması da kulların fiillerindendir. Bunları var eden ise yüce 
Allah'tır. Zatları, sıfatları onların fiillerini, iradelerini ve itikatlarını var eden (ca' l  
eden,  cfül) odur. Bütün bunlar onun var ettiği ve yarattığı şeylerdir. Kulun bunları 
kendi ihtiyarı (seçimi) ve iradesi ile yapmasına rağmen bu böyledir. 18 

17 Ravdatu'l-Muhibbin, 5 1  
18 Şifau 'l-alil, 56 
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26. Onlar, hem (halkı) ona uymaktan alıkoyar, hem kendileri de on
dan uzaklaşırlar. Bu şekilde ancak kendilerini helak ediyorlar, ama işin 
farkında değillerdir. 

27. Onları, ateşin başında durdurulup da: "Keşke, biz (dünyaya) geri 
döndürülseydik? Rabbimizin ayetlerin i  ya/anlamazdık, mü 'minlerden 
olurduk" diyecekleri vakit bir görsen! 

28. Hayır, evvelce gizledikleri şeyler karşılarına çıktı. Eğer geri dön
dürülür/erse yine kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler. Çünkü 
onlar şüphesiz yalancıdırlar. 

Tefsiri : 

Müfessirlerin çoğu19 bu ayetin anlamı etrafında dönüp dolaşmış ama mak
sada ulaşamamışlardır. Onların görüşlerine baş vuracak olursak, açıklamaları
nın sadra şifa olmadığını, susamışın susuzluğunu gideremediğini görürüz. Oysa 
ayetin anlamı onların yaptıkları tefsirden daha büyük ve daha üstündür. Onlar 
(28. ayetin başındaki) "bel: hayır" ile yapılan idrabı (önceki kanaatlerin reddi) 
anlamını iyice fark edemedikleri gibi, onların (sözü edilen yalanlayıcıların) daha 
önce neleri gizledikleri ve neyin kendilerine ortaya çıktığını da fark edememiş
lerdir. Onların açıkça gördükleri (görecekleri) şeyin azap olduğunu zannetmiş
lerdir. Yaptıkları bu açıklamaların yüce Allah'ın: "Ewelce gizledikleri şeyler" ile 
bir uyum arzetmediğini görünce bu sefer hazfedilmiş bir muzafın varlığını takdir 
cihetine gittiler. Bu muzaf da daha önce neleri gizleyip sakladıklarının haberini 
teşkil eder. Bu sefer cevabını veremeyecekleri bir başka durum ile karşı karşı
ya kaldılar. O da şudur: Bunlar daha önceden şirklerini ve küfürlerini gizleyip 
saklamıyorlardı .  Aksine bunu açığa vuruyorlar, ona davet ediyorlar, bunun için 
savaşıyorlardı .  Onların böyle bir şeyi yapacaklarını ileri sürdükten sonra şunu 
eklediler: Bu müşrikler kıyametin bazı durumlarında ve bazı konumlarda şirkle
rini saklayıp, şirk koşmadıklarını söyleyerek inkar edecekler ve: Rabbimiz olan 
Allah hakkı için biz müşrik değildik, diyeceklerdir, ama ateşin başına gelip dura
cakları vakit daha önce gizleyip sakladıkları o hallerinin cezasını açıkça görmüş 
olacaklardır. el-Vahidi: Tefsir alimlerinin benimsediği görüş budur, demektedir. 
Ancak bu görüşü benimseyenlerin ayetin açıklaması ile ilgili bir katkıları olma-

19 Bk. Taberi, VII, 174, 176. İbnu'l-Kayyim' in benimsediği görüş Taberi'nin sözü geçen 
ayetlerinde benimsemiş olduğu görüşten pek uzak değildir. 
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mıştır. Çünkü ifadelerin akışı (siyak) ile "bel: hayır" ile ıdrab yapılarak onların 
dünyaya geri döndürüldükleri takdirde tekrar kendilerine yasaklanan şeylere 
geri döneceklerinin haber verilmesi ve onların:  "Rabbimiz olan Allah hakkı için 
biz müşrikler değildik" diyeceklerinin söylenmesi, onların yaptıkları açıklamalar
la uyumlu değildir. Bunu iyice düşünmek gerekir. 

Aralarında ez-Zeccac' ın da bulunduğu bir kesim ise şöyle demektedir: "Bel: 
Bilakis, hayır:" tabi olanlar, elebaşılarının kendilerinden ölümden sonra diriliş ile 
ilgili olarak gizleyip sakladıkları şeyleri açıkça görmüş olacaklardır. 

Ancak bu, ayrıca açıklamayı gerektiren bir açıklama şeklidir ve görüldüğü 
üzere oldukça zorlanılarak yapılmış bir açıklamadır. Ancak bundan da daha gü
zel bir anlama el-Muberred' in ayetten çıkardığı şu anlamdır: Sanki onların küfür
leri onlar tarafından açıkça anlaşılan bir şey değildi . .  Çünkü onlar bu küfürlerinin 
zararlarını görememişler, zararları kendilerine gizli saklı kalmıştı. el-Muberred'in 
bu sözlerinin anlamı şudur: Küfürlerinin akıbette kendilerine vereceği zararı ve 
vebali göremedikleri için bu onlar için hakikati açıkça görülmeyen ve gizli saklı 
kalan bir şey gibi olmuştur. Azabı gözleriyle görünce, küfürlerinin hakikatini ve 
şerrini de açıkça görmüş oldular. (el-Müberred devamla) dedi ki: Bu da senin 
daha önce birisine bir hususu söyleyip, anlattığın halde ona: İşte şimdi sana 
söylediğim açıkça ortaya çıkmış oldu, demene benzer. Halbuki senin o söyle
diğin husus önceden de açıkça görülen bir şeydi .  Dolayısıyla onların herkesin 
gözü önünde açıkça ifade ettikleri , yerleşik ve göçebe herkesi kendisine davet 
ettikleri küfür ve şirklerinin akıbeti kendileri için gizli ve saklı olduğundan ötürü 
gizleyip saklıyorlardı, demek kolay olmadığı gibi ,  zulüm ve fesadı açıkça işleyen, 
insanlar öldüren, yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışıp uğraşan kimseler için de 
kötü akıbetini bilmedikleri ve bu akıbet kendilerine gizli saklı olduğu için bunları 
gizleyip sakladığı da söylenemez. 

O halde, buyruğu ile neyi murad ettiğini en iyi bilen Allah olmakla birlikte 
ayetin anlamı şöyle olmalıdır: Bu müşrikler Cehennem'in başında durdurulup, 
onların Cehennem'e gireceklerini gözleriyle görüp anlayacakları vakit keşke dün
yaya döndürülseler de Allah'a iman edip, ayetlerini tasdik etseler, rasullerini ya
lanlamasalar diye temenni edeceklerdir. Ancak şanı yüce Allah durumun böyle 
olmayacağını haber vermektedir . .  Çünkü onların tabiatlarında ve karakterlerinde 
iman sözkonusu değildir. Aksine onların karakterleri küfür, şirk ve yalanlamaktan 
ibarettir. Geri döndürülecek olsalar dahi döndürülmekten sonra da önceki halleri 
gibi olacaklardır. Yüce Allah onların dünyaya döndürüldükleri vakit kesinlikle 
iman edip, tasdik edeceklerine dair iddialarında yalancı olduklarını haber ver
mektedir. 

Ayetin maksadı ve neyi anlatmak istediği açıkça ortaya çıktığına göre bu
radaki "bel : hayır" ile idrabın anlamı da onlara açıkça görülenin ne olduğu, 
daha önce saklamış oldukları şeyin ne olduğu ve onların: "Keşke biz geri döndü-
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rülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk" sözlerini 
söylemeye onları neyin iteceği de açıkça anlaşılmış olur. Buna göre bunlar, dün
ya hayatında iken kendilerinin batıl üzere olduklarını, rasCıllerinin de Allah'tan 
getirip kendilerine tebliğ ettikleri hususlarda onlara doğru söylediklerini biliyorlar 
ve bunu kesin bir hakikat olarak kabul ediyorlardı, ama onlar bunu gizleyip, 
kendi aralarında açıklamadılar. Hatta bunu gizleyip saklamak üzere birbirlerine 
tavsiyelerde bulundular. O halde onların geri dönüp, iman etmeyi temenni et
melerine iten sebep daha önce bilmedikleri bir şey olan rasCıllerin doğruluğunu 
öğrenmiş olmaları olmayacaktır . .  Çünkü onlar bunu biliyor ve saklıyorlardı. Kı
yamet gününde ise onların içlerinde saklamış oldukları batıl üzere olduklarına 
ve rasCıllerin de hak üzere olduklarına dair gizleyip sakladıkları kanaatleri or
taya çıkacaktır. Önceleri bunu gizleyip saklıyorlarken bunu artık gözle görülür 
bir şekilde açıkça fark edeceklerdir. Eğer geri döndürülecek olurlarsa nefisleri 
iman etmelerine müsaade etmeyecek yine küfretmeye ve yalanlamaya döne
ceklerdir . .  Çünkü onlar iman etmeyi o gün rasCıllerin söylediklerinin hak oldu
ğunu, şirkin ise batıl olduğunu bilip öğrenecekleri için temenni etmeyeceklerdir. 
Onlar tahammül edebilme takatlerinin bulunmayacağı azabı görecekleri vakit 
bu temenniyi yapacaklardır. Bu da şuna benzer: Bir kişi bir şahsı gizlice sever, 
onunla beraber olmayı arzu eder. Bununla beraber bu sevgisinin batıl olduğunu 
ve bundan vazgeçmenin doğru olacağını da bil ir. Buna: Eğer bu kişi bundan 
haberdar olursa, hemen seni cezalandırıverir denilir, bu şahıs da bunu bilmekle 
birlikte karşı çıkar ve: Hayır, onu sevmek, onunla beraber olmak doğru olandır, 
der. Bu kişi onu bundan dolayı cezalandırmak üzere yakalayıp, o da kesinlikle 
cezalandırılacağından emin olunca affedilmeyi ve cezalandırılmamayı temenni 
eder. Bundan sonra da onunla bir araya gelmemeyi taahhüt eder. Oysa kalbinde 
ona dair sevgisi ve onunla birlikte olma tutkusu, gözüyle cezayı gördükten sonra 
bile tekrar bu işe dönmeye onu itecek durumdadır. Hatta fiilen cezayı çektikten 
ve cezadan dolayı perişan hale düştükten sonra bile bunu tekrarlamak ister, ama 
cezalandırılacağı vakit de hatalı olduğunu, doğru olanın ise yapmaması gerektiği 
söylenen husus olduğunu da açıkça görür. Fakat eski haline dönecek olursa yine 
ona yasak kılınan şeye döner. 

İşte buradaki "bel: hayır" ile idrabın bu anlam ile ne kadar uyumlu olduğu 
üzerinde iyice düşünelim. Bu da onların: Dünyaya geri döndürülecek olursak 
şüphesiz iman eder ve tasdik ederiz . .  Çünkü şu anda bizler rasCıllerin söyledikleri
nin hakkın ta kendisi olduğunu açıkça görmüş bulunuyoruz, şeklindeki sözlerinin 
reddedilmesidir. 

Yani durum dediğiniz gibi değildir. Aksine sizler bunu biliyor ve bunu fark 
ediyordunuz. Bununla birlikte bunu saklıyordunuz. Dolayısıyla size mazeret teş
kil edecek şekilde daha önce bilmediğiniz bir şey sizin için açıklık kazanmış değil
dir. Aksine sizler tarafından daha önce bilinen ve gizleyip saklamak hususunda 
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birbirinize tavsiyelerde bulunduğunuz şeyler, sizin için açıkça görülmüş bulun
maktadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.20 

29. Onlar: "Bu (hayat), ancak dünya hayatımızdır. Biz diriltilecek de 
değiliz" dediler. 

30. Sen Rabblerin in huzurunda durdurulacak/arı zamanı bir görsey
din! O: "Bu hak değil miymiş?" diye buyuracak. Onlar da: "Rabbimize 
yemin olsun ki evet" diyeceklerdir. O da: "Öyle ise küfre saptığınızdan 
dolayı azabı tadın" buyuracak. 

31 . (Ölümden sonra dirilip) Allah 'a kavuşmayı ya/anlayanlar, ger
çekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kıyamet kendilerine ansızın gelip 
çattığı zaman, günahların ı  sırtlarına yüklenerek: "Orada yaptığımız ku
surlardan dolayı yazıklar olsun bize" diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklen
dikleri (günah) ne kötüdür! 

32. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey de
ğildir. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala 
akıllanmayacak mısın ız? 

33. Onların söylediklerinin seni mahzun ettiğin i  elbette biliyoruz. 
Onlar aslında seni yalanlamıyor/armış; fakat o zalimler bile bile Allah 'ın 
ayetlerini inkar ediyorlar. 

Tefsiri: 

Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar" buyruğu yüce 
Allah'ın: "Onlar aslında seni yalanlamıyor/armış" buyruğundan sonra gelmekte
dir. Yüce Allah 'ın: "Ayetlerimizi ancak zalim olanlar bile bile inkar ederler. " (el-

20 Uddetu's-Sôbirin, 187 
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AnkebUt, 29/49) buyruğu ile "Ayetlerimizi ancak kôfirler bile bile inkôr ederler. " 
(el-AnkebCıt, 29/47) buyrukları da bu kabildendir. Buna göre fukahanın dava 
ve benzeri bahislerde mutlak inkCır anlamında "cuhCıd (bile bile inkar) "  lafzını 
kullanmaları pek güzel değildir . .  Çünkü bir şeyi inkar eden bazı hallerde haklı 
olabilir. Bu durumda ona cahdeden (bile bile inkar eden) denilmez.21 
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34. Anda/sun senden önce (gelen) peygamberler de yalan/anmışlar

dı. Fakat yalanlanmalarına rağmen sabrettiler. Onlara eziyet de edildi. 
Nihayet onlara yardımımız gelip yetişti. Al/ah 'ın kelimelerin i  değiştire
bilecek yoktur. Anda/sun ki (önceki) peygamberlerin haberlerinden bir 
kısmı sana gelmiştir. 

Tefsiri: 

Yani Allah ' ın azabını kimse değiştiremez yahutta Allah'ın azabını gerektiren 
hususları kimse değiştiremez.22 

35. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, istersen yere bir 
menfez açıp yahut göğe de bir merdiven dayayıp onlara bir ôyet getir
meye gücün yeterse (hiç durma yap) ! Allah dileseydi onları muhakkak 
hidôyet üzere toplardı. Öyleyse sakın cah illerden olma! 

36. (Davetini) ancak dinleyenler kabul ederler. Ölüleri ise Allah diril
tecektir. Sonra yalnız O'na döndürülecek/erdir. 

2 1  Bedôiu 'l-fevôid. lV. 1 18,  1 19 
22 el-Fevôidu'l-muşeuuık, 14 
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3 7. "Rabbinden ona bir ayet (mucize) indirilseydi ya'" dediler. De ki: 
''Allah bir ayet indirmeye elbette kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. " 

38. Yeryüzünde yürüyen her bir hayvan ve iki kanadıyla uçan bü
tün kuşlar, ancak sizin gibi birer ümmettir/er. Biz, o Kitap 'ta h içbir şeyi 
eksik bırakmadık. Sonra (bütün bunlar) ancak Rabblerinin huzurunda 
toplanırlar. 

Tefsiri: 

Burada sözü edilen kitabın ne olduğu hususunda görüş ayrılığı vardır.23 
Kur'an mı yoksa Levh-i mahfuz mu olduğu hususunda iki farklı görüş bulun
maktadır. 

Bir kesim bununla kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir ve buyruk, hususun kaste
dildiği umum lafızlardandır, demiştir. Yani bizler zikredilmesine ve açıklanmasına 
ihtiyaç duydukları hiçbir şeyi o Kitapta eksik bırakmadık. Yüce Allah'ın: "Biz 
senin üzerine Kitabı her şey için bir açıklama olmak üzere indirdik. " ( en-Nah!, 
16/89) buyruğuna benzemektedir. 

Bununla birlikte umumu kastedilen umumi lafızlardan olması da mümkün
dür. Kasıt da orada her şey mücmel veya mufassal olarak zikredilmiş bulun
maktadır. Nitekim İbn Mesud24 saçına saç ekleyeni de, ekletilmesini isteyeni de 
lanetledikten sonra şunları söylemiştir: Hem ben Allah'ın, Kitabında lanet ettiği 
kimseleri ne diye lanetlemeyeyim ki? Bunun üzerine bir kadın kalkarak: Ben 
Kur'an' ı okudum, böyle bir şey bulmadım deyince, İbn Mesud ona şu cevabı 
vermişti: Eğer sen Kur'an'ı iyice okumuş olsaydın, bunu görecektin .  Yüce Allah: 
"Rasul size ne verdiyse onu alınız, size neyi yasakladıysa ondan uzak durunuz. " 
(el-Haşr, 59/7), diye buyurmaktadır. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' de, saçına 
saç ekleyeni de, ekletilmesini isteyeni de lanetlemiş bulunmaktadır. 

Şafii: Kim herhangi bir olay ile karşı karşıya kalırsa mutlaka Allah'ın kitabın
da ona delalet eden bir yol bulunur, demiştir. 

Bir başka kesim de ayet-i kerime'de sözü edilen "kitap"dan kasıt, Allah' ın 
her şeyi yazmış olduğu levh-i mahfuzdur demişlerdir. İbn Abbas'tan gelmiş olan 
iki rivayetten birisi de böyledir. Ayet-i kerime ile ilgili bu görüş daha kuvvetlidir. 
Ayrıca ifadelerin akışı da buna delil teşkil etmektedir. . Çünkü yüce Allah şöyle 
buyurmaktadır: "Yeryüzünde yürüyen her bir hayvan ve iki kanadı ile uçan bü
tün kuşlar ancak sizin gibi bireı- ümmettir/er · (el-En'am, 6/38) 

23 Bunun levh-i mahfuz olduğunu kabul edenler arasında Taberi. Tefsir, VII, 188; Beğavi, III, 
132; Zemahşeri, il, 12; İbn Kesir, II, 141 'dir. Kurtubi 'nin, III, 2417'de onun Kur'an-ı Kerim 
olduğuna dair eğilimi anlaşılsa bile iki görüşten herhangi birisini tercih etmemiştir. Ayrıca bk. 
ed-Durru'l-mensur, III, 266 

24 Buhari bunu VIII, 498 gibi çeşitli yerlerde; Müslim, iV, 836 
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Bu buyruk onların yaratılış, rızık, yemek, onlar ile ilgili ilk takdir bakımından 
boşu boşuna yaratılmadıkları aksine ibadet ettirildikleri ve ilahi emre boyun eğ
dirilmeleri bakımından bizim gibi ümmetler oldukları manasını ihtiva eder. Yüce 
Allah onları yaratmayı ,  ecellerini, rızıklarını, sonunda ulaşacakları noktayı takdir 
buyurmuştur. Daha sonra yüce Allah onların akıbetlerini ve yok edildikten sonra 
varacakları yeri de sözkonusu etmekte, arkasından da: "Sonra ancak Rablerinin 
huzurunda toplanırlar" diye buyurmaktadır. Böylelikle onların yaratılışlarındaki 
ilk hallerini, nihayetlerini de zikretmekte, bu iki hali sözkonusu ederken de ara
da: "Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık" diye buyurmaktadır. Yani bütün 
bunlar yazılmış, takdir edilmiş, var edilmelerinden önce her şey tek tek tespit 
edilmiştir. Bu açıklamalar arasında emir ve nehyin yer aldığı kitabın sözkonu
su edilmesini pek münasip kılmamaktadır. Aksine ilk kitabın (takdirin yazıldığı 
levh-i mahfuzun) zikredilmesi daha uygundur. 

Birinci görüşü destekleyen kimselerin buna şu şekilde cevap verme imkanları 
vardır: Burada Kur'an-ı Kerim' in zikredilmesi sureti ile onun bu hususu sözkonu
su edip onu haber vermeyi de ihtiva ettiğini bildirmektedir. Dolayısıyla bu kitap
ta biz hiçbir şeyi eksik bırakmamışız, aksine biz size olmuş olanı da, olacak olanı 
da toplu ve icmali olarak size haber vermiş bulunuyoruz. Ayrıca bir başka husus 
da bu görüşün tercih edilmesini daha da ağırlıklı bir ihtimal haline getirmektedir. 
O da yüce Allah' ın :  "Rabbinden ona bir ôyet indirilseydi ya dediler. De ki: Al
lah bir ayet indirmeye elbette kadirdir, fakat onların çoğu bilmezler." (el-En'am, 
37) buyruğunun akabinde bunun zikredilmiş olmasıdır. Böylelikle (38. ayet ile) 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in doğruluğunun en büyük ve en açık ayetine 
dikkat çekilmektedir. Bu da her bir şeyin açıklamasını ihtiva eden ve onda hiçbir 
şeyin eksik bırakılmadığı kitaptır. Bundan sonra da onların da göklerde ve yerde 
bulunan ümmetlerden bir ümmet olduklarına da dikkatlerini çekmektedir. Bu 
ise onların yaratıcının varlığını, kudretinin, ilminin kemalini, mülkünün geniş
liğini, ordularının çokluğunu bildirmeyi de ihtiva etmektedir. Onun dışında hiç 
kimsenin s::ı.yıp bilme imkanı bulunmayan ümmetlerin bulunduğu hakikatini de 
kapsamaktadır. Bunun da kapsamına ondan başka hiçbir ilah , onun dışında bir 
rab bulunmadığı, alemlerin rabbinin de o olduğu muhtevası vardır. Bu da onun 
vahdaniyetine, yaratmasına ve kudretine, kitabı indirmesi açısından da sıfatların 
kemaline delildir. Onun indirdiği o kitapta emri ve kelamı bakımından hiçbir de
lili eksik bırakmamıştır. İşte bu onun emri ciheti ile bir istidlaldir, öbürü de onun 
yaratması ciheti ile bir istidlaldir. O halde şuna dikkat etmek gerekir: Yaratmak 
da, emretmek de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. 

Ayrıca buna yüce Allah' ın : "Dediler ki: Üzerine Rabbinaen ayetler indirilme
li değil miydi? Deki: Ayetler ancak Allah 'ın nezdindedir. Ben apaçık bir uyarıcı
yım. Kendilerine karşı okunup duran, sana indirdiğimiz bu kitap onlara yetmedi 
mi? Şüphe yok ki bunda iman eden bir topluluk için bir rahmet, bir öğüt vardır. " 
(el-Ankebut, 50-51) buyruğu da buna tanıklık etmektedir. 
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"Kitap" dan kastın levh-i mahfuz olduğu görüşünü destekleyenler de şöyle 
diyebilirler: Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' den kendilerine "bir ayet" göster
mesini istemeleri üzerine, şanı yüce Allah'ın onlara ayet indirmeye kudretinin ol
mayışı dolayısıyla indirmeyi terk etmediğini, bunun yerine onlara rahmeti, ihsanı 
ve bu husustaki hikmeti dolayısıyla indirmeyi terk ettiğini haber vermektedir . .  
Çünkü eğer onların tekliflerine uygun olarak Üzerlerine ayet indirecek olur ise , 
iman etmemeleri halinde acilen cezalandırılacaklardır. Daha sonra yüce Allah 
sayılarını kendisinden başkasının bilmediği pek büyük ümmetleri yaratmış ol
masını kudretinin kemaline delil olarak zikretmektedir. İşte cinslerinin, türlerinin , 
vasıflarının, şekillerinin farklılıklarına rağmen bunca ümmetleri yaratmaya kadir 
olan, bir ayet indirmekten nasıl aciz olabilir? 

Daha sonra yüce Allah kudretinin ve ilminin kemalini bütün bu ümmetleri tek 
tek saydığını , sayılarıyla onları bildiğini, onları yazdığını, rızıkların ı ,  ecellerini ve 
hallerini hiçbir şeyi eksik bırakılmadığı bir kitapta takdir ettiğini ve bütün bunları 
bildiğini de bildirerek, kudretinin ve ilminin kemalini haber vermektedir. Daha 
sonra onları öldüreceğini ve kendi huzuruna onları hep birlikte toplayacağını 
da bildirmektedir. "Ayetlerimizi yalanlayanlar ise karanlıklarda kalmış sağırlardır, 
dilsizlerdir." Onlar, Allah' ın rububiyyetini ve vahdaniyetini, rasullerinin de doğru 
söylediklerini bilme neticesine ulaştıracak şekilde düşünmekten ve ibret almak
tan acizdirler. Daha sonra yüce Allah ayetlerin tek başlarına hidayet bulmaları 
için yeterli olmadığını haber vermektedir. İsterse o bu ayetleri beşerin tekliflerine 
uygun olarak indirmiş olsun. Aksine emir bütünüyle yalnızca O'nundur. "Allah 
dilediğini saptırır, dilediğini de dosdoğru yol üzerinde bırakır. " 

O halde bu görüş bu husustaki iki görüşün daha kuwetli olanıdır. Doğrusu
nu en iyi bilen Allah ' tır.25 

39. Ayetlerimizi ya/anlayanlar karanlıklarda kalmış sağır/ardır, dilsiz
/erdir. Allah dilediğin i  saptırır, dilediğin i de dosdoğru yol üzerinde tutar. 

Tefsiri: 

Rasullerini ve onların izinden gidenleri sözlerinde ve fiillerinde dosdoğru yol 
üzerinde tutan şanı yüce Allah olduğuna göre, sözlerinde ve fiillerinde de yine 
dosdoğru yol üzerinde olmaya bizzat kendisi daha bir layıktır. Bununla birlikte 

25 Şifau' l-alil, 40, 4 1  
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rasullerin ve onların izinden gidenlerin izledikleri yol, onların emrine muvafıktır 
ama bizzat onun (celle celaluhu) izlediği yol hamdinin , kemalinin ve mecdinin/ 
şanıyüceliğinin gerektirdiği hakkı söylemek ve hakkı işlemek şeklinde ortaya çı
kan dosdoğru bir yoldur. Başarı Allah' tandır.26 

26 İ 'lamu'l-muvakkı'in, 1, 215 
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40. Sen de ki: "Eğer size Allah 'ın azabı gelirse yahut size kıyamet ge
lip çatarsa, Allah 'tan başkasını mı çağıracaksınız? Şayet doğru kimseler 
iseniz (bana söyleyin) . "  

41 . Hayır, yalnız O'na yalvarırsın ız, O da dilerse (kaldırılması için) 
ya/vardığın ız şeyi giderir; siz de şirk koştuğunuz şeyleri unutursunuz. 

42. Andolsun ki, senden önceki ümmetlere Biz n ice peygamberler 
gönderdik. Onları yalvarırlar diye darlığa ve sıkıntıya uğrattık. 

43. Bari onlara azabımız geldiğinde ya/varsalardı. Fakat kalbleri katı
laşmıştı. Şeyt�n da yaptıkların ı  kendilerine süslü göstermişti. 

44. Onlar kendilerine hatırlatılan şeyi (öğüdü) unutunca Biz de üzer
/erine her şeyin kapıların ı  açtık. Nihayet kendilerine verilenlere sevinin
ce ansızın onları tutup yakalayıverdik de ümitsiz kalıverdiler. 

45. Böylece zulmedenlerin ardı arkası kesildi. Alemlerin Rabbı olan 
Allah 'a hamda/sun. 

46. De ki :  "Bana haber verin; eğer Allah sizden işitmenizi ve gözle
rinizi alsa, kalblerinizin üstüne mühür vursa, Allah'tan başka onları size 
geri verecek ilah kimdir?" Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz 
da sonra onlar yüz çeviriyorlar. 

47. De ki: "Bana haber verin; eğer Allah 'ın azabı size ansızın yahut 
açıktan açığa gelip çatsa, zôlimler topluluğundan başkası helak olur mu?" 

48. B iz, peygamberleri ancak müjdeleyici/er ve uyarıcılar olarak 
göndeririz. Artık kim iman edip (davranışların ı) düzeltirse onlara korku 
yoktur; onlar üzülmezler de. 

49. Ayetlerim izi yalanlayan/ara gelince fasıklık edip durdukları için 
onlara azab dokunacaktır. 

50. De ki: "Ben size yanımda Allah 'ın hazineleri vardır, demiyorum. 
Ben gaybı da bilmem. Size: Şüphesiz ben bir meleğim de demiyorum. 
Ben, ancak bana vahyolunan (Kur'anj a uyarım. "  De ki: "Hiç görme
yenle gören bir olur mu? Hiç düşünmCıyor musunuz?" 

51 . Rabblerinin huzurunda toplanacak/arından korkan ları sen 
onunla (Kur'an ile) uyar. Onların ondun başka ne bir dostları ne de bir 
şefaatçıları vardır. Olur ki sakınırlar. 

52. Sırf O'nun rızasını dileyerek sabah akşam Rabblerine dua eden
leri kovma. Onların hesabından sana birşey düşmez. Senin hesabın
dan da on lara bir şey düşmez ki onları kovasın. (Kovarsan) o takdirde 
dilimlerden olursun. 

53. Biz böylece onların bir kısmını diğer bir kısmı ile denedik ki: "Al
lah aramızdan bunlara mı lutfetti (Onlara mı imanı ihsan etti) ?" desinler 
diye. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? 
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Tefsiri : 

Şüphesiz bu buyrukta, sözü geçen fiilinin bir gerekçesi belirtilmektedir. Söz
konusu bu fiil, yarattıklarının bir kısmı ile diğer bir kısmını imtihan etmesi ,  sına
masıdır. Efendileri ve eşrafı kölelerle, zayıflarla, azatlılarla (mevali) ile sınaması 
gibi. Soylu ve efendi köleye, zayıfa ve yoksula bakıp onun Müslüman olduğunu 
görünce , onunla birlikte ya da ondan sonra Müslüman olmayı büyüklüğüne ye
dirmez ve bunu havsalası almaz. Bu kişi benden önce hayra, kurtuluşa ulaşacak 
ve ben geri kalacağım öyle mi? Eğer bu bir hayır ve mutluluk olsaydı ,  bunlar biz
den önce bu işe nail olamazlardı, der. İşte onların bu sözleri verdikleri, hükmün 
bir kısmıdır. 

Bu denemeden ve imtihandan maksada gelince , böyle bir sözü söylemek 
haktan yüz çevirmeye, hakka karşı büyüklenmeye, hakkı eksiksiz bir şekilde bilip 
tanıdıktan sonra ona itaat etmemeye delildir. Her ne kadar bu bir illet (maksat) 
ise de bundan asıl amaç başkasıdır. Çünkü nihai illetler (amaçlar, maksatlar) 
bazen bizzat kendileri için, bazen de başkaları için gözetilir. Bu durumda illet bi
zatihi istenene götüren bir vesile (araç) olur. Bunların söyledikleri bu sözler ile bu 
sözün gerektirdiği sonuçlar, bizatihi amaç olarak gözetilen sonuçları da gerektirir. 
Bunların bu sözleri onun adaleti, hikmeti, izzeti, kahrı , saltanatı, bağışa layık ve 
bağışı elde etmeleri güzel olan kimselere bağışı, bu bağıştan mahrum edilmeyi 
hak eden ve ancak böyle bir mahrumiyete layık olan kimselerden de alıkonul
masıdır. Bundan dolayı yüce Allah: "Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir?" 
diye buyurmaktadır. Şükredenler ise nimetin değerini bilen ve kendilerine yap
tığı bağışlar dolayısıyla nimet sahibine şükreden kimselerdir. O bu gibi kimseleri 
de, bu nimetlerin değerini bilmeyip, bunlar dolayısıyla Rabbine şükretmeyenleri 
de bilir ve birbirinden ayırt eder. İşte onların birbirleri ile sınanmaları (fitneye 
maruz bırakılmaları) ,  bir kesimin şükrünü, diğerlerinin de küfür ve nankörlüğünü 
ortaya çıkartan böyle bir ayırt etmenin gerçekleşmesi içindir. 27 

Yine yüce Allah'ın rahmetine nail olmasını niyaz ettiğimiz İbnu' l-Kayyim 
şunları söylemektedir: 

"Biz böylece onların bir kısmını .  . .  " 

Bunlar, onun hidayet nimetinin kadrini bilen ve bundan dolayı ona şükre
den , kendilerini şükür ehlinden kıldığı için de onu övüp ona hamdeden kimse
lerdir. Şanı yüce Allah kime hidayet vermişse hidayet verişinde, kimi saptırmışsa 
onu dalalette bırakışında, adaletin ve ihsanın gereğinden başkasını yapmaz. O 
kendisine yakınlaştırılmaya, hidayet bulmaya ve ikrama layık olan kimseleri ka
pısından kovmaz, huzurundan uzaklaştırmaz. Aksine kovulup, uzaklaştırılmak-

27 Şiffüı 'l-alil, 1 9 1 ,  192 
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tan başkasına layık olmayan, yakınlaştırılması ve ikrama mazhar kılınması onun 
hikmetine uymayan, hamdi ile bağdaşmayan ,  kendisine yakınlaştırılmaya, özel 
kimselerden ve gerçek dostlarından sayılmaya ehil olmayanları uzaklaştırır.28 

Yani yüce Allah nimetlerine karşı kendisine şükredenleri en iyi bilendir. Bu 
sebeple kendisine şükredenlere lütfunu tahsis eder, ona ihsanda bulunur. O ken
disine şükretmeyenleri şükür edenlerden ayırt eder . .  Çünkü herkes ona şükret
meye, onun lütuf ve ihsanını taşımaya ve onun ikramları ile özel lütuflara mazhar 
olmaya layık olamaz. 29 
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28 Medôricu 's-sô/ikin ,  I, 128 
29 Zôdu '/-Meôd, l ,  53 
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54. Ayetlerim ize iman edenler sana geldiğinde onlara de ki: "Selam 
sizlere. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Şöyle ki: İçin izden kim 
bilmeyerek kötü bir iş işler de sonra arkasından tevbe eder düzeltirse, 
şüphesiz o mağfiret ve merhamet edendir. " 

55. Günahkarların yolu sana belli olsun diye ayetleri böylece açıklı
yoruz. 

56. De ki: "Sizin Allah 'ı bırakarak ibadet ettiğinize ibadet etmek/iğim. 
bana kesin olarak yasak edildi. " De ki: "Ben heva (ve heves) lerinize asla 
uymam. O takdirde sapmış olurum da hidayete erenlerden olmam. " 

5 7. De ki: "Şüphesiz ben Rabbimden gelmiş apaçık bir delil üze
rindeyim. Siz ise onu yalanladın ız. Sizin acele gelmesini istediğiniz şey 
(azab), benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah 'ındır. O doğruyu 
haber verir ve O, ayırd edenlerin en hayırlısıdır. " 

58. De ki: "Eğer o acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, el
bette benimle sizin aranızdaki iş b itirilmiş olurdu. Allah, zalimleri çok iyi 
bilendir. " 
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59. Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Ondan başkası bunları bil
mez. Karada ve denizde ne varsa (hepsini) O bilir. Bir yaprak düşmeye 
görsün, mutlaka onu bilir. Yeryüzünün karanlıklarında (düşen) tek bir 
tane (bile olsa onu bilir); yaş ve kuru müstesna olmamak üzere hepsi 
apaçık bir kitaptadır. 

60. O, geceleyin sizi öldüren (ölümü andıran bir halde uyutan) , gün
düzün de ne kazandığınızı bilendir. Sonra sizi belli bir ecel tamamlanın
caya kadar onda gene diri/tendir. Sonra dönüşünüz O'nadır. Sonra da 
neler yaptığın ızı size haber verecektir. 

61 . O, kulların ın üzerinde kahir (egemen) olandır. Ve üzerin ize koru
yucular da gönderir. Nihayet birin ize ölüm gelse, elçilerimiz onun ruhu
nu alırlar. Onlar eksik de yapmazlar (bir fazlalık da) . 

62. Sonra onlar hak mevla/arı olan Allah 'a döndürülür/er. Bilin ki 
hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en sürat/isidir. 

63. De ki: "Bizi bundan (bu güç durumdan) kurtarırsa elbette şükre
denlerden olacağız; diye kendisine gizli ve açık olarak yalvarıp yakardı
ğınız zaman karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?" 

64. De ki: "Onlardan da her türlü sıkıntıdan da sizi Allah kurtarır. 
Sonra da siz şirk koşarsın ız. " 

65. De ki: "O, size üstünüzden yahut ayakların ızın altından bir azab 
göndermeye ya da sizi birbirin ize katıp kiminize kiminizin hıncını tattır
maya kadir olandır. " lyice idrak etsinler diye ayetleri nasıl açıkladığımıza 
bir bak! 

66. Kavmin de onu yalanladı. Halbuki o hakkın ta kendisidir. De ki: 
"Ben sizin üzerin izde bir vekil (gözcü) değilim. "  

67. (Kur'an-ı Kerim 'in verdiği) her bir haberin kararlaştırılmış bir za
manı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz. 

68. Ayetlerimize dalanları (alay edenleri) gördüğün zaman onlar baş
ka bir söze dalıncaya kadar, kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana 
unutturursa, artık hatırladıktan sonra, o zalimler topluluğu ile oturma! 

69. Sakınanlara onların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. 
Fakat sakın ırlar diye (onlara) hatırlatmaları gerekir. 

70. Dinlerini b ir oyuncak ve bir eğlence edinip dünya hayatının al
datmış olduğu kimseleri terket. Allah'tan başka bir dost ve bir şefôatçısı 
olmayan her bir nefsin, kazandıkları (günahlar) yüzünden helake sü
rüklenmemesi için sen onunla (Kur'an'la) hatırlat. Ne kadar fidye verse 
de ondan alınmaz. Onlar kazandıkları yüzünden helôke sürüklenmiş 
kimselerdir. İnkar edegeldik/erinden dolayı, onlar için kaynar sudan bir 
içecek ve can yakıcı bir azab vardır. 
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71 . De ki: "Allah 'ı bırakıp bize fayda ve zarar vermeyen şeylere mi 
ibadet edelim? Allah bizi h idayete kavuşturduktan sonra ökçe/erimiz 
üzerine gerisin geriye mi döndürüle/im ? Hani arkadaşları: "Bize gel" 
diye hidayete çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşırken, 
şeytanların saptırdıkları kimse gibi mi olalım?"  De ki: "Asıl h idayet 
Allah 'ın gösterdiği doğru yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmak
la emrolunduk. " 

72. Bir de: "Namazı dosdoğru kılın ve O'ndan korkun" diye. Huzu
runa varıp toplanacağınız yalnız O'dur. 

73 . O, gökleri ve yeri hak ile yaratandır. O'nun "ol" diyeceği (Kıya
met) günü her şey oluverir. Sözü haktır O'nun. Sur'a üfürüleceği günde 
mülk (ve hakimiyet) yalnız O'nundur. Görüneni de görünmeyeni de bi
lendir. O Hakimdir, herşeyden haberdar olandır. 

Tefsiri: 

Fakat Sabiilerin (yıldızlara tapanların) şükürleri yıldızlar ve yüce varlıklar ci
heti iledir. Bundan dolayı haniflerin imamı -Allah'ın salat ve selamları üzerine 
olsun- yıldızların u!Cıhiyetinin batıl olduğu hususunda onlarla tartışmıştır. Yüce 
Allah onun bu tartışmasını el-En'am suresinde 74-79. ayetler arasında zikretmiş 
bulunmaktadır. 
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74. Hani  İbrahim babası Azer'e: "Sen bir takım putları ilah mı edini
yorsun ? Gerçekten ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görü
yorum " demişti. 

75. Biz, İbrahim 'e kesin bilgiye varanlardan olsun diye göklerin ve 
yerin mülkünü böylece gösteriyorduk: 
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76. Gece onu (İbrahim 'i) bürüyüp örtünce, b ir yıldız gördü: "Bu 
muymuş benim Rabbim ?"  demişti. O (yıldız) sönüp gidince de: "Ben 
öyle sön üp gidenleri sevmem " demişti. 

77. Sonra ay'ı doğarken görünce de: "Bu muymuş benim Rabbim?"  
demiş, o da kaybolunca: "Eğer Rabbim bana h idayet etmezse, ben mut
lak sapıklardan olurum" demişti. 

78. Sonra güneşi doğarken görünce: "Rabbim (sizin dediğinize göre) 
bu olmalıdır. Çünkü bu, daha büyük" demişti. O da batınca: "Ey kav
mim! Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden tamamen uzağım "  demişti. 

79. "Şüphesiz ki ben yüzümü Hanif olarak gökleri ve yeri yaradana 
çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. " 

Tefsiri: 

Onun bu tartışması bu husustaki en açık ve en güzel bir tartışmadır. Bu 
tartışmasıyla onun getirdiği delil açık bir üstünlük sağlamış, onların delillerini 
çürütmüştür. Yıldızların, ayın ve güneşin ilah oluşlarının kayboluşları nedeniy
le batıl olduğunu ve kaybolmanın , görünmemenin ilaha yakışmadığını, aksine 
ilahın asla kaybolmayan ve her zaman şahit olan olması gerektiğini, aynı şekilde 
her zaman galip ve kahir olması gerekip, yenilip kahredilen olmaması gerektiğini 
de açıklamıştır. İlahın kullarına faydalı olması, kendisine ibadet edene zarar ve 
fayda sağlayabilecek olması, onun sözünü işitip, bulunduğu yeri görmesi, ona 
hidayet vermesi ,  ona doğruyu göstermesi, ona zarar verecek ve rahatsız edecek 
her şeyi ondan uzaklaştırması gerektiğini ortaya koymuştur. Bütün bunları ise 
ancak bir ve tek olarak Allah yapar. O halde onun dışındaki bütün mabudlar 
batıldır. 

Hanifler imamı güneşin,  ayın ve yıldızların bu konumda olmadıklarını gör
düğünden; onları yaratan, yoktan var eden ve onları daha önceden benzer ör
nek ve modelleri olmaksızın vücuda getirene yükselerek: "Şüphesiz ki ben yüzü
mü hanif olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim " demiştir. Bununla şanı yüce 
Allah'ın, yıldızların (ve diğer gök cisimlerinin) ihtiyaçları bulunan yerlerini, onlar 
olmaksızın var olmaları imkanı da bulunmayan mekanlarının yaratıcısı olduğuna 
da işaret edilmektedir . .  Çünkü bu cisimlerin ,  var olabilecekleri bir yere ihtiyaçları 
vardır. Onları var edecek, işlerini çekip çevirecek, onlara rububiyyet edecek biri
sine ihtiyaçları vardır. Muhtaç olan, yaratılan, bir Rabbe ve işlerini çekip çevirene 
gereği olan bir varlık ise ilah olamaz. 

Allah hususunda kavmi onunla tartışmıştı .  Allah'a ibadet hususunda kim 
tartışmaya kalkışırsa, hiç şüphesiz onun tartışmasında ileri süreceği deliller çürük
tür, çürümeye mahkumdur. Bu sebeple İbrahim (a.s) kavmine:  Beni doğru yola 
iletmişken, benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz?" (el-En'am, 80) 



32 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

demişti. Hiç şüphesiz bu da bu hususta söylenecek en güzel sözlerdendir. Yani 
sizler beni Rabbimin tevhidini kabul etmekten,  yalnızca ona ibadet etmekten 
başka tarafa çevirmek ve onun hakkında beni şüpheye düşürmek istiyorsunuz. 
Oysa o beni doğruya iletmiş, bana hakkı apaçık göstermiştir. Öyle ki hak benim 
için adeta gözle görülür gibi netleşmiştir. Buna karşılık şirkin batıl olduğunu ve 
akıbetinin kötülüğünü, ilahlarınızın ibadete layık olmadığını, onlara ibadet eden
lerin dünyada da ahirette de çok ileri derecede zarar görmelerini gerektirdiğini 
de bana açıklamış bulunmaktadır. O halde siz benden nasıl olur da ona iba
detten, onu tevhid etmekten yüz çevirerek şirke yönelmemi istiyorsunuz? Beni 
hakka hidayet etmişken, doğru yolu bana göstermişken böyle bir şeyi benden 
nasıl isteyebilirsiniz? 

Delil getirmenin ve tartışmanın faydası batıldan hakka, bilgisizlikten ilme, 
körlükten görmeye intikali ve bunlara dönüşü istemeyi sağlamaktır. Sizin kendi 
dışındaki bütün mabudların batıl olduğu hak ilah hakkındaki benimle tartışmanız 
ise tam bunun aksi muhtevaya sahiptir. 

Onlar İbrahim {a.s ) ' ı  ilahlarının kendisine kötülük yapacağını söyleyerek 
onu korkutmak istediler. Tıpkı müşrik bir kimsenin Allah ile birlikte ortak koştuğu 
ilahının ona bir kötülük yapacağını söyleyerek korkutması gibi . Bunun üzerine 
İbrahim el-Halil: "Ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam" diye cevap ver
mişti . .  Çünkü sizin ilahlarınız kendilerini inkar edip, onlara ibadet etmeyi kabul 
etmeyenlere zarar veremeyecek kadar hakir ve değersizdir. Daha sonra bütün 
işleri bir ve tek olarak Allah'ın meşietine havale edip, korkunun ve ümidin yalnız 
ona yönelik olması gerektiğine dikkat çekerek: "Meğer ki Rabbim bir şeyi dilemiş 
olsun" diye sözlerini sürdürmektedir. Buradaki istisna munkatı' bir istisnadır. Yani: 
Ben sizin ilahlarınızdan korkmuyorum. Onların hiçbir meşietleri, kudretleri yok
tur, fakat benim Rabbim bir şey dileyecek olursa, o bana gelir, bana isabet eder. 
Hiçbir şey dileyemeyen, hiçbir şey bilemeyen sizin ilahlarınızın istedikleri değil . 
Yerini bulan ve gerçekleşen meşiet, yalnız benim Rabbiminkidir. O bilgisiyle her 
şeyi kuşatmıştır. O halde kendisinden korkulup, kendisine ibadet edilmesi daha 
çok kime yakışır? Şanı yüce Allah'a mı, yoksa sizin uydurma ilahlarınıza mı? 

Daha sonra: "Hala düşünüp, öğüt almayacak mısınız?" diye buyurmaktadır. 
Böylelikle ortak koştuğunuz varlıkların herhangi bir meşietinin bulunmadığını, 
tam meşiet ve tam ilim sahibi olan hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını bilme
yecek misiniz? 
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80. Kavmi ona karşı delil getirmeye kalkıştı. O da dedi ki: (Allah) 
beni doğru yola iletmişken ben imle Allah hakkında mücadele mi edi
yorsunuz? Ben ise O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Meğer 
ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hôlô 
düşünüp öğüt almayacak mısınız? 

81 . Allah üzerin ize hakkında bir delil ve belge indirmediği şeyi siz 
O'na ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koş
tukların ızdan nasıl korkarım ?  Şimdi bu iki gruptan hangisi güven duy
maya daha layıktır? Eğer biliyorsanız (söyleyin). 

Tefsiri: 

Bu da delil getirene karşı getirdiği delilin ileri sürülmesinin en güzel şekille
rinden birisidir. Böylelikle batıl peşinde olan kimsenin getirdiği aynı delil, kendi 
görüşünün tutarsızlığının ve izlediği yolun batıl olduğunun belgesi olur. Onlar, 
Allah' ın, ibadet edilebileceklerine dair Üzerlerine herhangi bir delil indirmediği 
uydurma ilahlarıyla onu korkuttular. Oysa bunların ilahlıklarının batıl olduğu da, 
onlara ibadetin zararlı olduğu da açıkça ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte sizler Allah'a ortak koşmanızdan, onunla birlikte başka 
ilahlara ibadet etmenizden korkmuyorsunuz. Söyleyin bana, bu iki kesimden 
hangisi güven duymaya ve korkmaya daha layıktır. Muvahhidler kesimi mi, 
müşrikler kesimi mi? 

Şanı yüce Allah kendisinin hükmünden daha doğru hüküm bulunmayan, 
adaletli hükmü ile her iki kesim arasında hükmünü vererek şöyle buyurmaktadır: 

" , : . ,.. , ;- ı "' ... - ' . t .. ,tı\'l' l.. 0 ı-� ! ' ' - ! '':} \  ' ' J ..!.l!J  1 . .U2, ' ' ' l.o..., \ \ - '  ' - ! 1 \ �\ : .lJI "( 'i" y� �JıJ" ('"-& Y, (! · r-&-' � �\Y J J.. , 
82. "İman edenlere ve imanlarına zulüm " yani şirk "karıştırmayan/a

ra gelince, işte onlaradır güvenlik ve onlardır h idayete ermiş olanlar. " 
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Tefsiri : 
Bu ayet nazil olunca, muhtevası ashaba ağır geldi ve : Ey Allah' ın RasCılü! 

Hangimiz nefsine zulmetmez mi ki, dediler. Bunun üzerine Allah RasCılü : Kasıt 
ancak §irktir, sizler salih kulun: "Muhakkak şirk pek büyük bir zulümdür. " (Luk
man, 31/13) dediğini duymadınız mı, diye buyurdu.30 

Şanı yüce Allah böylelikle muvahhidlerin lehine hüküm vererek hidayet bul
duklarını ve güvende olduklarını belirtmi§tir. Mü§riklerin ise bunun zıttı konu
munda olduklarını yani onlar için dalaletin ve korkunun sözkonusu olduğunu 
beli rtm i§ti r. 

Daha sonra yüce Allah §öyle buyurmaktadır: 

� �) �! � 2  : ,.... ...::..>L>- J· �  ;_; .� :... � \ ,. � \ .;ı �81 � �J-
.. · .. """' . L .; ..,; � 1· - .. ..1· ; .. ' 

<lfAır, � 
83. işte bu, kaumine karşı lbrahim 'e uerdiğimiz hüccetimizdir. Biz 

kim i dilersek onu derece derece yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hik
met sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 
Ebu Muhammed b .  Hazm dedi ki :3 1  Sabiilerin izledikleri din, onların yeni bir 

takım §eyleri uydurup, dinlerinin §eriatlerini deği§tirdikleri vakte kadar görülmü§ 
dinlerin en eskisi ve dünyada da çoğunlukla yaygın olan idi . Onlar bu deği
§iklikleri yapınca yüce Allah kendilerine halili lbrahim' i  bugün bizim izlemekte 
olduğumuz İslam dini i le ve bozdukları, ifsad ettikleri §eylerin tashih edilmesi 
için gönderdi ,  RasCılullah -sallallahu aleyhi vese\lem - ' in Allah' tan bize getirmi§ olduğu 
müsamahakar hanifliği onlara getirdi .  O ve onun izinden gidenler o dönemlerde 
de, daha sonra da "Hanifler" diye adlandırılıyorlardı . 

Derim ki : Sabiiler iki kısımdır. Bir kısmı mü§rik sabiilerdir, bir kısmı da hanif 
sabiilerd ir. Bunlar arasında çe§itli tartı§malar olmu§tur. e§-Şehristani de kitabın
da aralarındaki bir takım tartı§maları nakletmi§ bulunmaktadır.32 

lbrahim'in kavmine kar§ı getirdiği delilleri yüce Rabbimiz §U buyrukları ile 
bize aktarmaktadır: 

30 Buhari. 1 ,  109 ve başka yerlerde; Müslim, 1, 329 
3 1  İbn Hazm, el-Fasıl/ fi'l-Mileli ve 'n-Nihal, iV, 6, 7 
32 İğôsetu'l-lehfôn, 1, 255 
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"Kavmi ona karşı delil getirmeye kalkıştı. O da dedi ki :  "(Allah) beni doğru 
yola iletmişken ben imle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz? Ben ise O'na 
ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. 
Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah 
üzerin ize hakkında bir delil ve belge indirmediği şeyi siz O'na ortak koştuğu
nuz halde korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım ?  
Şimdi bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsan ız 
(söyleyin) . İman edenlere ve imanlarına zulüm karıştırmayan/ara gelince; işte 
onlaradır güvenlik ve onlardır h idayete ermiş olanlar " (el-En'am, 8/80,81 ,82) 

Bu söz, zahiri itibariyle münazaracıların, cedelcilerin, kıyasçıların ve karşı 
çıkanların kendilerini zorlayarak ortaya koydukları sözler gibi söylenmemiştir. 
Aksine bu sözler, delillendirmenin ana ilkelerini ve temel bölümlerini kapsayan 
bir haber kipi şeklinde ortaya konulmuştur. Bu, aynı zamanda delillerin mukad
dimelerini, neticelerini en açık, en anlaşılır ve en kolay bir şekilde ortaya konul
duğu bir surette göstermiş bulunmaktadır. 

Bundan maksat da şudur: lbrahim kavminin kendisini şirke davet etmelerini 
hayretle karşılayarak onlara şöyle demişti : Allah bana hidayet verdikten sonra 
basiretim iyice açıld ıktan, bana ihsan etmiş olduğu hidayeti ile tevhidini bilişim 
sağlamlaştıktan sonra , onu tevhid etmekten beni uzaklaştırmayı ümit ederek Al
lah hakkında benimle nasıl tartışabilirsiniz? Halbuki siz de biliyorsunuz ki , her
hangi bir hususta hiçbir şüphe ile karşılaşmayan herhangi bir tereddüde düşme
yerek basiret üzere bir itikada sahip bir kimsenin,  o inancından vazgeçirilmesine 
imkan bulunmamaktadır. 

Aynı şekilde bir şeyin açıklık kazanıp, netleşmesinden sonra delil getirip tar
tışmak bir çeşit abesle iştigaldir. Tıpkı güneşin doğuşunu gözleri ile gören kimse
lerin başkalarıyla tartışarak güneşin doğuşu hakkında delil getirmelerine benzer. 
Sizlerin böyle bir kimseye karşı güneşin henüz daha doğmadığını ileri sürerek 
tartışmanızın ne faydası olabilir? 

Daha sonra şunları söylemektedir: "Ben ise ona ortak koştuğunuz şeylerden 
korkmam. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. "  Sanki lbrahim (a .s )  onların 
kendisini ilahlarının kendisine bir zarar vermekle korkutmuş olduklarını dile ge
tirmektedir. Nitekim Hud kavmi de ona: "Biz ancak şunu deriz: Ilôhlarımızdan 
biri seni fena çarpmış. " (HCıd, 13/54) demişlerdi .  

İbrahim (a .s )  de şöyle demişti : Eğer hoşuma gitmeyen bir şey bana isabet 
edecek olursa, bu hiç şüphesiz sizin Allah'ı bırakarak kendilerine ibadet ettiğiniz 
putlardan gelmiş olmayacaktır. Kendileri bunu yapmaktan çok uzaktırlar. . Çünkü 
bu putlar kendilerinden bir şey ümit edilen yada kendilerinden korkulan varlıklar 
değildir. Aksine bana bir şey gelip isabet ederse , o ancak dilediğini yapan, diledi
ği hükmü koyan , fayda ve zarar yalnız kendisinin elinde bulunan, mutlak fail ve 
hayy olan tarafından gelebilir. 
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Daha sonra yüce Allah' ın ilminin genişliğini bu konuda sözkonusu ederek 
önemli bir noktaya çok güzel bir şekilde ve incelikli ifadelerle dikkat çekmektedir. 
Şöyle ki: Yüce Allah beni de, sizi de, bu ilahları da benim bilemeyeceğim kadar 
ileri derecede bilir. O herhangi bir işi dileyecek olursa elbette o dilediğini en iyi 
bilendir. Onun bilgisi her şeyi kuşatandır. O bana hoşuma gitmeyen ve beni han
gi cihetten geldiğini bilmediğim bir musibet ile karşı karşıya bıraksa bile, o benim 
bilmediğimi bilgisi ile kuşatandır. 

Bu da en ileri derecede bir tefviz ( işlerin Allah'a havale edilmesi) , güç ve 
takate , kurtuluşun sebeplerine sahip olmayışının en ileri derecede ifade edilme
sidir. 

Bütün bunların ancak Allah'ın elinde olduğunu benim elimde olmadığını 
çok açık bir dille ifade etmektedir. Nitekim Şuayb (a.s)  da kavmine şöyle demişti: 
"Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dininize geri dönersek, doğrusu 
Allah 'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Ona dönmemiz bizim için olacak şey de
ğildir. Meğer ki Rabbimiz olan Allah dileye. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. 
Biz ancak Allah 'a güvenip dayandık. " ( el-A'raf, 7/89) Görüldüğü gibi rasuller, 
Allah'ın kendilerine yaptıklarına dair bilgiyi Allah'a havale etmişlerdir. Onun bir 
şeyi dilemesi halinde o dilediğini onun daha iyi bildiğini, bizim ise bu işin olma
yışı ya da meydana gelmemesi ile ilgili hiçbir bilgimizin olmadığını ifade etmiş 
oldular. 

Daha sonra İbrahim el-Halil, onlara delilini kabul etmelerini sağlayacak bir 
üslup ile dönerek şunları söyledi: 

''Allah üzerin ize hakkında hiçbir delil ve belge indirmediği bir şeyi siz ona 
ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuklarınızdan 
nasıl korkarım ?  Şimdi bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır, eğer 
biliyorsanız?" (el-En'ôm, 8/81 ) 

O kavmine şunları söylemiş oluyordu: Bir akıl ya da akıl sahibi bir kimse
ye göre Allah'a uluhiyetinde ortak koşmuş olduğunuz şeylerden korkmam nasıl 
uygun olabil ir? Halbuki bu ortak koştuğunuz varlıklar bir fayda sağlayamaz, bir 
zarar veremez. Sizler ise Allah'a, uluhiyyetinde bu hususta üzerinize herhangi bir 
delil indirmemiş ve bu konuda bunu size şeriat yapmamış olduğu kimseleri ortak 
koşmaktan korkmuyorsunuz. Göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi, mut
lak egemeni, zarar verebilen ve fayda sağlayabilen yaratıcısına, yoktan var edici
sine , hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılmış bulunan, ne kendilerine, ne de 
kendilerine ibadet edenlere zarar verebilmek, fayda sağlayabilmek imkanına sa
hip bulunmayan, öldürmeye, hayat vermeye, ölümden sonra diriltmeye kudreti 
bulunmayan varlıkları ortak koşan, bunları uluhiyyette onun dengi ve benzeri 
kabul ederek onları ibadet olunan, kendileri için secdeye varılan, boyun eğilen ,  
ona yaklaşılmaya çalışılan varlıklar haline getiren b ir kimse, hiç şüphesiz Allah 
ile birlikte başka bir ilah tanımayan, aksine onu tevhid ederek uluhiyyetinde, 
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rubCıbiyyP.tinde, azametinde, saltanatında onu bir ve tek tanıyan yalnızca onu 
seven, ondan korkan kimseye göre daha çok korkmalıdır. Eğer siz biliyorsanız, 
bu iki kesimden hangisinin güven duymaya daha layık olduğunu söyleyebilirsi
niz. Şanı yüce Allah bu iki kesim arasında en güzel hükmü vermiş ve bu hükme 
kalpler itaatle boyun eğmiş, fıtratlar bunun doğruluğunu ikrar etmiş, akıllar ona 
teslim olmuştur. İşte yüce Allah şöyle buyurmaktadır : "İman edenlere ve imanla
rına zulüm karıştırmayan/ara gelince, işte onlaradır güvenlik ve onlardır h idayete 
ermiş olanlar. " (el-En'am, 82) 

Şimdi bu sözlerin, tartışanların tartışmalarını kesmek hususundaki hayret ve
rici etkileri, onların kendisini kabul etmeye davet ettikleri ve zorlamak istedikleri 
hususları aklen reddedilmesini gerektiren her şeyi kuşatması ve eleştirecek bir 
kimsenin eleştiride bulunacağı bir taraf bırakmayan, bir soru sormaya mecal 
bırakmayan kapsamlı bir şekilde delili ortaya koyuşu üzerinde iyice düşünelim. 
Onun bu sözleri, böyle bir konumda olduğundan ötürü şanı yüce Allah ona 
işaret ederek delilinin üstünlüğünü, azametini göstermiş oldu ve öneminin bü
yüklüğüne dikkat çekmek için de onu kendi zatına ifade ederek şöyle buyurdu: 
"İşte bu, kavmine karşı Ibrahim 'e verdiğimiz hüccetimizdir. Biz kimi dilersek onu 
derece derece yükseltiriz. " ( el-En'am, 83) 

Böylelikle bunu işiten bir kimse, yüce Allah'ın bu delili kendi zatına izafe et
mek suretiyle, onu haliline kavratıp, telkin edenin o olduğunu, İbrahim el-Halil' in 
bunu yüce Allah'tan öğrendiğini de anlamış olur. Aziz ve celil olan Allah'ın hali
line ve sevgili dostuna bir hücceti telkin etmesi , onun inadın kökünü kurutması, 
şirk ve ilhad ehlinin bütün iddialarını toptan ortadan kaldırmak özelliğine sahip 
olması için yeterlidir. 33 

İbrahim (a.s)  dedi ki: "Ben ise ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. 
Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatm ıştır. " (el
En'am, 80) 

Yani benim ilahlarınız tarafından korkutulmam -Rabbimin bir şey dilemiş 
olması hali dışında- ebediyyen sözkonusu olmayacaktır. Eğer Rabbim bir şey 
dilerse onun dediği olur. Buna göre peygamberlerin olmayacağını haber ver
dikleri şeyleri yüce Rabbin meşietine ve onun ilmine havale etmeleri bir istidrak 
ve istisnadır. Yani böyle bir şey ebediyyen olmaz, fakat yüce Allah dilerse ayrı . .  
Çünkü yalnızca onun hikmetinin gerektirdiği bir takım hususlar vardır ki, bizler 
onları bilemeyiz. 

Yüce Allah'ın: "İman edenlere ve imanlarına zulüm karıştırmayan/ara ge
lince, işte onlara bir güvenlik ve onlardır h idayete ermiş olanlar" buyruğundaki 
zulüm'den kastın ,  (Allah RasCılü) ,  masiyetlerle nefse zulmetmek olduğunu anla
yanların bu anlayışlarını reddederek buradaki zulmün şirk olduğunu beyan et-

33 es-Sauaiku ' /-Mlirsele, 485. 490 
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miş ve Lukman' ın oğluna söylediği: "Şüphesiz şirk pek büyük bir zulümdür. " 
(Lukman, 13) buyruğunu sözkonusu etmiştir. Bununla birlikte lafızların siyakı 
üzerinde hakkıyla düşünülmesi halinde bu husus zaten açıkça anlaşılır . .  Çün
kü şanı yüce Allah : "Ve kendi nefislerine zulmetmeyenler" diye buyurmayarak, 
" imanlarına zulüm karıştırmayanlara gelince" diye buyurmaktadır. Bir şeyin bir 
şeye karıştırılması (lebs) , onun ile örtülmesi ve bütün cihetleri ile onu kuşatması 
demektir. İmanı ise küfürden başka bir şey kuşatamaz, örtemez ve onu karıştıra
maz ( lebs edemez) .34 

"işte bu, kavmine karşı İbrahim 'e verdiğimiz hüccetimizdir. Biz kimi dilersek 
onu derece derece yükseltiriz. " 

Zeyd b. Eslem ve başkaları der ki : 35 Delil ile ve ilim ile (yükseltiriz) .  Allah ' ın 
düşmanları onun getirdiği deliller ile ona karşı yenik düşüp, onun delili onlara 
iıstünlük sağladıktan ve putlarını da kırdıktan sonra onların bütün delillerini ve 
mabudlarını da kırmış oldu. Onlar da onu cezalandırmak ve onu ateşe atmak 
istediler. İşte bu, batıl üzere olanların yapageldikleridir. Onlar yenik düşecek ve 
onlara karşı delil ortaya konulacak olursa, hemen cezalandırma cihetine giderler. 
Nitekim Firavun da kendisine karşı delili ortaya koyan Musa (a .s ) 'a :  ''Anda/sun 
benden başka bir ilah edinecek olursan, şüphesiz seni zindana atılanlardan kıla
rım. " (eş-Şuara, 26) demiştir. 

Bunun üzerine İbrahim'e karşı olanlar onun için alevli bir ateş yaktılar. Man
cınıkla onu ateşe attılar. Bu onun yaptığı en büyük ve kendisi için en bereketli 
bir yolculuk oldu. Kesinlikle bundan daha mübarek, daha büyük, daha üstün ve 
onun kadar gözünü aydınlatan bir başka yolculuk yapmış değildir. Bu yolculukta 
Cebrail gök ile yer arasında ona göründü. Ey İbrahim, bir ihtiyacın var mı diye 
sordu. İbrahim: Senden bir ihtiyacım yok, dedi. İbn Abbas -radıyallahu anh- yüce 
Allah' ın: "Onlar öyle kimselerdir ki insanlar kendilerine: İnsanlar size karşı bir 
ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dediklerinde bu söz onların iman
larını arttırdı ve: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. " (Ali İmran, 1 73) 
Bu sözü sizin nebiniz de söyledi, ateşe atıldığı zaman İbrahim de söyledi.  Bunun 
üzerine yüce Allah ateşi onun için serin ve selamet kıldı .  

Buhari ' nin Sahih' inde36 sabit olduğuna göre Um Şerik, Peygamber -sallallahu 

aleyhi vesellem- ' in büyük kelerin öldürülmesini emir buyurmuş ve : "Bu keler İbra
him aleyhine (ateşi) üflüyordu" demiştir.37 

34 İ'lômu 'l-muvakkı'in, I, 434 
35 Bk. Taberi, VII, 259; ed-Durru'l-mensur, I I I ,  3 1 0  
3 6  Buhari, V I ,  448 
37 Cilau 'l-efham, 160 
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84. Biz ona (İbrahim 'e, oğlu) İshôk ile (Ishak' ın oğlu) YakCıb 'u ba

ğışladık. Her birine hidayet (ve nübüvvet) verdik. Daha önce de NCıh 'a 
da hidayet verdik. Onun zürriyetinden DavCıd'a, Süleyman'a, EyyCıb 'a, 
YCısuf'a, MCısa'ya ve HarCın'a da. Biz, iyi hareket edenleri işte böyle 
mükafatlandırırız. 

85. Zekeriyya 'ya, Yahya 'ya, Isa 'ya, llyas 'a da {hidayet verdik) . Hepsi 
sa/ih/erdendi. 

86. Ismail 'e, Elyesa 'a, YCınus 'a ve LCıt'a da (h idayet verdik) . Her bi
rini alemlere üstün kıldık. 

87. Onların babalarından, zürriyet/erinden ve kardeşlerinden bazıları
nı da (h idayete erdirdik) . Onları seçtik ve onları doğru bir yola da ilettik. 

88. Bu Allah 'ın hidayetidir. O, kullarından kimi dilerse onunla h idayete 
erdirir. Eğer onlar dahi  şirk koşsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. 

89. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğim iz kimse
lerdir. Şimdi bunlar (Kureyşliler) onları inkar ederlerse Biz de yerlerine 
onları inkar etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır. 

Tefsiri : 

Burada sözü geçen topluluk peygamberlerdir. Bir diğer goruşe göre 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in ashabıdır. Bütün müminlerin oldukları da 
söylenmiştir. Bunlardan dallanan, budaklanan çeşitli görüşler bir tarafa bütün 
görüşlerin esaslarını bunlar teşkil etmektedir. Bunlar ensardır yahut muhacirlerle 
ensardır yahut bunlar Fars oğullarından gelecek bir topluluktur diyenlerin görüş
leri bu tür temel görüşlerden dallanan, budaklanan fer'i görüşlerdir. Başkaları da 
bunların melekler olduklarını söylemişlerdir. İbn Cerir der ki:38 Bu görüşler ara
sında doğruya en yakın olanları bunların yüce Allah' ın bundan önceki ayetlerde 
isimlerini verdiği onsekiz peygamberdir. İbn Cerir şunları da ekler: Çünkü bundan 

38 Taberi, Vll, 263 
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önceki ayetlerde nebiler hakkında haber verilmiş bulunmaktadır. Yine bundan 
sonraki ayetlerde onlardan sözedilecektir. O halde bundan sonra gelenin önce 
sözü edilen peygamberlere dair bilgi sahibi olması, başkalarının durumu ile ilgili 
haberinin olmasına göre daha uygun ve daha doğrudur. Buna göre ayetin te'vili 
şöyle olur: Ey Muhammed! Senin kavmin olan Kureyşliler bizim ayetlerimize 
kafir olur, onları yalanlar, hakikatlerini inkar edecek olurlarsa şunu bilsinler ki, biz 
bu ayetleri korumakla onların hakikatlerini inkar etmeyen, onları yalanlamayan 
aksine onları tasdik edip, doğruluklarına iman eden, rasO.llerimizin ve senden ön
ceki peygamberlerin onları korumalarını ve onları gereği gibi yerine getirmelerini 
istemiş, emretmiş bulunuyoruz. 

Sure Mekke'de inmiştir.39 Yüce Allah' ın :  "Bunlar" buyruğu ile asıl itibariyle 
onun kavminden olup, onu inkar ederek kafir olanlara işaret etmektedir. Onla
rın dışındakiler ise , onlara tabi olarak bu işaretin kapsamındadır. Böylelikle bu 
ümmete mensup olanların getirdiklerini inkar edip, kafir olan herkes bunun kap
samına girer. Bu ümmet ve bu ilahi mesaj ı korumakla yükümlü olanlar asıl iti
bariyle nebilerdir. Müminler de bu hususta onlara tabidir. Dolayısıyla buyruğun 
kapsamına bu şeriati korumak görevini yerine getiren herkes girer. Onu himaye 
eden, ona davet eden de bu kapsama dahildir. Şüphesiz bu, asıl itibariyle pey
gamberlere ait bir görevdir, onlara iman eden müminlere de, onlara tabi olmaları 
itibariyle verilmiş bir görevdir. Dolayısıyla bu ayetin kapsamına girmeye en layık 
olanlar rasO.le tabi olanlar arasından ümmeti arasındaki onun halifeleri ve onun 
mirasçılarıdır. Bununla vekil kılınıp, görevlendirilenler onlardır. İşte bu, bu ayet 
hakkında söylenmiş olan görüşler arasında yerini alır. / 

Bunların melekler olduklarını söyleyenlere gelince ,40 oldukça zayıf bir gö
rüştür ve ifadelerin akışı (siyak) buna delalet etmemektedir. Ayrıca "bir topluluk 
(kavim)"  lafzı da bununla bağdaşmamaktadır . .  Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çoğun
lukla hatta istisnasız olarak görülen, "kavm" lafzının melekler hakkında değil, 
özellikle Ademoğulları hakkında zikredilmesidir. 

İbrahim (a .s ) ' ın meleklerden: "Tanımadık bir kavim" (ez-Zariyat, 25) diye 
sözetmesine gelince, o bu sözünü onları insanlardan sandığı için söylemiştir. 
Aynı şekilde anlamın üstünlüğü ve maksadı da bunu gerektirmez. Bundan dolayı 
bunu açıkça ifade edecek ( izhar edecek olursa . . .  )41 

Ayrıca şöyle açıklanmıştır: Eğer senin kavminin kafirleri onu inkar ederse biz 
onunla melekleri görevlendiririz. Onlar bunu inkar etmezler. Bu ise onun için bir 
teselli ve davasını inkar eden kafirlerin değersizliklerini ifade ettiği gibi, onların 

39 SuyCıti, ed-Durru '/-mensur, Il l , 3 12'de bunu İbn Ebi Şeybe' den, Abd b .  Humeyd'den, İbnu'l
Munzir'den. İbn Ebi Hatim 'den ve Ebu'ş-Şeyh'den diye zikretmiş ve bu görüşü Ebu Reca 
el-Utaridi'ye nispet etmişlerdir. 

40 Bir önceki notc.ı bakınız. 
4 1  Asıl nüshada da bu şeki ldedir. 
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buna ehil olmadıklarını, bu nimete layık olmadıklarını da anlatmaktadır. Daha 
önce kendileri hakkında iyiliğin takdir edilmiş olduğu iman ehli olan başkalarının 
da tercih edildiğini ifade eder . .  Çünkü ona daha layık ve ehil olanlar onlardır. 
Allah hidayetini nereye bırakacağını en iyi bilendir. O hidayetini dilediği kimse
lere tahsis eder. 

Aynı şekilde bu ayet-i kerimenin muhtevasında onun davetinin asla zayi ol
mayacağına ve muhafaza edileceğine dair bir işaret ve bir müjde de vardır. Buna 
göre bunlar, bu davetin değerini bilmeyecek olsalar ve kabul etmeseler bile onla
rın dışında onu kabul edecek, koruyacak, gözetleyecek, onu himaye edecek bir 
başka topluluk bulunacaktır. Bunların bu daveti inkar etmeleri onun kaybolması
na, yok olmasına sebep teşkil etmez, ona hiçbir zarar vermez . .  Çünkü bu davanın 
ehli olan kimseler vardır. Onların dışında onu korumaya layık olanlar vardır. 

Şimdi bu anlamın ne kadar üstün ve yüce olduğu üzerinde düşünelim. Bu 
ayetin, mümin kulların ona çabucak yönelmeleri, onu hızlıca kabul etmeye koş
maları için ne denli bir teşvik ihtiva ettiğini düşünelim . Bununla birlikte onları 
ne kadar sevdiğine ve bu nimeti kafir düşmanlarına tercih ederek onlara vermiş 
olduğuna da dikkatlerini çekmektedir. 

Yine bu ayetin kapsamında düşmanları , kafirleri ne kadar hakir görüp, onu 
ne kadar küçümsediğine, onlara aldırmadığına, onları önemsemediğine de bir 
işaret vardır. Eğer sizler de ona iman etmeyecek olursanız, ona iman eden ve 
onu korumakla yükümlü olan sizin dışınızdaki kullarım pek çoktur. Nitekim yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki: Ona ister iman edin, ister iman etmeyin . .  
Çünkü bundan önce kendilerine ilim verilmiş olanlara okununca çenelerinin 
üzerine yüzüstü secdeye kapanırlar ve: Rabbimizi tenzih ederiz, gerçekten Rab
bimizin vaadi kesin olarak gerçekleşir, derler '' (el-Isra, 17/107, 108) . 

Bir hükümdarın kendisine karşı gelen, emrine muhalefet eden köleleri varsa 
o da onlara bakarak şöyle der: Eğer bunlar benim nimetlerime karşı nankörlük 
eder, emrime karşı gelir ve benim onlara emirlerimin gereğine yerine getirmez
lerse benim onların dışında başka kölelerim vardır. İşte onlar da sizlersiniz. Siz 
benim emrime itaat ediyor, benim buyruklarımı yerine getiriyor, hakkımı eksiksiz 
veriyorsunuz. Böyle bir durumda ona itaatkar olan köleler nefislerinde bir ferah
lık, bir sevinç, bir gayret ve güçlü bir azim bulurlar. Bu da onların kulluklarının 
gereğini daha da çok yerine getirmelerine sebep teşkil eder. Efendilerinin ve 
sahiplerinin daha bir keremli bir kişi olarak onlar tarafından görülmesine sebep 
olur. Bu ise görülen ve hissedilen bir şeydir. 

Onların bu işe vekil kılınmalarına gelince, onların bu davaya iman etme 
rnuvaffakiyetine mazhar olmalarını, hukukunu yerine getirmelerini, hukukuna 
riayet etmelerini, onu korumalarını, ona samimiyetle bağlanmalarını da ihtiva 
eder. Nitekim bir kimsenin bir hususu yerine getirmek. onu kollayıp gözetmek ve 
korumak üzere başkasını  vekil kılıp, görevlendirmesi de böyledir. 
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Eğer: Bu şekilde vekil kılınıp, görevlendirilenlerden birisine bu anlamıyla 
-Allah' ın velisi denildiği gibi- "Allah ' ın vekili" demek doğru olur mu, diye so
rulacak olursa şöyle cevap veririz: Herhangi bir husus ile kayıtlı olan tevekkül 
fiilinin mutlak olarak kullanılması, ondan mutlak bir ism-i fail türetilmesini gerek
tirmez. Nitekim kayıtlı istihlaf fiilinin kullanılması da "Allah'ın halifesi" sözünün 
kullanılmasını gerektirmez . .  Çünkü yüce Allah : "Ve sizi yeryüzünde istih laf etmek 
için" ile: "Allah için izden iman edip, salih amel işleyenlere vaad etti ki onlardan 
öncekileri halife yaptığı gibi anda/sun ki onları da m uhakkak yeryüzünde halife 
kılacaktır . . . " (en-Nur, 24/55) diye buyurmuştur. Burada sözü edilen halifelik ma
kamına getirilmiş olmak, onların her birisi için: "O Allah ' ın halifesidir" demeyi 
gerektirmez . .  Çünkü burada halifelik makamına getirmek kayıtlı bir istihlaftır. 
Ebu Bekir es-Sıddik'a :  "Ey Allah'ın halifesi" diye hitap edilince , "Ben Allah ' ın 
halifesi değilim ama ben Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in halifesiyim ve bana 
bu da yeter" demiştir. Bununla birlikte : "O bu iş ile vekil kılınmıştır" demek uy
gundur. Nitekim yüce Allah : "Bir başka topluluğu onlara vekil kılmışızdır" diye 
buyurmaktadır. 

Maksat şudur: Böyle bir vekil kılmak ilim, amel , onun düşmanlarına kar
şı cihad, onları korumak görevini yerine getiren kimseler hakkında özel bir 
vekalettir. Aynı zamanda bunlar aşırıya gidenlerin tahriflerini, batılcıların sapık
lıklarını, cahillerin te'villerini de kabul etmez ve reddederler.42 Aynı şekilde bu bir 
rahmet, bir ihsan, bir tevfik ve bir özel bağış anlamı ile vekalet vermektir. Yoksa 
bir ihtiyaç dolayısıyla bir vekaet vermek değildir. 

Bir adamın kendisinin gıyabında ihtiyaç duyduğu için başkasının kendi adı
na tasarrufta bulunması için vekalet vermesi gibi değildir. Bundan ötürü seleften 
bazı kimseler: "Bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır" buyruğu hakkında şunları 
söylemektedir: Bir de bunu bir başka kavme rızık olarak ihsan etmiştir. Bundan 
dolayı yüce Allah' ın bunları rızık olarak verdiği ve rahmet olarak ihsan ettiği 
kimseler hakkında: "O kimse Allah ' ın vekilidir" denilemez. Bu ise "veliyullah" 
(Allah' ın dostu) tabirinin veli edinmekten türetilmesinden farklıdır . .  Çünkü veli 
edinmek muhabbet ve yakınlık ifade eder. Tıpkı Abdullah (Allah' ın kulu) ve 
Allah'ın habibi denilebildiği gibi . 

Şanı yüce Allah kulunu ona ihsanda bulunmak, onun hatırını gözetmek ve 
ona rahmette bulunmak üzere veli edinir. Oysa yaratılmış böyle değildir. O bir 
başka yaratılmışı onunla güçlensin diye veli edinir. Onu veli edinerek gücü artsın 
ister . .  Çünkü kul zelildir, muhtaçtır. Aziz ve gani olan Allah ise , zilletinden ve ihti
yacından dolayı kimseyi veli edinmez. 

42 Bu sözleriyle İmam Ahmed ve daha başka imamların rivayet ettikleri sahih hadise işaret 
etmektedir: "Bu ilmi . . .  taşır. " Bu hadisin etraflı bir tahrici için benim tahkik ettiğim, Hatib 
el-Bağdadi'ye ait Şerefu Ashabi 'l-Hadis adlı eserine bakınız. İnşaallah yakındabasılacaktır. 
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Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve de ki: Çocuk edinmemiş, mülk ve ha
kimiyetinde hiçbir ortağı olmayan, acizliğinden ötürü velisi (yardımcısı) da bu
lunmayan Allah 'a hamda/sun. Onu tekbir ettikçe et. " (el-Isrô, 1 1 1 )  

Şanı yüce Allah, mutlak ve genel anlamıyla veli'yi nefyetmiş değildir. Aksine 
onun zilletten dolayı velisinin olmasını reddederek bir başka yerde kendisine ait 
özel velilerinin de bulunduğunu haber vermektedir. Yüce Allah şöyle buyurmak
tadır: "Haberiniz olsun ki Allah' ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederle
necek de değillerdir. " (Yunus, 62 ) ;  ''Allah iman edenlerin velisidir. " (el-Bakara, 
257) Burada sözkonusu olan , rahmet, ihsan, gönlü hoş etmek anlamı ile bir veli 
edinmektir. Kabul edilmeyip, reddedilen velilik ise ihtiyaç ve zillet dolayısıyla veli 
edinmektir. 43 

Şanı yüce Allah, En'am suresinde düşmanları, onların küfür ve inkarlarını ,  
şirk koşmalarını ,  rasCıllerini yalanlamalarını sözkonusu ettikten hemen sonra ha
lili İbrahim hakkındaki bu buyruklarını zikretmiş bulunmaktadır. Ona göstermiş 
olduğu göklerin ve yerin melekOtunu, İbrahim' in Allah' ın dinini galip getirmek 
ve onun tevhidini üstün kılmak uğrunda kavmine karşı getirmiş olduğu delillerini 
dile getirmektedir. Daha sonra da onun zürriyetinden gelen diğer nebileri zikret
mekte, Allah' ın onlara hidayet, kitap ve hikmeti vermiş olduğunu anlatmakta
dır. Arkasından da yüce Allah: "Şimdi bunlar (Kureyşliler) onları inkar ederlerse 
biz de yerlerine onları inkôr etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır " (el
En'am,  6/89) diye buyurmaktadır. Böylelikle şanı yüce Allah şunu haber vermiş 
olmaktadır: O yeryüzünde kendisini inkar edecek, tevhidini kabul etmeyecek, 
rasCıllerini yalanlayacak kimseleri var ettiği gibi ,  aynı şekilde kullan arasından 
bunların küfür ve inkar ile karşıladıklarına iman edecek, onların yalanladıkları
nı tasdik edecek, bunların riayet etmeyip, dikkat etmedikleri haramlarına riayet 
edip uyacak kimseleri de var ettiğini bildirmektedir. Böylelikle yüce ve alt alem 
birbiri ile kenetlenebilmektedir. Aksi takdirde eğer hak ,  hakkın düşmanlarının 
hevasına tabi olsaydı, gökler, yer ve onların içerisinde bulunanların düzeni bo
zulur, kainat harap olurdu. Bundan dolayı şanı yüce Allah, alemin harap oluş 
sebepleri arasında yeri tutan hakkın sebeplerinin ortadan kalkması olduğunu 
da tespit etmiştir. Bunlar da onun kelamı, Beyti, dini, dininin gereklerini yerine 
getirenlerdir. işte bunlar ortadan kalkacak olursa, alemlerin harap olmasını ge
rektiren bu sebeplerin karşısında hiçbir şey duramaz ve hiçbir şey onlara engel 
olamaz. 

"el-Halim" adı sıfatlar ile daha çok içiçe , "es-SabOr" adı da fiiller ile daha 
çok içiçe olduğuna göre; hilm, sabrın esasını teşkil eder. Dolayısıyla Kur'an-ı 
Kerim'de el-Halim adı anılarak, es-SabCır adının ayrıca anılmasına ihtiyaç hasıl 
olmamıştır. Doğrusunu en iyi bilen Allah' tır.44 

43 Miftahu Dôri 's-Se'Cıde, 1 75 ,  177  
44 Uddetu 's-Sôbirin, 279, 280 
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Yüce Allah ' ın :  ' '  . . .  Şimdi bunlar on/an inkar ederlerse, biz de yerlerine on
ları inkar etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır" Buyruğu ile ilgili olarak 
Katade der ki : -Bu ayetten önce- adlarını zikrettiğimiz onsekiz peygamberi onlara 
tebliğ ve uyarıda bulunmaları için görevlendirdik. Ebu Reca el-Utaridi de şöyle 
demektedir: Yani  yeryüzündeki insanlar onları inkar edecek olursa, bizler bunla
rın uyarılması için semadakileri yani melekleri görevlendiririz. 

İbn Abbas ve Mücahid der ki: Bunlar Medine ehli olan ensarilerdir. 

Doğrusu ise ayetten maksadın onlara iman etmek, davet etmek, onlar için 
cihad etmek ve yardım etmek sôretiyle onların gereklerini yerine getirenler oldu
ğudur. İşte onlar ile Allah ' ın vekil kıldığı kimseler bunlardır. 

Eğer: Bir kimse hakkında "Allah' ın vekilidir" denilmesi doğru olur mu diye 
sorulacak olursa, şu cevabı veririz: Hayır, çünkü vekil kendisini vekil tayin eden 
kimse adına vekalet yoluyla tasarrufta bulunan kimse demektir. Aziz ve celil olan 
Allah' ın ise nfübi de yoktur, kimse onun yerine geçerek onun halefi de olamaz. 
Aksine kullarına halef olan odur. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurmuştur: "Allah 'ım, yolculukta sahibimiz, çoluk ve çocuklarımız hakkında 
da halifemiz sensin. "45 Bununla birlikte bir insana, kendisine vekalet verildiği 
hususları korumak, riayet etmek ve gereklerini yerine getirmek ile emrolunmuş 
olması itibariyle kullanılması da olmayacak bir şey değildir. 

Kulun Rabbini vekil kılmasına gelince, o işi ona havale etmesi kendisini ta
sarrufta bulunmaktan azletmesi ve bu işe ehil ve veli olanlar hakkında bu tasar
rufu kabul etmesi demektir. Bundan dolayı tevekkül ile ilgili olarak şöyle denil
miştir: Tevekkül, nefsin rubCıbiyyetten azledilmesi ve ubCıdiyyeti yerine getirmesi 
demektir. İşte Rabbin, kulunun vekili olmasının anlamı budur. Yani o kuluna 
yeter. Kulunun işlerini , maslahatına olan işleri kendisi yerine getirir. Çünkü tasar
rufta onun vekili durumundadır. O halde yüce Rabbin kuluna vekalet vermesi, 
ona emretmesi, ibadet etmesini istemesi ona bir ihsanı ve kendi tarafından ona 
yapılmış bir bağışıdır. Kuluna olan bir ihtiyacı ya da muhtaç oluşundan dolayı 
değildir. Tıpkı onu veli edinmesine benzer. Kulun Rabbine vekalet vermesi ise 
onun rubCıbiyyetini teslimiyetle kabul etmesi ve ubCıdiyyetinin gereklerini yerine 
getirmesi demektir. 46 

45 Müsl im.  ili, 490: Ebu Davud, VII. 258; Tirnı izi. V, 468 

46 Medôricu 's-sôlikin, L 126. 127  
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90. İşte bunlar Allah 'ın h idayet ettiği kimselerdir. O halde sen de 

onların hidayetlerine uy. De ki: "Ben buna karşılık sizden bir ücret iste
miyorum. Bu, alemlere bir öğütten başka bir şey değildir. " 

91 . "Allah h içbir insana bir şey indirmedi " demekle Allah 'ı şanına 
yakışacak bir şekilde takdir edemediler. De ki: "Musa 'nın insanlar için 
bir n ur ve hidayet olmak üzere getirdiği ve sizin onu parça parça kağıtlar 
haline koyup kim ini açıklayıp çoğunu da gizlediğin iz kitabı kim indirdi? 
Üstelik sizin de ataların ızın da bilmediğiniz şeyler size (Kur'an' da) öğre
tilmiştir. " ''Allah 'dır (onu indiren)" de, sonra onları bırak da daldıkları 
sapıklıklarında oynaya dursunlar. 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah bu buyrukları ile indirmiş olduğu bütün kitaplarına iman 
etmeyen müşrikleri, Yahudileri ve daha başkalarını nitelemektedir. Yüce Allah : 
''Allah 'ı şanına yakışacak bir şekilde takdir edemediler" diye buyurmuş, "Allah' ı  
takdir edemediler" demekle yetinmemiştir. . Çünkü onu şanına yakışacak şekilde 
takdir edebilmek, onun kadrinin hak ettiği bir şeydir. Bu onlar üzerindeki bir hak
tır. . Çünkü şanı yüce Allah'ın kadri bunu gerektirmektedir. Onlar ise bu hakkı kabul 
etmeyip, inkar ettiler, bu hakkı bilerek ikrar ederek, gereğini yerine getirmedikleri 
gibi, ubCıdiyyetleri ile de gereğini yerine getirmemişlerdir. Bu ise şanı yüce Allah' ın 
kemal derecesindeki sıfat ve fiillerinin bir kısmını inkar etmek ve kabul etmemektir. . 
Çünkü onlar yüce Allah'ın konuşmasını, cüz' iyatı bildiğini inkar etmekte, onun 
herhangi bir fiili ihdas edebilme kudretine sahip olduğunu kabul etmemektedirler. 
Dolayısıyla risa!eti inkar edenlerin bütün şüphe noktaları buna racidir. 

Yüce Allah ' ın ilmini ya da kudretini yahut kelamını inkar etmeye gelince, 
rasCılleri ile gönderdiklerini kabul edip, rasCıller göndermeye kadir olduğunu ikrar 
eden bir kimsenin şunu da kabul etmesi gerekir: Böyle bir şeyi yapmaması onun 
hikmeti ile bağdaşmaz. Bu şekilde inanan bir kişi ise bu yönü ile yüce Allah'ı  
hakkı ile bilip tanımış olur. Mutlak olarak Allah ' ı  şanına yakışacak bir şekilde 
takdir etmemiş olsa dahi, bu sınırlı anlamıyla onu takdir etmiş demektir.47 

47 es-Savôiku 'l-mürsele, IV, 1362 
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De ki: "MCısa'nın insanlar için bir nur ve hidayet olmak üzere getirdiği ve si
zin onu parça parça kağıtlar haline koyup kimini açıklayıp çoğunu da gizlediğiniz 
kitabı kim indirdi? 

Yani o kitabı indiren kendilerinin de, babalarının da bilmedikleri şeyleri on
lara öğretmeyi, nübuvvet ve risaletin doğruluğuna delil olarak ortaya koymak
tadır. Çünkü bu ilim, ancak rasuller aracılığıyla elde edilebilir. O halde nasıl olur 
da: Allah hiçbir beşere herhangi bir şey indirmemiştir diyebilirler? Oysa bu, ilmin 
en faziletlisi ve şereflisi olandır. Nübuvvet ve risaletinin sıhhatinin de delilidir. 
Doğruya erişme başarısını veren Allah'tır.48 

Fakat geriye şunu söylemek kalıyor: Musa'nın getirmiş olduğu kitabın indi
rilmesi gibi kabul etmedikleri bir şey ileri sürülerek onlara cevap vermek nasıl 
uygun görülebilir ve nasıl olur da onlara : "Sizin onu parça parça kağıtlar haline 
koyup, kimini açıklayıp, çoğunu da gizlediğiniz kitabı kim indirdi?" (el-En'am, 
91) denilebilir? Özellikle de bu buyruğu karşıda bulunan kimselere hitap suretiyle 
okuyanların okuyuşuna göre bu nasıl uygun düşebilir ve böyle bir şey, Yahudi
lerden başkası hakkında uygun olabilir mi? 

Çünkü onlar kitabın hevalarına uymayan bölümlerini, maksatlarıyla bağdaş
mayan kısımlarını gizleyip saklıyorlar, onun dışında olan şeyleri açığa vuruyor
lardı .  Bu sebeple önce onlara karşı Musa' nın kitabından ikrar ve kabul ettiklerini 
delil gösterdi ,  sonra da bu hususta Allah 'a  ve Rasulüne hainlik ederek bir kısmını 
saklayıp, bir kısmını gizledikleri için onları azarlamaktadır. Bu ise onların Nübuv
veti büsbütün inkar etmeleri ile alakalı söylenenlerden sonra yapılmış bir istidrat
tır. Onlar bunu yapmak slıretiyle Nübuvveti saklayıp , gizlemiş ve kitaplarından 
ikrar ettiklerini saklamak ve gizlemek suretiyle inkar cihetine gitmiş olmaktadırlar. 
Bu onların bilinen ve inkar olunmayan karakterleridir . .  Çünkü Allah tarafından 
geldiğini kabul ettiğini kitabın bir kısmını gizleyip saklayan bir kimse nasıl olur da 
Nübuvvetin esasını inkar etmiş sayılmaz? 

Daha sonra yüce Allah , vahyi daha önceden kendilerinin de, atalarının 
da bilmedikleri hususları bilmiş olmakla onlara karşı delil göstermektedir. Eğer 
Allah'ın nebi ve rasullerine indirmiş olduğu vahiy olmamış olsaydı, onlar bu 
bilgiye ulaşamazlardı. Arkasından da yüce Rasulüne şu buyruğu ile dile getirmiş 
olduğu soru:;a cevap vermesini emir buyurmaktadır: "Musa 'nın . . .  getirdiği kita
bı kim indirdi?" Cevap olarak da: "O Allah 'tır, de" diye buyurmaktadır. Yani onu 
indiren Allah'tır. Bu da şu anlama gelir: Eğer onlar o kitabı red ve inkar ederek 
kafir olurlarsa bizzat sen onu tasdik et, onu kabul et. "Sonra da onları bırak da 
daldıkları sapıklıklarında oynaya dursunlar. " 

Böyle bir soruya verilecek cevap şudur: Şanı yüce Allah iki kitap ehlinin 
kabul ettikleri hususu onlara karşı delil getirmektedir: . Çünkü bunlar kitabı bu-

48 Miftôhu dôri 's-se'ôde, 62 
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lunmayan ümmetlere göre ilim sahibidirler. Yani  eğer sizler Nübuvvetin esasını 
inkar eder, Allah ' ın herhangi bir beşere bir şey indirmiş olduğunu kabul etmiyor 
iseniz, işte kitap ehlinin kabul ettikleri Musa'nın kitabı . . .  Onlar sizden bilgilidirler. 
Haydi bu hususta onlara sorunuz. 

Kur'an-ı Kerim'de buna benzer buyruklar çoktur. Şanı yüce Allah kitap ehlini 
Nübuvvetleri ve tevhidi inkar edenlere karşı tanık olarak göstermektedir. Anlamı 
da şudur: Sizler yüce Allah' ın herhangi bir beşere bir şey indirmiş olacağını inkar 
ediyorsanız, Musa'nın kitabını kimin indirdiğini söyleyiniz. Eğer bunu bilmiyor 
iseniz kitap ehline sorunuz. 

Yüce Allah ' ın :  "Sizin onu parça parça kağıtlar haline koyup, kimini açıkla
yıp, çoğunu da gizlediğiniz kitabı kim indirdi?" buyruğuna gelince , bunu "ye"  
harfi ile (parça parça kağıtlar haline getirdikleri, gizledikleri anlamına gelir) diye 
okuyanların kıraatine göre bu, Yahudiler hakkında gaib (üçüncü şahıs ) lafzı kul
lanılarak verilen bir haberdir. Muhatab te'si (mealde olduğu gibi)  ile okuyanların 
kıraatine göre h itap, bu işi yapan türe yöneliktir. Yani ,  ey kendilerine kitap indi
rilen kimseler, siz onu bu hale getiriyordunuz. 

Bu da Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Nübuvvetinin alametlerinden, 
belgelerindendir . .  Çünkü o, kitap ehline kitaplarında esas ve dayanak kabul et
tiklerin i ,  bununla birlikte onun bu kitaplarını parça parça kağıtlar haline getirip, 
bir kısmını açıklarken, onun bir çoğunu da gizleyip sakladıklarını bildirmektedir. 
Bu durum ise onların dışındakiler tarafından -yüce Allah'tan gelen bir vahiy ile 
olması hali dışında- b ilinen bir şey değildi . Yüce Allah' ın :  "Sizin onu parça parça 
kağıtlar haline koyup . . . " buyruğunun; "Allah hiçbir insana bir şey indirmedi" 
diyenlerin durumunu anlatan bir hitap olması gerekmemektedir. Aksine bu bir 
şeyi anlatırken onun bir benzerine ve onun gerektirdiği bir hususa dair bir istidrat 
(ek açıklama) yapmak kabilindendir. Kur'an-ı Kerim' de bunun benzerleri de pek 
çoktur. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi: "Andolsun ki b iz insanı süzül
müş bir çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta yerleşen bir nutfe 
kıldık. Sonra o nutfeyi  alaka olarak yarattık, sonra o alakayı bir parça et olarak 
yarattık, kemiğe de et giydirdik . . .  " (el-Mu'minCın , 12 -16) buyruğunda olduğu 
gibi .  Yüce Allah burada çamurdan yaratılmış kişi olan Adem'in yaratılışından 
sonra nutfeden yaratılmış türe yani onun çocuklarına intikal etmektedir. Hepsi 
hakkındaki zamiri de tekil zamir olarak kullanmış bulunmaktadır. Yüce Allah' ın 
şu buyruğu da buna benzemektedir: 

"Sizi tek bir candan yaratan, sonra da kendisinde sükun bulsun diye eşini 
yaratan odur Eşini örtüp bürüyünce hafif bir yük yüklendi. Bununla gider ge
lirdi. Nihôyet ağırlaşınca her ikisi de Rab/eri olan Allah 'a şöyle dua ettiler: Eğer 
bize salih bir çocuk verirsen m uhakkak ki şükredenlerden oluruz. Onlara salih 
bir evlat verdiğinde kendilerine bu verdiği hakkında ona ortaklar koşmaya başla
dılar. Allah onların ortak koştuklarından yücedir . . .  " (el-A'rôf, 189-1 90) 
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Yüce Allah' ın şu buyrukları da bunu andırmaktadır: ''Anda/sun ki onlara: 
Göklerle yeri kim yarattı, diye sorsan, elbette: Onları hüküm ve emrinde ga
lip, her şeyi en iyi bilen yarattı, derler. O ki yeri size döşek kılmış ve yolunuzu 
bulabilmeniz için orada size yollar da açmıştır. O, gökten belli bir miktar ile su 
indirendir. Onunla ölmüş bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle çıkarılırsınız. 
O bütün çiftleri yaratmış ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz 
şeyleri de var etmiştir. ' (ez-Zuhruf, 43/9-12) 

Her iki takdire göre bunların Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'in Nübuv
vetini inkar etmeleri ve hakka karşı bile bile büyüklenip, kabul etmeyişleri ancak 
böyle genel bir inkar ve yalanlama ile gerçekleşebilir . .  Çünkü onlar eğer Nübuv
vetlerin bir kısmını kabul edip, Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Nübuwetini 
inkar edecek olurlarsa açık bir çelişkiye düşeceklerini, benzer şeyler arasında 
ayırım gözetmiş olacaklarını, bir nebiye iman ederken ona göre Nübuweti daha 
açık, Nübuwetinin belgeleri daha çok ve daha büyük olan bir diğer peygambe
ri inkar etmelerinin imkansız olduğunu gördüler. Şanı yüce Allah ise rasCıllerini 
göndermiş ve kitaplarını indirmiş olduğunu inkar eden kimselerin Allah' ı hak
kıyla bilip tanımamış olacağını, ona layık olmayan şeyleri nispet etmiş olacağı
nı da bildirmektedir. Yüce Allah ise bundan pek üstün ve münezzehtir . .  Çünkü 
Nübuvveti kabul etmemek Allah'ın dinini, ulCıhiyyetini, mülkünü ,  hikmetini ve 
rahmetini de inkar etmek demektir. Yüce Allah hakkında onun yarattıklarını batıl 
ve boş yere yaratmış olduğu şeklinde kötü bir zan beslemektir. Onları başıboş var 
ettiğini, onları kendi hallerine bırakıp ihmal ettiğini düşünmektir. Böyle bir şey 
ise onun mukaddes kemaline aykırıdır. O kemali ile bağdaşmayan her şeyden 
üstün ve yücedir. 

Buna göre Allah ' ın kelamını, onun elçileriyle konuşmasını, yarattığı insan
lara rasCılleri göndermesini inkar eden bir kimse, Allah' ı  layıkı ile tanıyamamış, 
onu gerektiği gibi bilmemiş, hak ettiği şekilde tazim etmemiş olur. Tıpkı Allah ile 
birlikte bir başka ilaha ibadet eden kimsenin, Allah' ı  hakkı ile tanımamış, onun 
sıfatlarını reddeden, kemal sıfatlarını inkar eden, celal vasıflarını kabul etmeyen,  
rasCıllerini göndermiş, kitaplarını indirmiş olduğunu reddeden ve onu hakkı ile 
tazim etmemiş olan bir kimse oluşu gibi .49 

"Üstelik sizin de, atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. " 

Hatta bazıları buradan hareketle tek bir isim söyleyerek -yani Allah Allah
diyerek zikir yapmanın ,  subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah vallahu ekber 
gibi birkaç kelimeden mürekkeb cümle ile zikir yapmaktan daha faziletli olduğu
nu söyleyecek noktaya kadar işi ileri götürmüştür. Halbuki bu bozuk bir kana
atin, bozuk bir esasa dayandırılmasından ibarettir . .  Çünkü tek başına (müfred) 
isim ile zikir kesinlikle meşru' değildir. Hiçbir şey de ifade etmez. Bu kesinlikle 

49 Hidfıyetu'l-Hayfırô., 279 
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bir söz de değildir. Medhe, tazime delalet etmediği gibi, buna iman da, sevap da 
taalluk etmez. Bunu zikreden bir kimse genel olarak İslam akidesinin içerisine 
de girmiş olmaz. Mesela, kafir bir kimse ömrünün başından sonuna kadar Allah 
Allah diyecek olsa, bunun bir zikir olması yahutta zikirlerin en faziletlisi olması bir 
tarafa, bu sözü söyleyerek Müslüman dahi olmaz . 

Bazıları bu hususta işi daha da ileriye götürerek şöyle demiştir: Zamir isim 
ile zikir, zahir isimle zikirden daha faziletlidir. Dolayısıyla bir kimsenin "hu, hu" 
demesi "Allah Allah" diyerek zikretmesinden daha faziletlidir. Bütün bunlar ise 
sahiplerini çeşitli dalaletlere götüren batıl hayaller ve türlü heveslerden ibarettir. 
Bunlar yüce Allah ' ın :  "Allah'tır de" buyruğunu: Bu ismi söyle, demek olduğunu 
zannetmişlerdir. Bu sebeple Allah Allah demeye koyulmuşlardır. Bu ise onla
rın Allah'ın kitabını anlamadıklarından kaynaklanır. Burada "Allah" lafzı yüce 
Allah' ın :  "De ki: Musa 'nın insanlar için bir nur ve h idôyet olmak üzere getirdiği 
ve sizin onu parça parça kağıtlar haline koyup, kimini açıklay ıp, çoğunu da gizle
diğiniz kitabı kim indirdi " buyruğuna bir cevaptır . .  Çünkü daha sonra: "Allah' tır 
de . "  Yani onu Allah indirmiştir de, diye buyurmaktadır. Dolayısıyla soru cevabın 
muhtevasında tekrarlanmış olmaktadır. Onu ihtiva ettiğinden dolayı ifadelerin 
kısaltılması için hazfedilir. Nitekim bir kimse: Gökleri ve yeri kim yarattı diye 
sorsa, ona "Allah" diye cevap verilse, gökleri ve yeri Allah yarattı, demek olur. 
Sorunun delaleti dolayısıyla fiil hazfedilir. İşte ayetin başka ihtimali bulunmayan 
tek anlamı budur.50 

92. Bu ise (sana) indirdiğimiz bir Kitaptır. Mübarektir, kendisinden 
öncekileri doğrulayıcıdır. Şehirlerin anası (olan Mekke halkı)n ı  ve çevre
sindekileri uyarman için (indirdik). Ahirete inanmakta olanlar, buna da 
iman ederler ve onlar namazlarına da devam ederler. 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah,  göndermiş olduğu risaletleri inkar eden kimselerin kendisini 
şanına layık bir şekilde takdir edemediklerini, tanımadıklarını, tazim etmedikleri
ni, ona yakışmayan hususlardan onu tenzih etmiş olmadıklarını haber vermekte
dir. Yüce Allah zalimlerin söylediklerinden alabildiğine yücedir, üstündür. 5 1  

50 Tariku '/-hicreteyn ,  3 1 6, 3 1 7  
51  Mift6hu  dôri's-se 'ade. 462 
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93 . Allah 'a yalan iftira edenden yahut kendisine hiçbir şey vahyolun

mamışken: "Bana da vahyolundu " diye söyleyenden, bir de: "Allah 'ın 
indirdiği gibi ben de indiririm " diyenden daha zôlim kim olabilir? Sen 
zalimleri ölümün sıkıntıları içinde, meleklerin ellerini uzatarak: "Ruh
larınızı çıkarın, Allah 'a karşı haksız yere söylediklerinizden, O'nun 
ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabıyla cezalan
dırılacaksınız" derken bir görsen! 

Tefsiri : 

Bu, ölüm esnasında onlara yapılacak bir hitaptır. Doğru sözlü olan melekler 
de kendilerine bu hallerinde horluk azabı ile azaplandırıldıklarını haber vermiş 
olacaktır. Eğer onların bu hallerinin dünyanın sona erişine kadar gecikmesi, erte
lenmesi sözkonusu olsaydı ,  onlara: "Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız" 
demeleri uygun düşmezdi.52 

52 er-Ruh, 75 
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94. Anda/sun, sizi ilk defa yarattığım ız gibi yapayalnız, teker teker hu
zurumuza geldiniz ve size bağışladığım ız şeyleri arkanızda bıraktın ız. İçi
n izde gerçekten ortak olduklarını boş yere iddia ettiğiniz şefaatçılarınızı 
da aranızda görmüyoruz. Anda/sun, onlarla aranızdaki bağlar kesilmiş 
ve zannettiğin iz şeyler ise önünüzden kaybolup gitmiştir. 

95. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği çatlatıp yarandır. Ölüden diri
yi O çıkarır. Diriden ölüyü de çıkarandır. Işte Allah budur. Nası l  oluyor 
da çevriliyorsunuz? 

96. Sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi de bir sükun (vakti) güneş ve ay'ı 
da birer hesap (işareti) kıldı. Bu, Aziz olanın,  hakkıyla bilenin takdiridir. 

97. Karanın ve denizin karanlıklarında kendileriyle doğru yolu bu
lasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Şüphesiz Biz, bilen bir 
topluluk için ayetleri geniş geniş açıkladık. 

98. Sizi tek bir candan yaratan da O' dur. Sonra bir karar yeri, bir de 
emanet yeri vardır. Biz ayetlerimizi iyice anlayan bir topluluk için uzun 
uzadıya açıkladık. 

99. Gökten bir su indiren de O'dur. Biz bun unla her türlü bitkiyi 
çıkardık. Ondan da taze ve yeşil bitki (/er) çıkardık, ondan da birbiri
nin üstüne binmiş (başak olmuş) taneler meydana getirdik. Hurma to
murcuğundan birbirine yakın salkımlar, birbirine hem benzeyen hem 
benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri de (bitiririz. Her bi
rin in) meyvesine, bir (ham) meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı 
zaman bakıverin.  Şüphe yok ki bütün bunlarda iman edenler için bir 
çok ayetler vardır. 

1 00. Cinleri Allah 'a ortak koştular. Halbuki bunları O yaratmıştır. 
Bundan başka bilmeksizin O'na oğullar ve kızlar uydurup iftira ettiler. 
Haşa! O, onların nitelemelerinden münezzehtir, yücedir. 

1 01 .  Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi yokken 
nasıl bir oğlu olabilir? Hem her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla 
bilen de O'dur. 
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1 02. İşte Rabbiniz Allah! O'ndan başka h içbir ilah yoktur. Her şeyin 
yaratıcısıdır. O halde O'na ibadet edin. O, her şeye vekildir. 

1 03. Gözler O'na erişemez. O ise bütün gözleri kuşatmıştır. O, lütuf 
sahibidir, herşeyden haberdardır. 

Tefsiri : 

Bunu delil göstermek daha da hayret vericidir . .  Çünkü bu, bu kanaati kabul 
etmeyenlerin delilleri arasındadır. Hocamız (Şeyhu ' l-İslam İbn Teymiye) bunun 
nasıl delil gösterileceğini, en güzel ve oldukça incelikli bir surette açıklayarak 
bana şunları söylemiştir: Ben hep şunu görmüşümdür. Batıl görüşe sahip olan 
bir kimse, bir ayeti ya da sahih bir hadisi kendi batıl kanaati lehine delil göste
recek olursa, mutlaka aynı delilde onun görüşünün tam zıttına delalet eden hu
sus vardır. Bunlardan birisi de bu ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimenin, ru'yetin 
(Allah ' ın görülmesinin) mümkün oluşuna delil oluşu, olmayışına delil oluşundan 
daha ileri derecededir. Şanı yüce Allah bu ayet-i kerimeyi övülmek sadedin-

.. de zikretmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere övünmek ancak subuti vasıflar ile 
olur. Mutlak yokluk ise kemal değildir. Şanı yüce ve mübarek olan Rabbimiz de 
yokluk i le ancak yokluğu varlık ile alakalı bir hususu ihtiva ettiği takdirde övü
lür. KayyCımiyetinin kemalini ihtiva eden uyuklamanın ve uyumanın hakkında 
sözkonusu olmaması, hayatın kemalini ihtiva eden ölümün sözkonusu olma
ması, kudretin kemalinin kapsamına giren yorgunluk ve bitkinliğin sözkonusu 
olmaması, rubCıbiyyetinin , ulCıhiyyetinin, kahr ve galibiyetinin kemalini ihtiva 
eden ortağının, zevcesinin, çocuğunun, yardımcısının olmayışı, samediyetin ve 
muhtaç olmayışının muhtevasına giren yemenin, içmenin sözkonusu olmayışı, 
tevhidinin ve mahlukatına muhtaç olmayışının kemali kapsamı içerisinde bu
lunan onun izni olmaksızın nezdinde kimsenin şefaat edemeyeceği, adaletinin, 
ilminin ve muhtaç olmayışının kemalinin kapsamına giren zulmetmesinin sözko
nusu olmayacağı ,  ilminin ve her şeyi kuşatıcılığının muhtevası içerisinde yer alan 
unutmayıp, hiçbir şeyin bilgisinin dışında kalmayışı, zat ve sıfatlarının kemalinin 
ihtiva ettiği benzersiz oluşu gibi .  

Bundan dolayı şanı yüce Allah subuti bir muhtevaya sahip olmayan katıksız 
yoklukla (adem ile) kendisini övmemiştir . .  Çünkü subuti bir husus ihtiva eden, 
yoklukta yok olduğu belirtilen husus, aslında sıfat ile nitelendirilen ile bu yokluk
ta ortak özelliğe sahiptir. Kamil olan bir varlık da kendisi ile yok olan arasında 
ortak bir husus ile nitelendirilemez. Şayet yüce Allah ' ın :  "Gözler ona erişemez" 
buyruğundan kasıt, hiçbir şekilde onun görülmeyeceği ise bunda Allah'ın kendi 
zatını övdüğü bir taraf da olmaz, bir kemal de olmaz . Çünkü yok olan bir varlık, 
bu vasıfta onunla ortaktır. Zira katıksız yok olan bir şey, görülemez, gözler de 
ona erişemez . Şanı yüce Rabbimiz ise, katıksız yoklukta başkasıyla ortak ola
cağı bir nitelikle kendisini övmekten çok yüce ve münezzehtir. o halde mana 
şudur: O görünür ama bu görme ile idrak edilmiş ve kuşatılmış olmaz. Nitekim 
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yüce Allah ' ın :  "Yerde olsun, gökte olsun zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli 
kalmaz. " (Yunus, 1 0/6 1 )  buyruğunun anlamı da onun her şeyi bildiği şeklinde
dir. Yüce Allah ' ın :  "Bize hiçbir yorgun luk dokunmadı . " (Kaf, 50/38) buyruğu 
kudretinin kemal derecesinde olduğu, "Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku 
alır. " (el-Bakara, 2/255) buyruğu da kayyCımiyetinin kemal derecesinde olduğu 
anlamındadır. O halde yüce Allah ' ın :  "Gözler ona erişemez" buyruğu da onun 
nihai derecedeki azametine, her şeyden büyük olduğuna, azameti dolayısı ile de 
onun ihata edilecek şekilde idrak edilemeyeceğine delildir . .  Çünkü idrak bir şe
yin kuşatılması anlamına gelir. Bu, görmenin de ötesinde bir halin ifadesidir. Ni
tekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "!ki topluluk birbirini görünce Musa 'nın 
arkadaş/an işte şimdi bize erişildi (id-..ök olunduk) dediler. (Musa) asla . . .  dedi. " 
(eş-Şuara, 42/61 -62) Musa (a.s) Firavun kavmi tarafından görülmediklerini söy
lemedi .  Onlar da: "Şimdi bize erişildi" sözleriyle de bizi gördüler demek iste
memişlerdi .  Musa -Allah' ın salat ve selamları üzerine olsun- da Firavun'un ve 
kavminin kendilerine erişmelerinin sözkonusu olmayacağını "hayır" sözleriyle 
ifade etmiştir. Şanı yüce Allah da onlara erişilmekten yana korkmaması gerek
tiğini de şu buyruğu ile haber vermiş bulunmaktadır: "Anda/sun ki biz Musa'ya 
şunu vahyettik: Kullanmla geceleyin yola çık. (Firavun'un) yetişme(sin)den yana 
korkun(uz) ve (boğulmak) endişen (iz) olmaksızın. Onlar için denizde kupkuru 
bir yol aç. " (Taha, 20177) 

Dolayısıyla ru'yet ve idrak (erişmek, yetişmek) in her birisi birlikte de buluna
bilir, birbirinden ayrı olarak da var olabilirler. Şanı yüce Allah görülür fakat idrak 
edilemez (erişilemez ) .  Nitekim bilinmekle birlikte bilgiyle kuşatılamayacağı gibi .  
İşte ashab-ı kiram' ın ve imamların ayet-i kerime'den anladıkları budur. 

İbn Abbas dedi ki:53 "Gözler ona erişemez. " Gözler onu kuşatamaz demek
tir. Katade dedi ki: O gözler ile idrak edilmekten çok daha büyüktür. Atiyye dedi 
ki :54 Allah'a  bakarlar ama azameti dolayısıyla gözleri onu kuşatamaz fakat onun 
görmesi onları kuşatır. İşte yüce Allah' ın: "Gözler ona erişemez, o ise bütün göz
leri kuşatır" buyruğu bunu anlatmaktadır. Müminler şanı yüce ve mübarek olan 
Rablerini gözleriyle ayan beyan göreceklerdir, fakat gözleri onu idrak edemeye
cektir yani onu kuşatamayacaktır . .  Çünkü şanı yüce Allah'ın herhangi bir şey 
tarafından kuşatılmakla nitelendirilmesi caiz değildir. O her şeyi kuşatandır. 

Aynı şekilde o yarattıklarından dilediği kimselere de kelamını işittirir ama 
onlar onun kelamını ihata edemezler. Böylelikle yaratılmışlar onun kendilerine 
öğrettiğini bilirler ama onun bilgisini kuşatamazlar. 

Bunun bir benzeri de onların Allah' ın sıfatlarının bulunmadığına, yüce 
Allah' ın :  "Hiçbir şey onun benzeri değildir. " (eş-Şura, 4211 1 )  buyruğunu delil 
göstermeleridir. Oysa bu buyruk, Allah'ın kemal sıfatları ile celal sıfatlarının çok-

53 İdrak (erişmek) ile bakmak arasındaki fark hususunda bk. Taberi, VI I ,  300 
54 Taberi, Vl l ,  299; ed-Durru'l-mensur, l l l ,  335 
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luğunun en büyük delillerindendir. Onun bu sıfatlarının çokluğu, azameti ve ge
nişliği dolayısıyla bu sıfatlarda onun bir benzeri bulunmaz. Eğer bu buyruktan 
maksat, Allah' ın sıfatlarının bulunmadığını dile getirmek olsaydı ,  şüphesiz katık
sız yoklukla övünmek bundan daha uygun olurdu. Halbuki bütün akıl sahipleri 
filanın eşi yoktur, benzeri yoktur, dengi yoktur, misli yoktur gibi sözlerden onun 
diğer insanlardan başkasının kendisiyle ortak olmadığı birtakım vasıf ve niteliklere 
sahip olduğu manasını anlarlar. Onun nitelikleri ne kadar çok olursa aynı şekilde 
sıfatları ve vasıfları da o kadar artar. Yüce Allah'ın:  "Gözler ona erişemez" buyru
ğu da onun görülmekle birlikte idrak olunamayacağının en açık delillerindendir. 

"Gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşın üzerine istiva etti. O yere 
giren i de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de bilendir. O ne
rede olursanız olun sizinle beraberdir, Allah yaptıkların ızı çok iyi görendir. " (el
Hadid, 4) buyruğu da şanı yüce Rabbimizin mahlukatından ayrı ve faklı olduğu
nun en açık delillerindendir . .  Çünkü o, onları kendi zatı içerisinde yaratmamıştır. 
Aksine onları kendi zatının dışında yaratmıştır. Ayrıca da arşı üzerine istiva etmek 
sOretiyle onlardan ayrılmıştır. O, onların hangi halde olduklarını bilir, onları görür 
ve basar' ı onlara nüfuz eder. İlmiyle ,  kudretiyle, iradesiyle, sem' iyle, basarıyla 
onları kuşatır. Nerede olurlarsa olsunlar yüce Allah ' ın onlarla birlikte olmasının 
anlamı da budur. İşte hem lafız ve hem de mana itibarı ile yüce Allah' ın şu buy
ruğundaki mukabeleli (karşılıklı ) anlatımın güzelliği üzerinde düşününüz: "Gözler 
onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. " Gözler şanı yüce Allah' ı azame
ti dolayısıyla idrak edemez, onu kuşatamaz. Latif ve habir oluşu dolayısı ile de o 
gözleri idrak eder. Onlar, onun için gizli ve saklı değildirler . .  Çünkü o lutfu ile pek 
azim, azameti ile pek latif, yakınlığıyla pek yüce, yüceliğiyle pek yakındır. Hiçbir 
şey onun benzeri değildir, o her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Gözler onu idrak 
edemez fakat o gözleri idrak eder. O latiftir, habirdir. 55 

İşte bundan dolayı şanı yüce ve mübarek olan Allah, dağa tecelli edip , hica
bı pek az açınca dağ yerin dibine geçerek parçalanıverdi .  Şanı yüce ve mübarek 
Rabbin tecellisi karşısında duramadı .  İşte yüce Allah ' ın :  "Gözler onu idrak ede
mez" buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas ' ın söylediği şu sözlerin anlamı budur: 
Aziz ve celil olan Allah nuru ile tecelli ettiği takdirde ona karşı hiçbir şey duramaz. 
Bu da İbn Abbas -radıyallahu anh- ' ın harikulade anlayışına, çok ince zekasına bir 
örnektir. RasCılullah (s .a) ona Allah ' ın te 'vili öğretmesi için dua etmiş iken nasıl 
böyle olmasın ki?56 

55 Hôdi'l-Eruô.h, 237 

56 İmam Ahmed -radıyallahu anh-' ın 1 ,  3 14 'de "Allah' ım.  onu dinde derin bilgi sahibi kıl ve ona 
te'vili ôğret'' lafzı ile rivayet ettiği sahih bir hadisin bir bölümüdür. Meşhur olan bu rivayetin 
Buhari ile Müslim'in Sahih' lerinde yer aldığıdır. Fakat meselenin incelenmesi halinde duru
mun Hafız İbn Hacer'in Fethu'l-Bari, Vl l ,  126'da belirttiği gibi Buhari ile Müslim' de rivayetin 
bu şekliyle bulunmadığıdır. Onlarda yer alan ise: "Allah'ım onu dinde derin bilgi sahibi kıl" 
şeklinden ibarettir. (Buhari , 1 .  294; Müslim, V, 346) 
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O halde şanı yüce ve mübarek olan Rabbimiz kıyamet gününde gözlerle 
ayan beyan görülecektir, fakat imkansız olan gözlerin onu idrak etmesidir. Göz
ler her ne kadar onu görse dahi idrak, görmenin de ötesinde bir durumu ifade 
eder. En yüce örnek Allah'a  ait olmakla birlikte güneşi örnek verebiliriz. Onu 
görüyoruz ama gerçek haliyle idrak edemiyoruz. Hatta ona yakın bir halde dahi 
idrakimiz sözkonusu değildir. Bundan dolayı İbn Abbas kendisine soru sorarak: 
"Gözler onu idrak edemez" diye buyruğu okuyan kimseye sen semayı görmüyor 
musun diye sormuş, o evet diye cevap verince, İbn Abbas: Peki onu idrak ediyor 
musun deyince , adam: Hayır, diye cevap vermiştir. Bu sefer İbn Abbas: Şanı 
yüce Allah ise daha büyük ve daha celil olandır, diye cevap vermiştir.57 
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1 04. Doğrusu size Rabbiniz 'den basiretler gelmiştir. Kim görürse 

kendi lehine; kim de (hakkı) görmezse kendi aleyhine. Ben, üzerin izde 
bir gözetleyici değilim. 

105. İşte Biz ayetleri böylece iyiden iyiye açıklarız. Ta ki onlar (Mek
keliler) :  "Sen (başkasından) okumuşsun" desinler; Biz de onu bilen kim
selere apaçık gösterelim. 

106. Rabbinden sana vahy olunana uy! O'ndan başka hiçbir ilah 
yoktur. Müşriklerden de yüz çevir. 

107. Eğer Allah dileseydi, şirk koşmaz/ardı .  Biz, sen i  onların başına 
bir gözetleyici kılmadık. Onların üzerine bir vekil de değilsin. 

108. Allah'tan başka yalvardıklarına söumeyin iz Sonra onlar da 
Allah 'a bilgisizce söverler. işte Biz, böylece her ümmete yaptıkların ı  süs
ledik. Nihayet dönüşleri yaln ız Rabblerinedir. O da kendilerine yaptık
larını  haber verecektir. 

57 ei-Vabilu's-sayyib, 74 
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Tefsiri: 

Şanı yüce Allah, Müşriklerin ilahlarına sövmeyi, onlara duyulan öfke, Allah 
için hamiyet, onların ilahlarını küçük düşürmek isteğinden kaynaklansa bile ha
ram kılmıştır. . Çünkü bu onların yüce Allah' a  sövmelerine bir sebep teşkil eder. 
Şanı yüce Allah'a sövmenin terk edilme maslahatı ise, onların ilahlarına sövme
miz maslahatından daha ağırlıklı bir maslahattır. Bu da caiz olmayanı işlemeye 
sebep teşkil etmemesi için caiz olanın men edildiğine dikkat çekmek hatta açıkça 
ifade etmek gibidir.58 

"Süsleme"ye gelince, şanı yüce Allah : " İşte biz böylece her ümmete yap
tıklarını süsledik" diye buyurmaktadır. Bir başka yerde de şöyle buyurmuştur: 
"Acaba kötü ameli kendisine süslü gösterilip de bu sebepten onu güzel gören 
kimse (böyle olmayan) gibi olur mu? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğine 
hidayet verir. " (Fatır, 35/8) Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Şeytan da 
yaptıkların ı  kendilerine süslü göstermişti. " (el-En'ôm, 6/43) Yüce Allah yaratmak 
ve meşiet itibarı ile süslü göstermeyi kendisine izafe etmekle birlikte, bunu yapa
nı (özneyi) bazen hazfedip zikretmemiş, bazen onu sebebine, bazen de kendisi 
vasıtası ile icra ettiği varlığa nispet etmiştir. Şanı yüce Allah ' ın bu şekilde süsle
mesi , süslü göstermesi güzeldir . .  Çünkü bu, yüce Allah' ın kulları arasında itaat 
eden ile isyankarı, iman eden ile kafiri ayırt etmek için kullarını sınaması, dene
mesidir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hangileri daha güzel amelde 
bulunacak diye on/an imtihan etmek için yeryüzünde bulunan/an biz ona bir süs 
yaptık. " (el-Kehf, 18/7) 

Süsleme, şeytan tarafından yapıldığı takdirde çirkin bir şeydir. 

Aynı şekilde şanı yüce Allah' ın kuluna kötü amelini süslü göstermesi kulu
nun Allah' ı  tevhid etmekten ve ona ubCıdiyyetten yüz çevirmesine ve kötü ameli 
güzel amele tercih etmesine karşılık bir cezasıdır. Şanı yüce Allah ' ın kuluna neyin 
iyi neyin kötü olduğunu öğretmesi kQ.çınılmaz bir şeydir. Fakat kul çirkini üs
tün tutup seçer ve tercih ederse onu kendi adına sever ve ona razı olursa, şanı 
yüce Allah da kötüyü ona süslü gösterir, ondaki çirkinliği görmekten yana onu 
körleştirir. Halbuki daha önce onun çirkin olduğunu görebiliyordu.  Her zalim , 
günahkar ve füsık kimseye şanı yüce Allah ' ın zulmünü, fücirliğini ve fa.sıklığını 
çirkin olarak göstermesi kaçınılmaz bir şeydir. Fakat bu kimse bunları işleme
yi sürdürüp giderse, artık kalbinde onları çirkin görme özelliği kalkar ve hatta 
bunları -ona bir ceza olmak üzere- güzel dahi görebilir. . Çünkü bunların çirkin 
olduğu ona kalbindeki nur ile açıklanır ve gösterilir. İşte bu nur da Allah ' ın ona 
karşı bir delilidir. Fakat bu kişi azgınlığını ve zulmünü sürdürüp giderse o nur 
da kaybolur gider. Cehaletin, fa.sıklığın ve zulmün karanlığında onun çirkinliğini 
göremez olur. 

58 İ 'lamu 'l-Muuakk1 'in , 1. 181  
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Bununla birlikte şanı yüce Allah' ın ona karşı delili de gönderdiği risalet ile 
ve birinci tanıtması ile ona karşı dikilmiş bulunmaktadır. O halde şanı yüce Rab
bimizin kötü ameli süslü göstermesi bir adalettir. Cezalandırması bir hikmettir. 
Şeytanın süslü göstermesi ise azdırmak ve zulümdür. 

Kulun dışında bulunan sebep de işte budur. Kulun içindeki sebep ise onu 
sevmesi, buğzetmesi ve yüz çevirmesidir. Şanı yüce Allah bunların hepsinin ya
ratıcısıdır. Hepsi de onun meşieti ve kudreti ile meydana gelir. Şanı yüce Al
lah dileseydi bütün yarattıklarını hidayete iletirdi .  Günahtan korunan (masum) 
kimse, Allah'ın koruduğu kimsedir. İlahi yardımdan mahrum kimse de Allah' ın 
yardımsız bıraktığı kimsedir. Şunu bilmek gerekir ki ,  yaratmak da, emretmek de 
yalnız onundur. Alemlerin Rabbi Allah ne mübarektir !59 

1 09. "Eğer kendilerine bir ôyet gelirse mutlaka ona iman edecek
ler" diye var güçleriyle Allah adına yemin ettiler. De ki: "Ayetler ancak 
Allah 'ın nezdindedir. " O ôyet geldiği zaman da yine iman etmeyecekle
rin in farkında değil misiniz? 

. 1 1 0. İlk defa ona iman etmedikleri gibi, (yine iman etmezler) : Biz de 
on/arın kalblerini ve gözlerini  çeviririz de azgınlıkları içerisinde on/arı 
kör ve şaşkın terk ederiz. 

Tefsiri : 

Azabın artık kesin olarak geleceğini ,  muhakkak kendilerine erişeceğini an
ladıkları vakit, şanı yüce Allah da imanı terk etmeleri karşılığında -kalplerini ve 
gözlerini ters çevirmek suretiyle -onları cezalandırmış, bu sebeple doğruya giden 
hidayeti bulamaz olmuşlardır.60 

Kalplerin ve gözlerin çevrilmesi ile i lgili olarak yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
"İlk defa ona iman etmedikleri gibi . . .  Kör ue şaşkın terk ederiz. " 

Bu buyruk bundan önceki "o ôyet geldiği zaman da yine iman etmeyecek
lerinin farkında değil m isin iz"  buyruğuna atfedilmiştir. Yani bizler, onların iman 
etmelerini engelleyeceğiz. Sözünü edip istedikleri o ayet (mucize, delil, belge) 
kendilerine gelecek olsa dahi iman etmeyeceklerdir. 

59 Şifôu 'l-alil, 103, 1 04 
60 Medôricu 's-sôlikin ,  !, 42 
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Yüce Allah' ın :  "İlk defa ona iman etmedikleri gib i"  buyruğu hakkında da gö
rüş ayrılığı vardır. Müfessirlerin bir çoğu şöyle demişlerdir: Yani, ayet onlara gelse 
dahi ilk defa onların iman etmelerine engel olduğumuz gibi iman etmelerine en
gel olacağız. Ata'nın naklettiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir: Onlar hakkında 
benim ilmimde belirlenmiş olana dönecekleri vakte kadar biz de onların kalpleri
ni ve gözlerini çeviririz. İbn Abbas der ki: Bu da yüce Allah' ın :  "Bilin ki Allah kişi 
ile kalbi arasına girer. " (el-Enfal, 8/24) buyruğuna benzemektedir. 

Başkaları da şöyle açıklamıştır: Yani bizler ilk defa imanı terk ettikleri için 
onların kalplerini ve gözlerini çeviririz. Böylelikle biz kalplerini ve gözlerini çevir
mekle onları cezalandırırız. Bu da güzel bir manadır . .  Çünkü teşbih (benzetme) 
edatı olan kef harfi bir tür ta' lil (gerekçe) anlamını da ihtiva etmektedir. Yüce 
Allah' ın :  ''Allah 'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. " (el-Kasas, 28177) buy
ruğu ile: "Nitekim aranızda için izden size ôyetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size 
kitabı ve h ikmeti öğreten, bilmediğiniz şeyleri size öğreten sizden bir peygamber 
gönderdik. Öyle ise beni anın ki ben de sizi anayım . " (el-Bakara, 2/151- 152) 
buyruklarında olduğu gibi. Hem ta' lilin hem de benzetmenin bir arada bulun
masının güzel oluş sebebi ise karşılığın hayır ve şerde olsun, amelin cinsinden 
olacağının bildirilmesidir. 

"Taklib (evirip, çevirmek) "  ise bir şeyin bir yüzden öbürüne çevirilmesi de
mektir. Ayetin indirilmesi ve onların diledikleri şekilde onu elde etmelerinin bir 
gereği olarak ayetin onlara gelmesi halinde onlar iman etmeli idiler . .  Çünkü 
onlar bunu açıkça gözleriyle görmüş, delillerini bilmiş ve doğruluğunun kesin 
olduğunu anlamış oldular. Ona iman etmedikleri takdirde bu, gözlerinin ve kalp
lerinin yönelmesi gereken cihetten başka bir cihete döndürülmeleri sonucunu 
vermiştir. Müslim Sahih' inde Abdullah b. Amr yolu ile gelen hadiste belirtildiğine 
göre RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' i şöyle buyururken dinlemiştir: "Şüphe
siz Ademoğullarının bütün kalpleri Rahmanın iki parmağı arasında tek bir kalp 
gibidir. O bu kalbi dilediği gibi evirip çevirir. " Daha sonra RasCılullah (s .a) şöyle 
buyurdu: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi senin itaatine doğru 
döndür. " 61 

Tirmizi Enes yoluyla gelen hadiste şöyle dediğini rivayet etmektedir: 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Ey kalpleri evirip çeviren! Kalbime dinim 
üzere sebat ver" duasını çokça yapardı .  Ben: Ey Allah'ın RasCılü biz sana da, 
senin getirdiklerine de iman ettik. Bizim için korktuğun bir şey var mı, diye sor
dum . O :  "Evet, şüphesiz kalpler Allah' ın parmaklarından iki parmak arasındadır. 
O dilediği gibi onları evirip çevirir. "62 Tirmizi: Bu, hasen bir hadistir demiştir. 

61 Müsl im. V. 509 
62 Tirmizi, iV 390. Bu haseıı bit hadistir diyerek. el-Elbôni, Sa/,iiı :ı't-Tirmizi, 2792'de sahih 

olduğunu belirtmişiir. ı'\:,'nca bk. Zilalu '/-Cennelı fi Tah l"ici'�-Som- c .  n o  ;�22 
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Ayrıca Hammad, Eyyub'dan, Hişam'dan ve Ya' la b. Ziyad'dan, o el
Hasen' den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Aişe -radıyallahu anha- dedi ki: 
RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in çokça yaptığı bir dua vardı. O da şudur: "Ey 
kalpleri evirip çeviren!  Dinin üzere kalbime sebat ver. " Ben: Ey Allah' ın RasO.lü! 
Bu senin çokça yaptığın bir duadır. (Sebebi nedir?) diye sordum. Şöyle buyur
du: "Kalbi Allah ' ın  parmaklarından iki parmak arasında bulunmayan hiçbir kul 
yoktur. Yüce Allah o kalbi doğru tutmak isterse doğrultur, onu eğriltmek isterse 
eğriltir. "63 

Yüce Allah ' ın :  "Azgınlıkları içerisinde onları kör ve şaşkın terk ederiz" buy
ruğu ile ilgili olarak İbn Abbas da şöyle demiştir: Ben onları tevfikimden ve yar
dımımdan mahrum ederim ve onları kendi dalaletleri içerisinde sürüklenir halde 
bırakırım .64 Yüce Allah : "İlk defa ona iman etmedikleri gibi biz de onların kalp
lerini ve gözlerin i  çeviririz de azgınlıkları içinde onları kör ve şaşkın terk ederiz. " 
( el-En'am, 6/1 10)  diye buyurmaktadır. Böylelikle onların ilk defa hakkı reddet
melerine karşılık kalplerini ve gözlerini bundan sonra çevirmek ile cezalandırdı
ğını bildirmektedir. 65 

1 1 1 .  Eğer Biz onlara gerçekten melekleri indirseydik, ölüler kendile
riyle konuşsalardı ve (istedikleri) her şeyi karşılarına toplasaydık onlar, 
yine de Allah dilemedikçe iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bilmezler. 

1 12. Biz her peygambere ins ve cin şeytanların ı böylece düşman 
kıldık. Onlardan kimi kimine aldatmak için ye ldızlı bir takım sözler fı
sıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen de onları 
iftiraları ile başbaşa bırak. 

63 Hadisi Ahmed, VI, 9 1 'de el-Acurri, eş-Şeria, 3 17'de, İbn Ebi Asım, es-Sürme, no: 224-
233'de rivayet etmiş olup, İhya, III, 44'de olduğu üzere el-Iraki ve el-Elbani de es-Sünne adlı 
esere ta'likinde sahih olduğunu belirtmişlerdir. 

64 Şifôu'/-alil, 99, 100 
65 Bedfıiu '/-feuôid, I I I ,  1 70 
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Tefsiri: 

Şanı yüce Allah, onların peygamberlerin emrine muhalefet üzere sözün bir 
kısmını birbirlerine süslü göstermek ile destek aldıklarını zikretmektedir. Böylelik
le habersiz ve akılları zayıf kimseler bu sözlere aldanırlar. Bu nedenle yüce Allah 
bu işi yapan sebebi ve bunu kabul edeni zikretmiş bulunmaktadır. Daha sonra 
yüce Allah bu cahil nefislerin bu sözlerden etkilenişini sözkonusu etmektedir. 
Onlar bu sözlere kulak vererek, onlara meylederek, onları beğenerek etkilenirler. 
Buna sebep de duyan kişiyi aldatan bu süsleme kılığının bu batıl sözlere giydiril
mesidir. Bunlar bu sözlere kulak kabartıp, bu sözleri beğenince bu sözlerin davet 
ettiği sözlü ve ameli batılları işlemeye koyuldular. Bu sebeple bu ayet-i kerimeler 
ve bunların muhtevasındaki bu pek kıymetli, üstün anlamı üzerinde dikkatle dü
şünmek gerekir. Bunda batılın esasları beyan edilmekte ve bu gibi sözlerin nere
sinden çekinmek ve onlara karşı dikkatli olmak, onlara aldanmamak gerektiğine 
dikkat çekilmektedir. 

Batıl ehlinin görüşlerini tetkik edecek olursak, onların bu sözlerine çeşitli iba
reler kullanarak değişik bir kılık giydirdiklerini ve çekici lafızları bunlar için seçe
rek kullandıklarını , derinlemesine bir basireti bulunmayan herkesin de çabukça 
kabul edebileceği ibareler kullandıklarını görürüz. İnsanların çoğunluğu da zaten 
böyle bir derin basirete sahip değildir. Hatta günahkarlar bile en büyük günah 
çeşitlerine , kulağa çirkin gelmeyecek insan tabiatının da kendisine doğru mey
ledeceği isimler verirler. Kötülüklerin anası olan içkiye , "sevincin anası" adn : 1  
verirler. Lanetli lokmaya hareketsiz azmi en şerefli mekanlara doğru harekete ge
tiren "zikir ve fikir lokmacığı" adını verirler. Günahkarlık ve fa.sıklık rneclıslerine 
"hoş meclisler" derler.66 

Hatta onlardan birisi bu işleri yapmaktan alıkonmak istendiği takdirde ken
disini alıkoyana: Masiyetleri terk etmek ve onlardan korkmak Allah' ın rahmeti 

66 Yüce Allah'ın nuru ile aydınlanmış basiret sahibi bu imama Allah rahmetini ihsan eylesin .  
Onun yaptığı bu açıklamalar şu ana kadar d in düşmanlarının yapageldikleri işleri dile getir
mektedir. Bu sözleriyle onlar insanları fıskı ve fücuru işlemeye teşvik etmektedirler. Öncelikle 
de bu işlere allı pullu isimler verirler. Böylelikle kulların kalplerini Kur' an' dan çevirip, şarkılara 
yöneltirler. Buna da ruhun gıdası, ruhun dinlenmesi adını verirler. Açılıp saçılmaya, bu tür
den sahnelere, çıplak ve fücur dolu filmlere sanat, düşünsel aydınlanmak, kişisel özgürlük ve 
moda gibi isimler verirler. Hatta bütün kötülüklerin anası olan içkiye ruhi ,  manevi içecekler 
adını verirler. . .  Böylelikle onlar insanlara dinlerini içinden çıkamayacakları karmaşık bir hale 
soktular. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. 

insanı helake götüren bu işlere atlılarıyla. piyadeleriyle ve sesleriyle teşvik etmekle -ki bu 
hususta şeytan onlara hem yardım eder, hem onlardan yeni şeyler öğrenir- yetinmediler, 
aksine insanları dinden ve dindarlardan onlara terörist. aşırı gidenler, fundamentalist gibi 
isimler vererek insanları onlardan uzaklaştırdılar. Aynca bunlara çeşitli eziyetler, işkenceler 
de yaptı lar, ama Allah emrinde gc.ılip gelendir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 
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hakkında kötü zan beslemektir. Onun geniş af  ve  mağfiretine karşı cüretkarlık 
etmektir, diye karşılık verirler. Şimdi böyle bir sözün ilmi ve basireti kıt, şehvet ve 
arzularla dolup taşan bir kalbe nasıl bir etki yapacağı üzerinde düşünelim.67 

Yüce Allah'm:  

1 13 .  TCı k i  Cıhirete iman etmeyenlerin kalpleri ona meyletsin, b i r  de 
ondan hoşnut olsunlar ve kazanabildiklerini kazansın lar. 

Tefsiri : 

"Ta ki Cıhirete iman etmeyenlerin kalpleri ona meyletsin . . .  kazansınlar. " Buy
ruğundaki "lam : ta ki" ,  asıl anlamı olan ta' lil (sebep bildirmek) üzere kullanılmış
tır. Eğer bu lam, düşmanın yaptığı iş olan birbirlerine telkinlerinin ta'lili ise anlamı 
açıkça ortadadır. Buna göre buyruk yüce Allah' ın :  "Aldatmak için" anlamındaki 
buyruğuna atıf olur . .  Çünkü bu mef'ulün li eclihidir. Yani telkin ve fısıltıyla onları 
aldatmak, aldanışa sürüklemek için bunu yaparlar. Bir de kendisine bu telkinin 
yapıldığı kimselerin kalpleri ona kulak versin, meyletsin,  sonra da onu beğenerek 
gereğince amel etsin diye. Buna göre yüce Allah, onların sözü geçen telkinle
riyle maksatlarının ne olduğunu haber vermiş olmaktadır. Bu da dört husustur: 
Kendilerine fısıldadıkları kimseleri aldatmak, kalplerinin onlara meyletmelerini 
sağlamak, bunu sevmeleri ve bu telkin ile birlikte bundan etkilenmeleri . 

Şayet bu lam harfi, şanı yüce Allah' ın her bir nebiye düşman kılmış olması
nın ta'lili (sebep ve gerekçe) ise,  o takdirde bu hüküm, böyle bir düşman kılmak 
ile ulaşılması istenen amaçlar ve hikmetler arasında yer alır. Bu ise bizatihi kendi
si için değil , başkası için gözetilen bir amaç ve b ir h ikmettir . .  Çünkü bu şanı yüce 
Rabbin sevdiği ve gerçekleşmesini istediği bir takım sonuçlara götürür. Bunların 
gerçekleşmemesi ise yüce Allah' ın daha çok sevdiği gerçekleşmeleri halinin or
tadan kalkmasını gerektirir. Her iki ihtimale göre burada "lam" ta ' lil ve hikmet 
bildirmek içindir.68 

"Biz her peygambere ins ve cin şeytanların ı  böylece düşman kıldık. On
lardan kimi kimine aldatmak için yıldızlı bir takım sözler fısıldarlar. " (el-En'am, 
6/1 12 

Bu buyruğun bu kimselere en mükemmel şekilde uyduğunu, onların hal
leriyle örtüştüğünü görüyoruz. Çünkü bunlar birbirlerine aldatmak maksadıyla 

67 es-Sauôiku 'l-nılirsele, il, 438 
68 Şi/ôu "/-alil, 193 
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yaldızlı sözleri telkin ederler. Zuhruf (yaldızlı söz) ,  süslenen, allanan pullanan söz 
demektir. Nitekim bir şeyin zuhruf (altın) ile süslenmesi de böyledir. Gururun, al
danışın kendisi de budur . .  Çünkü gurur, o sözü dinleyeni aldatır. Vahiy ile çelişen 
şüphe ve tereddütler, süslü sözlerden ibaret olup, dinleyenin aldanışa sürüklen
mesine sebep olurlar. "Ta ki ahirete iman etmeyenlerin kalpleri ona meyletsin, bir 
de ondan hoşnut olsunlar ve kazanabildiklerini kazansınlar. " (el-En'am, 6/1 13)  

O halde, bu gibi kimselerin çağrılarını kabul ederek kulak veren ve bunlara 
razı olup da bunun sonucu olan fiilleri işleyişleri üzerinde dikkatle düşünmek 
gerekir.69 

"Biz her peygambere ins ve cin şeytanlarını  böylece düşman kıldık. On
lardan kimi kimine aldatmak için yıldızlı b ir takım sözler fısıldarlar. " (el-En'am, 
6/1 12)  

Yüce Allah onların bu fısıldadıkları sözlere batıl demek olan "zuhruf: yaldızlı 
söz" adını vermiş bulunmaktadır . .  Çünkü bu sözü söyleyen kişi olabildiğince onu 
süsler, allayıp pullar ve aldanışa düşen kimsenin kulağına onu fısıldar ve böyle
likle bu da ona aldanır. 70 

1 14. "O, size Kitabı açık açık indirmişken Allah'tan başka bir hakem 
mi arayacak m ışım?"  Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun muhakkak 
Rabbin tarafından hak ile indirildiğin i  bilirler. Artık sakın şüphe edenler
den olma. 

Tefsiri : 

Bu buyruk, insanlar arasında hüküm verecek olanın bir ve tek olan aziz ve 
celil Allah olduğunu beyan etmektedir . .  Çünkü o, kitabı açık açık hükümleri ile 
indirmiştir. Nitekim bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Her ne hak
kında ihtilaf ederseniz, ona dair hüküm vermek, Allah 'a aittir. " (eş-Şura, 42/10} 

Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "insanlar tek bir ümmetti. Allah da 
peygamberleri m üjdeleyici ve korkutucular olmak üzere gönderdi. Beraberlerin
de insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hükmetmek için 
de hak ile kitabı indirdi. " (el-Bakara, 21213) 

69 es-Savôiku'/-mürsele, I I I ,  1 04 1 ,  1042 
70 ed-Dôu ve'd-devô, 144 
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"Muhakkak biz sana kitabı Allah 'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında 
hüküm vermen için hak olarak indirdik. " (en-Nisa, 4/1 05) 

"Hayır, Rabbine anda/sun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni  hakem 
yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam 
bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. " (en-Nisa, 4165) 

Buna göre yüce Allah' ın :  "A/lah 'tan başka bir hakem mi arayacak mışım?"  
(el-En'am, 6/1 14) buyruğu, inkar anlamına bir sorudur. Yani yüce Allah her şeyi 
açık açık bildiren bir kitap indirmiş iken nasıl olur da Allah'tan başka bir hakem 
arayabilirim? Buna göre: "O, size kitabı açık açık indirmişken" buyruğu hal ko
numunda bir cümledir. 

"Açık açık (mufassal ) "  kitabı da, hüküm verecek olan kitabın açık ve hüküm
lerinin tafsilatlı olduğunu beyan etmektedir. Böylelikle bu kitap adamların akılları 
ile görüşlerinin kitabın bazı nasları ile çeliştiğini iddia ederek nitelendirenlerin 
tam zıttını dile getirmiş olmaktadır. 71 

Bu adamların bazı görüşlerinin Kur'an' ın bazı nasları ile çatıştığını, Kur'an 
naslarının muhatabın maslahatına olmak üzere gerçeği yansıtmayan bazı şeyleri 
ifade ettiğini ve bunların anlaşılmasını sağladığını, bu gibi nasların anlaşılma
yacak ve maksadı bil inmeyecek bir takım anlamlarının bulunduğunu yahutta 
bunların zahirlerinin delalet ettiğinden farklı batıl bir kısım te'villerinin bulundu
ğunu da ileri sürerler. Bunların hepsine göre kitap açık seçik ve etraflıca açıklan
mış değildir. Aksine bunlara. göre Kur'an-ı Kerim genel olarak zahirinin hilafına 
delalet etmekte ya da ondan muradın ne olduğu bilinmemektedir. Yahutta. hakka 
muhalif olan anlamların anlaşılmasına sebep olmaktadır. "Kendilerine kitap ver
diklerimiz bunun muhakkak Rabbin tarafından hak ile indirildiğini bilirler. Artık 
sakın şüphe edenlerden olma!" (el-En'am, 6/1 14) diye buyurmaktadır. 

Çünkü önceki ilk kitap da. Kur'an'ı tasdik etmektedir. O kitabı inceleyen bir 
kimse, kesin olarak her iki kitabın da tek bir kaynaktan süzülüp geldiğini anlar. 
Özellikle de tevhid, Allah ' ın isimleri ve sıfatları hususunda. böyle olduğunu görür. 
Hiç şüphesiz Tevrat bu hususta Kur'an-ı Kerim ile mutabakat halindedir ve ona 
uygundur. Bu da Tevrat'ta bulunan bu kabilden buyrukların, Allah'ın yaptıklarını 
reddetmiş olduğunun, tahrif edilip değiştirilen kısımdan olmadığının delilidir. Ak
sine bu gibi bölümler Kur'an-ı Kerim'in lehine tanıklık edip, Kur'an' ı tasdik eden 
hak cümlesindendir. Bundan dolayı Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Tevrat'ta 
bulunan Allah ' ın sıfatları ile ilgili kısımları reddetmemiş ve bundan dolayı onları 

7 1  B u  hususta merhum Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye'nin büyük eseri "Der'u Te'ôrudi'/-akli ve'n
nakl" adlı eserine bakabilir. Eser, -merhum- Dr. Muhammed Reşad Salim tarafından güzel 
bir şekilde tahkik edilip basılmıştır. 
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ayıplamamıştır. Buradaki ifadeleri teşbih , tecsim ve temsil olarak değerlendir
memiştir. Oysa Allah' ın isim ve sıfatlarını kabul etmeyenlerin pek çoğu böyle 
yaparak şunları söylemişlerdir: Yahudiler teşbih ve tecsime sapmış bir ümmet
tir. Ancak bu hususta onların bir kusurları yoktur. . Çünkü onlar Tevrat'ta bulu
nan buyrukları tefsir etmişlerdir. Allah'ın kendilerini ayıplamış olduğu tahrif ve 
tebdile dönüşen te'vilden ötürü ise, Allah' ın sıfatlarını kabul etmeyen Muattıla 
onları ayıplamamıştır. Hatta bu hususta onlarla ortak bir tutum takınmışlardır. 
Şanı yüce Allah ' ın ,  ellerinde bulunan tevhid ve sıfata dair uygunluktan ötürü 
rasCılünün Nübuvvetine delil olarak gösterdiği hususlar sebebiyle Muattıla Yahu
dileri ayıplamış ve bu hususta onların tecsim ve teşbihe saptıklarını söylemişler
dir. Bu tutum ise RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in ve ashabının izlediği yolun 
zıttı bir yoldur . .  Çünkü bugün Muattıla'nın tecsim ve teşbih diye adlandırdıkları 
herhangi bir husus, onlara nakledildiği takdirde bu hususta ya onları tasdik eder 
yahut reddetmeyerek bu hallerini sürdürmelerine ses çıkarmazlardı .  Nitekim sa
hih olduğu ittifakla kabul edilmiş Abdullah b. Mesud'un hadisinde belirtilen ha
ber ile ilgili olarak onların söylediklerini tasdik etmiştir72 ve Peygamber -sallallahu 

aleyhi vesellem- de onların söylediğine taaccub ve tasdik ederek güldü. 

Buna benzer daha başka buyruklarda da böyledir. 
Daha sonra yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 
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1 15. "Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından eksiksizdir. 

Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. " 

Tefsiri : 

Bu buyruk, onun verdiği haberlerin doğru, emirlerinin adalet olduğunu tes
pit etmektedir. Bu da naslarda yer alan haberlerin doğru olduğunu, onu tasdik 
etmekle, ondan yüz çevirmemekle, ona karşı çıkmamakla yükümlü olduğumuzu 
da açıklamaktadır. Aklı ile onu reddeden ya da ona karşı çıkan bir kimseyse onu 

72 Abdullah b. Mes'ud -radıyallahu anh-'dan rivayete göre bir Yahudi, Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-'e gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed, şüphesiz Allah gökleri bir parmak, 
yerleri bir parmak, dağları bir parmak, ağaçları bir parmak ve bütün diğer mahlukatı bir par
mak üzerinde tutar. Sonra da: Ben melik olanım, der. Bunun üzerine Rasulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- azı dişleri görününceye kadar güldü. Sonra: "Allah' ı  şanına yakışacak şekil
de takdir edemediler." (el-En'am, 6/91 )  buyruğunu okudu. Yahya b.  Said dedi ki: Bu hadiste 
Fudayl b. !yad, Mansur'dan, o İbrahim' den, o Ubeyde'den, o Abdullah'tan diye şu fazlalığı 
da eklemektedir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- hayret ederek ve onu tasdik ederek 
güldü. Bu Buhari'n in  XII I ,  404"deki rivfıyeti ile Müslim. in: V, 655'deki rivayetidir. 
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tasdik etmemiş olur. Genel anlamıyla onu tasdik etse bile haber verdiği muayyen 
hususlarda etraflı bir şekilde tasdik etmeyen bir kimse mümin olamaz. Eğer lafzı
nı kabul etmekle birlikte anlamını inkar eder yahutta onun muradı dışında başka 
anlamlara gelecek şekilde tahrif edecek olursa tasdik etmiş olmaz. Aksine böyle 
bir kimse tasdikten ziyade onu yalanlayan bir kimse olmaya daha yakındır. 73 

1 1 6. Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni 
Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Onlar ancak ya
lan ve iftira edenlerdir. 

1 1 7. Şüphe yok ki Rabbin, yolundan sapanları da en iyi bilendir, O, 
h idayet bulanları da çok iyi bilendir. 

1 1 8. Şayet O'nun ayetlerine iman edenler iseniz, artık üzer/erine 
Allah 'ın adı anılanlardan yeyin. 

1 1 9. Üzerine Allah 'ın adı anılanlardan yememenize sebeb ne? 
Halbuki O, size -kaçınılmaz olarak kendisine ihtiyaç duyduklarınızı 
müstesna kılarak- neyi haram kıldığını ayrı ayrı açıklamıştır. Gerçekten 
birçok kimseler bilgisizce hevalarıyla (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz Rab
bin haddi aşanları çok iyi bilendir. 

120. Günahın açık olanını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kaza
nanlar, kazanmakta oldukları yüzünden cezalandırılacaklardır. 

73 es-Sauôiku'/-mürsele, l l l ,  1 042-1046 
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121 .  Üzerine Allah 'm adı an ılmayanlardan yemeyin. Çünkü o elbet
teki bir fısktır. Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi 
dostlarına telkinde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz elbette siz de 
m üşrikler olursunuz. 

122. Ölü iken (imanla) kendisini dirilttiğimiz, insanlar arasında ona 
(hakkı batıldan ayırarak) yürümesi için nur verdiğimiz kimse, içinden 
çıkamayacağı karanlıklarda kalan kimse gibi midir? Kafirlere işledikleri 
iş de böylece süslü gösterildi. 

Tefsiri : 

Yüce Allah hidayet bulanlar için nur ve hayat özelliklerini birlikte sözkonusu 
ettiği gibi, kitabından yüz çevirenler hakkında da ölümü ve karanlığı bir arada 
sözkonusu etmiştir. İbn Abbas ve bütün müfessirler: Kafir ve dalalette birisi iken 
kendisine hidayet verip, ona nur kıldığımız diye açıklamışlardır. Yüce Allah' ın :  
"İnsanlar arasında ona yürümesi için nur verdiğimiz kimse" buyruğu bir takım 
hususları ihtiva etmektedir: 

1- Böyle bir kimse, insanlar arasında aydınlık nur ile yürürken,  onlar ka
ranlık içerisindedir. Onun ile berikilerin misali gece karanlığında kalıp, şaşıran 
ve yollarını bulamayan bir topluluk ile beraberinde yolunu aydınlatan, gösteren 
ve yolda giderken sakınması gereken şeyleri gören bir ışığı aydınlığı bulunan bir 
başka kimsenin durumuna benzer. 

2- O bu insanlar arasında nuru ile yürürken onlar 1Ura olan ihtiyaçları dola
yısıyla onun aydınlığından yararlanırlar. 

3- Kıyamet gününde müşrik ve münafıkların kendi şirklerinin ve nifakları
nın karanlıklarında kalacağı vakit o, Sırat üzerinde nuru ile yürüyecektir. 74 Yüce 
Allah : "Ölü iken kendisini dirilttiğimiz, insanlar arasında ona yürümesi için nur 
verdiğimiz kimse. " (el-En'am, 6/122)  diye buyurarak iki esas olan hayatı ve nuru 
bir arada zikretmiş bulunmaktadır. Hayat, onun gücü, işitmesi , görmesi, hayası, 
iffeti ya da şecaati, sabrı ve sair erdemli ahlakıdır. Güzel olan şeyleri sevmesi, 
çirkin olan şeylere de buğzetmesidir. Hayatı güçlendikçe bu sıfatlar da onda güç
lenir, hayatı zayıfladığı takdirde ondaki bu sıfatlar da zayıflar. 

Çirkin işlerden dolayı utanması ise ,  özündeki hayatına göredir. Hayat sahibi 
ve sağlıklı bir kalbe çirkinlikler arız olduğu takdirde tabiatı itibariyle onlardan 
nefret eder, onlara buğzeder, onlara iltifat etmez. Oysa ölmüş olan bir kalp böyle 
değildir. Böyle bir kalp güzel ile çirkin arasında fark gözetmez. Nitekim Abdullah 
b. Mesud -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Kendisi ile marufu doğru olarak bile
ceği, münkeri de reddedeceği bir kalbe sahip olmayan bir kimse helak olmuş 
değildir. 75 
74 e/-Fevôidu 'l-Muşavvika 89 
75 İğôsetu'/-lehfôn, 1 ,  20 
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Küfür ve cehalet ile ölmüş iken, Allah' ın kendisine iman ve ilim ile hayat 
vererek, Kur'an ve ilim ile de insanlar arasında doğru yolu bulmak için aydınla
nacağı ve karanlıkta kendisinin aydınlığında yürüyeceği bir nur veren kimse bir 
olabilir mi, demektir. Doğrusunu en iyi bilen Allah ' tır. 76 

Onun77 bu ayet-i kerimeyi bu hususta delil göstermesi , oldukça açıkça an
laşılan bir husustur. Bununla kastedilen de şudur: İl im, hidayet ve iman ruhu 
bulunmadığı için kalbi ölü olup da şanı yüce Rabbin kendisi ile bedenine hayat 
vermiş olduğu ruhtan başka bir ruh olan Rabbini tanıması, tevhid etmesi, onu 
sevmesi, ona hiçbir şekilde ortak koşmaksızın yalnızca ona ibadet etmesi ruhu 
ile hayat verdiği kimse (bir olabilir mi?) Bundan dolayı şanı yüce Allah bu özel
liklere sahip olmayan kimseleri ölü olmakla nitelendirerek: "Ölü iken kendisini 
dirilttiğimiz . . .  " diye buyurmaktadır. 

Yüce Allah bir başka yerde de şöyle buyurmuştur: "Çünkü sen (davetini) 
ölülere de işittiremezsin, arkalarını dönüp gittikleri takdirde sağırlara da işittiri
mezsin. " (en-Nemi, 27 /80) Ayrıca yüce Allah vahyine de ruh adını vermiştir . .  
Çünkü onun vasıtasıyla kalpler ve ruhlar hayat bulur. Yüce Allah şöyle buyur
maktadır: "Sana da böylece emrimizden bir ruh vahyettik. Kitabın da, imanın 
da ne olduğunu bilmezdin. Fakat biz onu kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi 
hidayete ilettiğimiz bir n ur kıldık. " (eş-Şura, 42/52 ) 

Böylelikle yüce Allah, vahyin, kendisiyle hayatın husule geleceği bir ruh ol
duğunu, kendisiyle aydınlanmanın gerçekleşeceği bir nur olduğunu haber vermiş 
olmaktadır. Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "O kendi emri ile kullarından 
dilediği kimseler üzerine vahiy ile melekleri: Benden başka hiçbir ilah olmadığın ı  
bildirin. O halde benden korkun desinler diye indirir. " ( en-Nah!, 16/2} 

"O dereceleri yükse/tendir. Arş' ın sah ibidir. Kavuşma günü ile korkutmak için 
kendi emrinden ruhu kullarından dilediği kimseye indirir. " (el-Mu 'min, 40/1 5) 

O halde ruh, bedenin hayat kaynağı olduğu gibi, vahiy de ruhun hayatıdır. 
Bundan dolayı bu ruhu yitiren bir kimse dünyada da, ahirette de faydalı hayatı 
yitirmiş demektir. Dünyada bu hayatı yitirmesi şundan dolayıdır: Onun yaşadığı 
hayat, hayvanların hayatına benzer. O dar bir maişet ile karşı karşıya kalır. Ahirette 
ise onun için içinde ölmeyeceği ve hayatta bulmayacağı Cehennem vardır. 78 

Yüce Allah'ın: "Ölü iken kendisini dirilttiğim iz . . .  kimse gibi midir?"  (el-En'ô.m 
61122) buyruğunda sözü edilen yüce Allah' ın ruhu ile hayat verdiğini sözkonusu 
ettiği şey vahyidir. Vahiy de imanın ve ilmin ruhudur. Buna sahip olan bir kim
seye karanlıktakiler arasında aydınlığında yürüyeceği bir nur vermiş olduğu bir 

76 Medô.ricu 's-sô.likin , i l ,  486 
77  Kastettiği İmam el-Herevi ve  onun Menô.zilu 's-sô.irin adlı eserindeki Haya menzilesi ile ilgili 

sözleridir. 
78 Medô.ricu's-sô.likin, I l l ,  258-259 



kimse demektir. Tıpkı karanlık bir gecede etrafını aydınlatan bir kandil ışığında 
bir adamın yürümesi gibi .  Böyle bir kimse karanlıktakileri karanlıkları içerisinde 
gördüğü halde onlar onu göremezler. Tıpkı körler arasında yürüyen, gözleri gö
ren bir kimseye benzer. 79 

"Ölü iken kendisini dirilttiğimiz . . .  kimse gibi m idir?" (el-En'am, 6/122) Bi
rinci kişi Allah'a iman, Allah muhabbeti, ma'rifeti ve zikri ile aydınlanan mü
mindir. Diğeri ise Allah'tan yana gaflet içerisinde bulunan, onu zikretmekten ve 
muhabbetinden yüz çeviren kimsedir. Ama her şeyin en mükemmeli ve kurtuluş, 
aydınlıktadır. Büsbütün bedbahtlık ise bu aydınlıktan mahrum kalmaktadır. 80 
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123. Böylece her ülkenin günahkarların ı  onların ileri gelenleri kıldık. 

O yerlerde hilekarlıklar etsinler diye. Halbuki onlar ancak kendilerine 
hilekarlık yaparlar da farkında olmazlar. 

124. Onlara bir ayet gelse: "Allah 'ın peygamberlerine verilen gibi 
bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz" derler. Allah peygamber
liğini kime vereceğini çok iyi bilendir. Yaptıkları hilekarlıklar yüzünden 
günahkar olanlara, Allah katında bir küçüklük ve şiddetli bir azab isabet 
edecektir. 

125. Allah kimi h idayete erdirmeyi dilerse, göğsünü İsldm 'a açar. 
Kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü -gökyüzüne tırmanıyor
muş gibi- daraltır, sıkıştırır. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle 
murdarlık çökertir. 

126. İşte bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, ayetleri düşünüp öğüt 
alan bir topluluk için uzun uzadıya açıkladık. 

79 İctimôu 'l-cuyuşi 'l-İslômiyye, 5 
80 e/-Vôbilu 's-sayyib, 73 
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127. Rabbleri katında Daru 's-Selam onlaradır. Ve işlediklerinden 
ötürü de O (Allah), onların velisi (dost ve yardımcısı) dır. 

Tefrsiri : 

Cennete daru's-selam denilmesi bundan dolayıdır. Cennet' in "es-selam"e 
izafe edilmesi ile ilgili olarak üç görüş vardır: 

1- Bununla onun maliki olan şanı yüce Rabbimiz es-Selam'a izafet edilmiş 
olmaktadır. 

2- Bununla Cennet ehlinin selamlaşmalarına izafe edilmiş olmaktadır. . Çün
kü onların oradaki selamlaşmaları "selam" diyedir. 

3- Selamet (esenlik) in izafe ettiği anlama izafe edilmiştir. Yani orası her türlü 
afetten,  eksiklikten ve şerden uzak, selamet yurdudur. Aslında her üçünün de 
biri diğerinden ayrılmaz. Bununla birlikte üçüncü görüş bu görüşlerin en kuvvet
lisidir. . Çünkü şayet bu, Cennet' in gerçek sahibine izafe edilmesi anlamına ol
saydı, Allah ' ın "es-selam" dışındaki herhangi bir ismine izafe edilmesi gerekirdi .  
Daru'r-Rahman , Darullah, Daru'l-Melik ve buna benzer ifadeler kullanılmalı idi. 
Eğer daha önce Cennet' in bu türden bir ismine izafe edilmiş olduğu buyruklar 
geçmiş olsaydı ,  bundan sonra da "daru's-selam" terkibi gelseydi, önce geçmiş 
olana göre yorumlanırdı . . Çünkü Kur'an-ı Kerim' de alışılagelen, Cennet' in ya ni
teliklerine yahutta Cennet ehline izafe edilmesi şeklindedir. Birinci türden izafete 
örnek: Daru' l-karar, daru' l-huld, Cennetu' l-me'va,  cennatu'n-naim, cennatu'l
firdevs gibi izafetler gösterilebilir. İkinci türden izafete de:  Daru'l-muttakin gibi 
izafetler gösterilebilir. Fakat Cennet' in  Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah' ın isimle
rinden birisine izafe edildiğine rastlanmamaktadır. O halde evla olan, izafetin 
Kur'an-ı Kerim'de görülen türlere göre açıklanmasıdır. Aynı şekilde Cennet' in 
daru's-selam oluşunun ,  tahiyye (selamlamak) anlamına izafe edilmesi şu iki se
bep dolayısıyla zayıftır: 

1 - Selam ile selamlaşmak dünya ile ahiret yurdu arasında ortak bir şekildir. 
Cennete izafe olunan bu durum, o takdirde Cennet'e has bir özellik olmaz; daru' l
huld, daru' l-karar ve daru' l-beka gibi ona ait bir özelliğe izafe edilmemiş olur. 

2- Cennet'in selamlaşma dışında bundan daha mükemmel bir takım ni
telikleri de vardır. Onun daimi,  baki oluşu, ebedilik yurdu oluşu gibi .  Orada 
selamlaşmak ise karşılaşma ve ziyaretleşme halinde görülen geçici bir durumdur. 
Oysa her türlü eksiklikten, kusurdan ve şerden esenlikte olmak böyle değildir. 
İşte bu, Cennet' in sürekliliğinde görülen en mükemmel niteliklerindendir. Bunlar 
olmaksızın Cennetteki nimetler de tamam olmaz. O halde Cennet'in bu özelliğe 
izafe edilmesi daha uygundur. Buyruğun zahirinden anlaşılan da budur.81 

8 1  Bedôiu '/-fevô.id, 1 ,  134, 135 
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128. Hepsini  toplayacağı o günde: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan bir 

çoğunu kendinize uydurdun uz" (buyuracak) . O zaman onların dostları 
olan insanlar da şöyle diyecek: "Rabbimiz, kimimiz kim imizden fayda
landık. Nihayet bizim için takdir ettiğin vakte eriştik. " Şöyle buyuracak: 
"Allah 'ın dilediği m üstesnô olmak üzere, içinde ebedi kalıcılar olarak 
ateş sizin barınağınızdır. " Şüphesiz Rabbin Hakimdir, Alimdir. 

Tefsiri : 

Yani onlardan çokça kimseyi saptırdınız, azdırdınız. 
İbn Abbas, Mücahid, el-Hasen ve başkalan82 onlardan pek çok kimseyi 

saptırdınız, diye açıklamışlardır. İnsanlar arasında onlara dost olanlar Şanı yüce 
Allah 'a :  "Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandık" diye cevap verecekler ve 
bu sözleriyle her bir türün diğer türden faydalanmış olduğunu kastedeceklerdir. 

Cinlerin insanlardan yararlanmaları , onlara emrettikleri küfür, fasıklık ve 
isyan gibi hususlarda kendilerine itaat etmeleridir. Zaten cinlerin insanlardan 
beklentilerinin çoğu bununla alakalıdır. Bu hususta kendilerine itaat ettiler m i  
amaçladıkları şeyleri onlara vermiş olurlar. 

İnsanların cinlerden yararlanmalarına gelince : Cinler, Allah'a  isyan etmek 
hususunda ve güçlerinin yettiği kadarıyla onlara isyanı güzel göstermek, süsle
mek, dua etmek, ihtiyaçlarının pek çoğunu görmek, sihir, okuyup üflemek ve 
daha başka hususlarda onlara yardım etmek suretiyle ve aynca onları istihdam 
edip kullanmak ile olur. 

Böylelikle insanlar cinleri razı edecek hususlar olan şirk, hayasızlık ve 
günahkarlık hususlarında onlara itaat ederken, cinler de insanlara kendilerini 
razı edecek türlü hususlardaki etkileyicilikleriyle, bazı gaybi hususları onlara ha
ber vermek so.retiyle itaat etmişlerdir. Böylelikle her bir kesim diğerinden yarar
lanmış oldu. 

Bu ayet-i kerime, şeytani keşifleri olan ve şeytani etkilerde bulunan, şeytani 
hallere sahip kimselere intibak etmektedir. İşi bilmeyen kimse onları rahman olan 
Allah' ın dostları zanneder. Hakikatte ise onlar sadece şeytanın dostlarıdır. Şirk 
koşmakta, Allah'a isyan etmekte, Allah' ın rasO.lleri ile gönderdiği, kitaplarında 
indirdiği hususların dışına çıkmakta ona itaat etmişlerdir. Şeytan da onlara gaybi 
pek çok hususu ve bir takım tesirleri onlara haber vermek suretiyle onlara hizmet 

82 Taberi, Vlll, 33; Ayrıca bk. ed-Durru'/-mensur, ili, 357 
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ederek itaat etmiş, ilim ve imandan payı az olan kimseler de onların bu haline 
aldanmışlardır. Bunun sonucunda bunlar Allah' ın düşmanlarını dost, dostları
nı da düşman edinirler. Allah ' ın yolundan ve sünnetlerin dışına çıkan kimseler 
hakkında da güzel zan beslerken Allah Rasulünün sünnetine , onun getirdiklerine 
tabi olan; ihtilafa düşenlerin sözleri, şaşkınların görüşleri, yoldan çıkmışların sınır 
tanımaz açıklamaları, mutasawıflann aşırıya giden ifadelerinin etkisi ile bunlar
dan ayrılmayan kimseler hakkında da kötü zan beslerler. Allah ' ın iman ve ma
rifiret nuru ile basiretini aydınlatmış olduğu basiret sahibi bir kimse, insanların 
çoğunluğunun izledikleri yolun hakikatini bilecek ve sahteyi kalpten ayırabilen 
sarraf durumunda olan kimseler ise , böylelerinin bu ayetin hükmü kapsamına 
girdiklerini ve bu ayetin onların durumu ile örtüştüğünü açıkça görür. 

Fasık, kendisini fıska götüren yollarda yardımını almak suretiyle şeytandan is
tifade eder. Şeytan da telkinlerini kabul etmesi ve kendisine itaat etmesiyle fa.sıktan 
yararlanır. Böylelikle bu onu sevindirir ve bunu yaptığı için memnun olur. 

Şeytan, kendisini ortak koşması ve kendisine ibadet etmesi dolayısıyla müş
rikten yararlanır. Kendisi de ihtiyaçlarının karşılanması ve kendisine yardım et
mesi suretiyle şeytandan yararlanır. 

Bunları bilmeyen bir kimse imanın ve şirkin hakikatini, şanı yüce Rabbin bu 
iki alemin varlıklarından birini diğeri ile imtihan etmesinin sırrını da bilemez. 

Daha sonra: "Nihayet bizim için takdir ettiğin vakte eriştik" diyeceklerdir. Bu 
vakit, ölüm vaktini ve ölümden sonra diriliş vaktini kapsar. Her ikisi de Allah ' ın 
kullan için belirlediği birer vakittir. Şanı yüce Allah' ın  her ikisi hakkında: "Sonra 
bir ecel takdir edendir, onun katında belirli bir ecel daha vardır. " ( el-En'am, 6/2) 
diye buyurduğu iki ayn ecel (belirli vade, süre) bunlardır. 

Bu sözleri, -doğrusunu en iyi bilen Allah'tır ya- bir tür kendilerine şefkat 
edilmesini ve tevbelerinin kabul edilmesini isteyeceklerine bir işaret gibidir. Böy
lelikle onlar: Bu, belli bir süreye kadar olan bir işti . Onun da vadesi kesilmekle 
sona ermiş oldu, devam etmedi ve sürekliliği olmadı .  Böylelikle onun için tayin 
edilen süreye kadar devam etti ve nihayet sona erdi ,  her şeyin de bir sonu var
dır, diyecekler gibi bir anlamı ihtiva eder. Yüce Allah ise : "içinde ebedi kalıcılar 
olarak ateş sizin barınağınızdır" diye buyuracaktır. 

Evet, her ne kadar yararlanma zamanı sona erip, vadesi bitmiş ise de geriye 
ceza görme zamanı kalmıştır. Küfür ve şirkin ve sizin birbirinizle yararlanmanızın 
süresi sona erdi diye, kötülüğünün de sona ereceği, onun bitişiyle biteceği asla 
zannedilmesin . 

Maksat ise şeytanın, müşrikler kendisine ibadet edinceye , onu ve onun zür
riyetini Allah' ı bırakıp veliler edininceye kadar onları oyuncak haline getirdiğinin 
anlatılmasıdır. 83 

83 İğôsetu'l-lehfôn, i l ,  236-238 
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Bu sebeple kıyamet gününde : "Rabbimiz kimimiz kimimizden faydalandık. 
Nihayet bizim için tayin ettiğin vakte eriştik. " (el-En'am, 61128) diyecekler, yüce 
Allah da onlara : "Allah' ın dilediği müstesna olmak üzere içinde ebedi kalıcılar 
olarak ateş sizin barınağınızdır" diye buyuracaktır. Bu her iki kısma da yapılacak 
bir hitaptır. Onların teklifte ortak oldukları hususunda da açık bir ifadedir.84 

Nitekim azapta da ortak olacakları hususunda açık bir ifadedir. Kur'an-ı 
Kerim' de bu tür ifadeler pek çoktur. Yine onların mükellef kılındıklarının delille
rinden birisi de yüce Allah' ın şu buyruğudur: "Ey cin ve insanlar topluluğu! İçi
n izden size ayetlerin i  okuyan bugününüzün gelip çatacağını bildirip, sizi uyaran 
peygamberler gelmedi mi .  . .  Kafir kimseler olduklarına şahit oldular. " (el-En'am, 
6/130) Kafir olduklarını itiraf edip bizzat kafirliklerine şahitlik edeceklerinin söz
konusu edilmesi onların mükellef tutulduklarına ve ilahi hitabın onlara da yöne
lik olduğuna delildir.85 
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129. İşte Biz kazanmakta oldukları yüzünden de zalimlerin kimini 
kimine böylece musallat ederiz. 

130. Ey cin ve insanlar topluluğu, için izden size ayet/erimi okuyan, 
bu gününüzün gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelme
di mi? Onlar: "Nefislerimize karşı (kendi aleyhimize) şahidlik ederiz" 
diyecekler. Halbuki dünya hayatı onları aldattı da kendi aleyhlerine kafir 
kimseler olduklarına şahid oldular (olacaklar) . 

131 . Bu, Rabbinin, haberleri yokken ülkeler halkın ı  haksız yere helak 
edici olmadığından dolayıdır. 

Tefsiri : 
Ayeti ile ilgili iki görüşe gelince; 

Bir görüşe göre yüce Allah, rasCıl göndermek suretiyle onlara öğüt verip ha
tırlatmadan önce onları helak etmez . .  Çünkü şanı yüce Rabbimiz hiç kimseyi gü
nahsız yere azap ile yakalamaz. Onun emrine muhalefet edip, nehyine de aykırı 

84 Kastedilenler cinlerdir. 
85 Tariku 'l-hicreteyn .  390 
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hareket ettiği takdirde ancak günahkarlığı sözkonusu olur. Bu ise ancak rasCıller 
yoluyla bilinir. Yüce Allah : "Bu, Rabbinin haberleri yokken ülkeler halkın ı  haksız 
yere helôk edici olmadığından dolayıdır" diye buyurmuştur. 

Ayet ile ilgili iki görüşten diğerine göre ise anlam şöyle olur: Kendilerine 
rasCılleri göndermeden önce zulümleri sebebiyle onları helak etmemiştir. 

Bu durumda ayet-i kerime iki esasa delalet etmiş olur: Onların fiilleri ve 
şirkleri peygamber gönderilmeden önce de bir zulümdür ve bir çirkinliktir, ama 
ancak rasCıl gönderdikten sonra onları bundan dolayı cezalandırır. Böylelikle 
bu ayet-i kerime, her iki hususa delil olması bakımından el-Kasas suresindeki 
şu ayetin bir benzeri demektir: "Eğer ellerinin önden gönderdikleri sebebi ile 
kendilerine bir musibet gelip çattığında: Rabbim iz, sen bize bir peygamber gön
dermeli değil miydin? O takdirde biz de sen in ôyetlerine uyar ve müminlerden 
olurduk, demeyecek olsalardı (biz de onlara peygamber göndermezdik) . " (el
Kasas, 28/47) İşte bu, onların önceden yaptıklarının , başlarına musibetin inişine 
bir sebep olduğunun delilidir. Eğer bu yaptıkları çirkin olmasaydı, böyle bir şeye 
sebep olmazdı .  Fakat bu musibetin gelmeyiş sebebi, gelişi için öngörülen şartın 
bulunmayışıdır. Bu şart ise onlara rasulün gelmemesidir. Fakat rasulün gelişinden 
itibaren sebep de meydana gelmiş , şart ortaya çıkmış olur. O vakit yaptıklarının 
kötülükleri onlara isabet eder, öncekiyle , sonrakiyle cezalandırılırlar.86 

132. Herkese işlediklerine göre dereceleri vardır. Rabbin, onların iş
ledik/erinden habersiz değildir. 

133. Rabbin hiçbir şeye muhtaç olmayandır, rahmet sahibidir. Eğer 
dilerse sizi giderir, yerinize sizden sonra dilediğin i  getirir. Nitekim sizi de 
başka bir kavmin soyundan yaratmıştır. 

Tefsiri : 

Bu, şanı yüce Allah ' ın yaptığı celi (açık) bir kıyastır. O şöyle buyurmaktadır: 
Sizden öncekileri yok edip, sizi onların yerine getirdiğim gibi, dilersem sizi de yok 
eder ve yerinize başkalarını getiririm.87 

86 Medaricu 's-sôlikin, 1, 232, 233 
87 İ 'lômu'/-muvakkıin, 1, 185 



Bedili'ut-tefslr 

"De ki: Ey kavmim, bütün gücünüzle yapacağın ızı yapın. " (el-En'am, 6/135) 
Bundan sonrası: '\.ı _,.....1ü _; _,....i''Yakında bileceksiniz" diye başına fe harfi getiri
lerek okunursa buyrukta istinaf olmaz. Eğer (fe) getirmeksizin "c.ı_r.L.; .....; _,-" diye 
okunursa: Peki, biz kendi gücümüzle yapacaklarımızı yaparsak, sen de kendi 
gücüne göre yapacaklarını yaparsan ne olacak, denilmiş de ona: ''Artık kendisini 
rezil edecek azabın kime gelip çatacağını .  . .  yakında bileceksin iz. " (Hud, 1 1/39) 
demesi emr edilmiş gibidir. İkincisine göre hazf edilmiş olan soru değildir. Bu da 
sebep bulunup da sebebin ona delalet etmesine benzer.88 

8 e/-Fevô.idu '/-muşevvık, 72, 73 
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134. Gerçekten, size va'd olunan hiç şüphesiz gelip çatacaktır. Siz 
ikiz bırakamazsınız. 

135. De ki: "Ey kavmim, bütün gücünüzle yapacağın ızı yapın. Ben 
de yapacağım. Bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksi
niz. " Şüphesiz zfılimler kurtuluşa eremezler. 

136 .  Onlar, Allah 'a yarattığı ekin ve davar/ardan bir pay ayırdılar 
da zanlarınca: "Bu, Allah 'ın bu da O'na koştuğum uz ortaklarımızındır" 
dediler. Ortaklarına ait olan Allah ' a ulaşmaz ama, Allah ' a ait olanlar ise 
ortaklarına ulaşır. Ne çirkin hükmediyorlar! 

137. Böylece onların ortakları, müşriklerden bir çoğuna evlatlarını 
öldürmeyi de hoş göstermiştir. Hem onları he/Cık etmek için, hem de 
dinlerini kendilerine karma karışık etmek için .  Eğer Allah dileseydi bunu 
yapamazlardı. Artık, sen onları yalan ve iftiralarıyla başbaşa bırak. 

138. Onlar zanlarınca: "Bu davarlar ve ekinler dokunulmazdır, onları 
dilediğimizden başkası yiyemez. Bir takım davarların da sırtları (na bin
mek ve yük vurmak da) haram kılınmıştır" dediler. Bir takım hayvanlar 
da vardır ki Allah 'a iftira ederek (boğazlanırken) üzer/erine O'nun adını 
anmazlar. O, onları bu iftiraları yüzünden cezalandıracaktır. 

139. Ve dediler ki: "Şu davarların karınlarındakiler(in yenilmesi diri 
doğarsa) yaln ız erkeklerimize he/Cıl, kadınlarımıza haramdır. " Şayet ölü 
(doğar) ise onlar bunda ortak olurlar. (Allah) onlara bu yakıştırmaların ın 
cezasını verecektir. Muhakkak ki O Hakimdir, Alimdir. 

1 40. Bilgisizlik yüzünden evlatlarını beyinsizce öldürenler ve Al/ah 'ın 
kendilerine ihsan buyurduğu (he/Cıl) rızkı Allah 'a iftira ederek haram 
sayanlar gerçekten büyük bir zarara uğramışlardır. Şüphesiz onlar sap
mışlar ve doğru yolu da bulamamışlardır. 

1 41 .  Çardaklı ve çardaksız o bağları, tadları çeşitli hurmaları, ekinle
ri, b irbirine hem benzeyen, hem benzemeyen zeytinleri, narları yaratıp 
yetiştiren O'dur. Bunların her biri meyve verdiği zaman meyvelerinden 
yeyin. (Devşirildiği) biçildiği gün de hakkını (zekô.tın ı) verin. İsraf etme
yin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. 
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142. Davar/ardan yük taşıyacak, (yapağısından) döşek yapılacak 
olanları da (yaratan O'dur). Allah 'ın size verdiği rızıktan yeyin ve şeyta
nın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. 

143. (Biri erkek biri dişi olmak üzere) sekiz çift (yaratmıştır) . Koyun
dan iki çift, keçiden iki çift. De ki: "Erkeklerini mi dişilerini mi, yoksa 
bu iki dişinin döl yataklarında sarınıp bürüneni mi, (hangisini) haram 
kıldı ? Şayet (bu iddianızda) doğru söyleyenler iseniz bana bir bilgiye 
dayanarak haber verin . " 

144. Ve deveden de iki, sığırdan da iki (çift) yarattı . De ki: "(Allah) 
onların erkeklerin i  mi dişilerini_mi yahut dişilerinin döl yataklarında sa
rınıp bürüneni m i, (hangisini) haram kıldı? Yoksa Allah bunu (bu haram 
kılmayı) size tavsiye ettiğinde hazır mıydınız? İnsanları saptırmak için 
bir bilgiye dayanmaksızın Allah 'a iftira eden kimseden daha zalim kim 
olabilir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. " 

145. De ki: "Bana vahyolunan/ar arasında (haram dediklerinizden) yi
yecek bir kimseye haram olduklarını bulduğum yiyecekler (yaln ızca) şun
lardır: Ölü, akmış kan, domuz eti -ki o pistir- ve Allah'tan başkasının adına 
boğaz/andığından dolayı fısk olanlar. Kim mecbur kalırsa, zulmetmeksizin 
ve haddi aşmaksızın (yerse), şüphesiz Rabbin Gafurdur, Rahimdir. " 

Tefsiri : 

(Yüce Allah' ın ) :  "Çünkü o" buyruğundaki zamir, haram kılınanların lafzı iti
bariyle sözü edilen üç hususa ait ise de domuz etinin hakkında özellikle sözkonu
su olması, şu üç sebep dolayısıyla ağırlık kazanmaktadır: 

1- Ona yakın oluşu, 

2- "Fe inneha rics" denilmeyerek "fe innehO rics" diye müzekker kutlanıl
ması, 

3- Yüce Allah "fe" ve " inne" lafızları ile haram kılma illetine dikkat çekmek
tedir ki, nefisler ondan uzak dursun. Bu illetin karşılığında bazı insanların tabi
atları itibariyle ondan lezzet almaları ve hoşlanmaları sözkonusu olabilir. Yüce 
Allah domuz eti hakkında bunun olmayacağını belirtmekte ve onun bir rics (pis
lik) olduğunu haber vermektedir. Meyte (leş) ile kan hakkında böyle bir şeyi söy
lemeye gerek yoktur . .  Çünkü bunların bir pislik (rics) olmaları onlar tarafından 
bilinen ve yerleşmiş bir durum idi . Kur'an-ı Kerim' de bunun benzerleri de vardır. 
Onlar üzerinde düşünülmelidir. 

Daha sonra yüce Allah putların satışının haram olduğunu sözkonusu etmek
tedir. Böyle bir işin haram oluşu ve günahı daha büyüktür ve içki, leş (meyte) ve 
domuzun satılmasından daha çok İslam'a aykırıdır. 89 

89 Zôdu '/-me 'ôd, V, 762 
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"Şehadet" lafzının kullanılmasının şart koşulmamış olduğuna delil olan hu
suslardan birisi de yüce Allah' ın şu buyruğudur: 

1 46. Biz, yahudilere de bütün tırnaklı/arı haram kıldık. Onlara sığır ve 
koyunun iç yağların ı  da haram kıldık. Ancak sırtlarına veya karınların
daki bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışan ayrı. Onları zulümleri 
yüzünden bununla cezalandırdık. Şüphesiz Biz, doğru söyleyen/eriz. 

147. Seni yalanlayacak olurlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş bir rahmet 
sah ibidir. (Ama) O'n un azabı günahkarlar topluluğundan geri çevrile-

" mez. 

148. Müşrikler: ''Allah dileseydi, b iz de babalarımız da ortak koşmaz
dık, h içbir şeyi de haram kılmazdık" diyeceklerdir. Onlardan öncekiler 
de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki: "Yanın ızda 
bize çıkartıp gösterebileceğin iz her hangi bir bilgi var mı?  Siz ancak 
zanna uyuyorsunuz ve siz yaln ızca yalan uyduran/arsın ız. " 

149. De ki: "Öyle ise tam ve yeterli huccet Allah 'ındır. Eğer dileseydi 
elbette hepinizi h idayete erdirirdi. " 

1 50. De ki: "Haydi Allah bunu haram kıldı diye şahidlik edecek 
şahidlerinizi getirin. " Şayet (yalan yere) şahidlik ederlerse sen onlarla 
beraber şahidlik etme; ayetlerimizi yalanlayan/arın ve ahirete iman et
meyenlerin hevalarına uyma. Çünkü onlar (putları) Rabblerine denk 
tutarlar. 
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Tefsiri: 

Kat' i  olarak b iliniyor ki yüce Allah onların sadece: Şüphesiz Allah bunu 
haram kılmıştır, demelerini reddetmektedir. İnkar özel olarak Allah' ın bunu ha
ram kıldığına dair şahitlik ettiğini söyleyen kimsenin sözü ile alakalı değildir. 
RasCılullah' da -sallallahu aleyhi vesellem- haram kılmaya dair şehadet lafzını söyle
meyi de yasaklamış değildir. Aksine yasak olan Allah ' ın bunu haram kıldığını 
söylemesidir.90 

90 Bedi'ıiu '/-fevi'ıid, iV, 55 



Sure :  6 • En 'am Suresi •!• 79 

1 51 .  De ki: "Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığın ı  okuyayım: 
Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Yoksulluk 
endişesinden dolayı çocukların ızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların 
da rızkın ı  Biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. 
Hak ile olmadıkça Allah' ın haram kıldığı can ı  öldürmeyin. İşte (Allah) 
akıl edersin iz diye size bunları emretti. " 

1 52. Bir de yetimin malına, rüştüne erinceye kadar en güzel olandan 
başka bir şekilde yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı tam ve doğru yapın. 
Biz kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Söz söylediği
n iz vakit (davalı) akrabanız dahi  olsa adaletli olun. Allah 'ın ahdin i yerine 
getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye (Allah) size bunları tavsiye etti. 

1 53. Şüphesiz ki bu ben im dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun . 
Başka yollara uymayın .  Sonra sizi O'nun yolundan ayırırlar. Işte sakına
sınız diye Allah size bunları tavsiye etti. 

1 54. Sonra Biz (bu iki ayette geçen hükümleri) - güzelce uygulayan
/ara (nimetimizi) tamamlamak, herşeyi ayrı ayrı açıklamak, bir hidayet 
ve bir rahmet olmak üzere - Musa'ya Kitabı verdik. Onlar (İsrailoğulları) 
Rabblerine kavuşacaklarına iman ederler diye! 

1 55. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir Kitab 'dır. Öyleyse ona uyun ve 
(O'na aykırılıktan) sakının ki, merhamet olunasın ız. 

1 56. "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa (yahudi ve Hıristiyanla
ra) indirildi ve biz onların okuduklarından habersiz kimseler idik" de
meyesiniz diye (size Kur'an'ı indirdik). 

157. Yahut: "Bize de (bir) kitab indirilseydi elbette onlardan daha 
çok hidayet üzere olurduk" demeyesiniz diye. Işte size Rabbin izden 
apaçık bir belge, bir h idayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah 'ın ayetlerini 
yalan/ayanlardan, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz 
ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yan çizmeleri sebebi ile yakında pek 
kötü bir azabla cezalandıracağız. 

158. Onlar kendilerine meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin gel
mesinden yahut Rabbinin ayetlerinden birisinin gelmesinden başkasını 
mı  bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün, daha önce iman 
etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fay
da vermez. De ki: "Bekleyin biz de beklemekteyiz. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah, gelişini zikrettikten sonra herhangi bir kimsenin bununla 
ayetlerinden birisinin gelişinin kastedildiğini sanması ihtimalini ortadan kaldır
mak ve böyle bir vehmi izale edip, bu karışıklığı gidermek amacıyla da : "Yahut 
Rabbinin ayetlerinden birisinin gelmesinden" diye buyurmaktadır. 
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Böylelikle bu kısımlara ayırmak ve çeşitlendirmek ile ilgili söylenenler, anlamı 
hakkında sarih bir nas olur, başka bir anlama gelme ihtimali bulunmaz. Allah'ın 
sıfatları i le ilgili hadisler üzerinde düşünüldüğü takdirde bu lafızların sıfatları çok 
açık bir şekilde dile getirdiğini, bu lafızlardan bunun net anlaşıldığını görürüz . 
Peygamber efendimizin şu hadisinde olduğu gibi: "Şüphesiz sizler bulutun bu
lunmadığı, havanın açık olduğu bir günde, öğle vaktinde güneşin görüldüğü, 
arada bulut bulunmaksızın ondördünde ayın görüldüğü gibi Rabbinizi de ayan 
beyan göreceksenizdir. "91 

1 59. Dinlerini parça parça edip fırka fırka ayrılanlar var ya; senin 
onlarla h içbir ilişkin yoktur. Onların işi (cezaların ı  vermek) ancak Allah ' a 
aittir. Sonra O, yaptıkların ı  kendilerine haber verecektir. 

1 60. iyilikle gelene bunun on misli vardır. Bir günah ile gelen de 
ancak onun misliyle cezalandırılır. Onlara zulmedilmez. "92 

1 61 .  De ki: "Hiç şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik 
ayakta duran bir dine, muvahhid olan İbrahim 'in dinine iletti. O, müş
riklerden olmadı. " 

1 62. De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölü
müm alemlerin Rabbı olan Allah içindir. 

1 63. "Onun h içbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben 
Müslümanların ilkiyim. " 

91  es-Savôiku'l-mürsele, 1 , 395, 396 
92 Bu buyruğa dair iki satırlık açıklamanın bir bölümü bir kıraate, bir bölümü de benzer bir ayet 

ile ilgili gramer açıklamalarına dair olduğundan ayrıca tercüme edilmesine gerek görülme
miştir. Derlemecinin burada gösterdiği kaynak: Bedôiu 'J-feudid, {V, 209'dur. 
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1 64. De ki: "Allah, her şeyin Rabbi iken ben O'ndan başka bir Rabb 
arar mıyım hiç? Herkesin kazandığı yaln ız kendisine aittir. Günahkar 
hiçbir nefis başkasın ın  günahın ı  yüklenmez. Nihayet dönüşünüz ancak 
Rabbinizedir. Işte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber vere
cektir. " 

Tefsiri: 

İbn Abbas -radıyallahu anh- dedi ki : 93 Rab, efendi ve ilah demektir. Yani ben 
o her şeyin Rabbi iken nasıl olur da ondan başka bir rab ararım.  Slırenin baş 
tarafında ise yüce Allah: "De ki: Ben gökleri ve yeri yaratan Allah 'tan başkasın ı  
mı  veli edinecek mişim? "  ( el-En' am, 6/14)  diye buyurmaktadır. Veliden maksat 
da mabCıd, yardımcı, destekleyici ve sığınak demektir. Bu sevgi ve itaati de ihti
va eden veli edinmek (muva.Jfü)dan gelmektedir. Bu surenin ortalarında da: "O 
size kitabı açık açık indirmişken Allah 'tan başka bir hakem mi arayacak mışım?"  
( el-En'am, 6/1 14) diye buyurmuştur. Yani  benimle sizin aranızda hüküm vermek 
üzere Allah'tan başkasını mı arayayım? Anlaşmazlığa düştüğümüz hususlarda 
ondan başkasının hükmüne mi başvuralım? İşte hakimlerin efendisinin kitabı !  
Nasıl olur da ondan başkasının kitabının hükmüne başvurabiliriz? O bu kitabını 
geniş açıklamalı, beyan edici, yeterli ve şifa verici olarak indirmiştir. 

Bu üç ayet üzerinde hakkıyla düşünecek olursak, bunların bizzat rab olarak 
Allah'a ,  din olarak İslam'a,  rasCıl olarak da Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-'e 

razı oluşun ta kendisini dile getirdiğini görürüz. Hadisin de bunun tercümanlığı
nı yaptığını ve bundan hareketle söylenmiş olduğunu anlarız. İnsanlardan çok 
kimse rab olarak Allah' a  razıdır. Onun dışında rab aramaz, fakat veli ve yar
dımcı olarak yalnızca ona razı gelmez. Aksine onun dışında bir takım kimseleri 
de veli edinir. Bunların kendisini Allah' a  yakınlaştıracağını ,  tıpkı kralın yakın 
adamlarının veli ve dost edinilmesine benzediğini zannederler. Oysa bu şirkin 
ta kendisidir. Tevhid ise Allah ' ın dışında herhangi bir veli edinmemektir. Kur'an, 
müşrikleri Allah' ın dışında bir takım veliler edinmek ile nitelendiren ayetlerle 
dolup taşmaktadır. 

Bu hal ve tutum, Allah' ın nebilerini, rasCıllerini ,  onun mümin kullarını, onun 
uğrunda veli edinmekten farklı bir şeydir. Böyle bir veli edinmek imanın eksiksiz-

---- --------------·-

93 Burada sahih olan şu hadis-i şerife işaret etmektedir: "Kim akşam olunca: Rab olarak 
Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı oldum, derse onu razı et
mek Allah'm üzerindeki bir hak olur." Ahmed, V, 367; Ebu Davud, XII I ,  412,  413;  Tirmizi, 
V, 434, hasen, garibtir diyerek; Taberani, Dua, il, 931 ,  932; Hakim, 1, 518 sahih olduğunu 
belirtmiş Zehebi de ona muvafakat etmiştir; Netaicu' l-Efkar, il, 351 -355' te belirtildiği üzere 
Hafız da hasen olduğunu: Elbani ise es-Silsiletu 's-Sahiha, 334'te de sahih olduğunu belirt
mişlerdir. 
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liğindendir. Allah'ı veli edinmeyi kemale erdiren husus da onun veli edindiklerini 
veli edinmektir. O halde onun velilerini veli edinmek ayrı bir şeyc'.ir, onun dışında 
veliler edinmek ayrı bir şeydir. Aralarındaki farkı anlayamayan bir kimse o za
man tevhidi temelinden öğrenmelidir. Bu mesele de tevhidin aslı ve esasıdır. 

İnsanların birçoğu da ondan başka bir hakem arayıp, ondan başkasının 
hükmüne başvurur, onun hükmünü vermesi için davalaşır ve vereceği hükme 
razı olur. İşte bu üç makam yani Allah'tan başka bir rab, bir ilah ve ondan başka 
bir hüküm verici hakem edinmemek tevhidin esasıdır.94 

1 65. O, sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdikleriyle sizi sına
mak için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, 
cezası pek çabuk olandır ve muhakkak O, mağfiret ve rahmet edendir. 

94 Medôricu 's-sôlikin, i l ,  181 ,  1 82 



A'AAF SÜRESİ 
[206 AyetJ 

Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile. 

1 .  "Elif, Lam, Mim, Sad. 

2. (Bu) kendisiyle (kafirleri) uyarman, müminlere de öğüt almaları 
için sana indirilen bir Kitaptır. Sakın ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı 
olmasın. " 

Tefsiri : 

Allah gönderdiği kitap sayesind� kalplerdeki sıkıntıları gidermiştir. Kitap 
gönderilmeden önce darlık ve sıkıntı vardı .  Kitabı indirince, kalplerdeki bu hal 
giderild i .  Darlık ve sıkıntı sadece iman etmeyenlerin kalplerinde kaldı. Allah Te
ala şöyle buyurmaktadır: 

''Allah kimi h idayete erdirmeyi dilerse, göğsünü Islam 'a açar. Kimi de sap
tırmayı dilerse onun da göğsünü -gökyüzüne tırmanıyormuş gibi- daraltır, sıkış
tırır. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle m urdarlık çökertir" (el-En'ôm, 
6/125) . 

Kur'an' ın bir yönüne iman eden kişinin iman ettiği yön itibariyle kalbinden 
sıkıntı ve darlık uzaklaşır. İman etmediği diğer yönler sebebiyle kalbinde sıkıntı 
kalır. Kur'an' ın Allah katından peygambere indirilmiş bir kitap olduğuna iman 
eden ancak Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmeyerek yarattığı bir mahlukattan 
biri olduğunu söyleyen kimsenin kalbinde durumuna uygun olarak darlık ve sı
kıntı olur. Kur'an' ın, diğer yarısı manası olmayacak şekilde ,  harflerden meydana 
gelen yarısının ilahi kelam olduğunu söyleyen kişi de durumuna uygun olarak 
sıkıntı içindedir. Hakkı bilmek için Kur'an' ın yeterli olmadığını, insanların akıl, 
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rey ve kıyasa, akli kaidelere ve mantıki araştırmalara ihtiyacı olduğunu iddia 
eden kimsenin kalbinde çok daha büyük bir sıkıntı vardır. Bu kimseden de daha 
büyük bir sıkıntı içinde olanlar ise ,  Kur'an'da sarih akılla çelişen, akla aykırı hu
susların olduğunu iddia edenlerdir. Kur'an ayetlerinden ilim ve kesin bilgi elde 
edilemeyeceğini ileri sürenin kalbinde meydana gelecek darlık ve sıkıntıyı Allah 
bil ir. En büyük sıkıntı, Kur'an' ın avama hitap ettiğini , avamın Kur'an' dan gerçek
lik payı olmayan bilgiler elde ettiğini iddia edenlerin kalbinde vardır. Kur'an'da 
yer alan en şerefli ve üstün bilgi olan isim ve sıfat tevhidinin hakikat olmayıp 
mecaz, istiare ve teşbihlerden ibaret olduğunu zanneden kimse çok daha büyük 
bir sıkıntı içindedir. Tüm bu grupların kalplerinde sıkıntı ve şüphe vardır. Onlar 
doğru yolda değillerdir. Onlar için şifa ve rahmet yoktur. Onlar kendileri aley
hine şahitlik yapacaklardır. Allah, melekler ve kullar da onlar aleyhine şahitlik 
yapacaklardır. 95 

Kur'an' dan dolayı kalpte meydana gelen sıkıntı, bazen, Kur'an'ın hak olması 
ve Allah katından indirilmesi ile ilgili olur. Bazen Afüıh' ın kelamı olması veya ya
rattığı mahluklardan biri olup bir başkasına kelamı ilham etmiş olması ile ilgilidir. 
Bazen yeterli olup olmadığı, kulların ayrıca akıl, kıyas ve reye ihtiyaçları olması 
hususudur. Bazen delaleti bakımından bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Hitap
taki ibarelerle gerçek anlamın mı kastedildiği te'vile ihtiyaç olup olmayacağı, hi
tabın hakiki anlamından çıkarılıp te'vile başvurulmasının kerih olup olmayacağı 
gibi meseleler birer sıkıntı sebebidir. Aslında bizzat sabit olan gerçek anlamın mı 
kastedildiği yoksa asıl amacın misal getirmek mi  olduğu ve benzeri meseleler 
Kur'an' la ilgili insanların kalbinde oluşan sıkıntılardır. Her zalim ve facirin kalbin
de kendisi ile iradesi arasına sıkışıp kalan ayetlerden dolayı bir sıkıntı vardır. Bu 
manaları düşün ve kendin için bunlardan dilediğini seç . 96 

Allah , peygamberine indirdiklerine tabi olunmasını emretmiş, bir başkası
na uyulmasını yasaklamıştır. Vahye uygun olan da budur. Vahye tabi olmayan 
batıla ve Allah'tan başka velilere tabi olmuştur. Allah' a  şükür bu husus gizli değil 
açıktır. 97 

Lı}._ 0 ,<-� 1.; � :G ·t � � � 1 :; '] , !<:� , : !<·lı j -�t G ı · =ı "( '!' .Jr -- -� . 0  � � .J r;J � \"'::- � ! �-
3. "Rabbinizden size indirilene uyun. O'ndan başka velilere uyma

yın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz!" 

95 Es-Sauaiku'l-mürsele, IV, 1518.1519 
96 el-Feuaid, 82. 
97 Risale. s.  54. 
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Tefsiri : 

Allah sadece indirdiği vahye uyulmasını emretmiş, ona muhalif olana uyul
masını yasaklamıştır. Kitabının bir delil, şifa, hidayet, rahmet, nur, lütuf, apaçık 
bir delil ve açıklama olduğunu bildirmiştir. Aklın Kur'an'a muhalefet edecek veya 
Kur'an'ın önüne geçirilmesini gerektirecek bir hususiyeti olsa idi Kur'an'da bu 
özelliklerden hiç biri olmazdı. Bu özellikler Kur'an'a değil akla ait olurdu. Kur'an 
bu özelliklerden uzak olurdu. Sarih akla aykırı olan bir şey nasıl kalplere şifa ve
rebilir, hidayete erdirebilir, pek çok hususu açıklayıp açıklığa kavuşturabilirdi?98 

Allah özellikle vahye tabi olmayı emretmiştir. Başka bir şeye uyan Allah'tan 
başka velilere uymuş demektir. 
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4. Nice yurtları helak ettik. Geceleyin veya gündüzün uyurlarken 
azabımız onlara gelip çattı. 

5. Onlara azabımız geldiğinde seslen işleri: "Biz gerçekten zalimler
mişiz" demelerinden başka bir şey olmadı. 

6. Anda/sun ki, kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız, 
gönderilen peygamberlere de soracağız. 

7. Ve Biz onlara bilerek anlatacağız. Biz gaib (yaptıklarından habersiz 
kimse) fer değiliz. 

8. O gün tartı haktır. Artık kimlerin terazileri ağır basarsa, işte onlar 
kurtuluşa erenlerin td kendileridir. 

9. Kimin de terazilerı hafif gelirse, onlar da ayetlerimize (inkar ile) 
zulmedegeldikleri için, kendilerini zarara uğratmış kimselerdir. 

1 0. Anda/sun ki Biz sizi yeryüzünde yerleştirmiş ve size orada birçok 
geçim vasıtaları yaratmışızdır. Ne kadar az şükredersin iz! 

98 Es-Savô.iku '/-mürse/e, lll ,  228-229. 
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1 1 .  Anda/sun ki sizi yarattık, sonra da size şekil verdik. Sonra da me
leklere: "Adem 'e secde edin! " dedik. iblis m üstesna hemen secde ettiler. 
O ise, secde edenlerden olmadı. 

Tefsiri : 

İblis hakkında "secde edenlerden olmadı" denilmesi, "secde etmedi" denil
mesinden daha özel bir ifadedir. Bu ifadeyle secde etmeye yakınlık ve hazırlık 
durumlarının da olmadığı belirtilmiştir. Aynca bu ifadede "secde etmedi" ifade
sine kıyasla daha fazla kötüleme vardır. 

istisna edatı olan ! dan sonraki cümlenin hükmünün söylenmemiş olarak 
kabul edilirse, o takdirde kelime-i tevhidte de tevhidin söylenmE:j11iş kabul edil
mesi gerekir. Oysa bu iddia batıldır. Doğru olan kelime-i tevhid cümlesi gibi ol
masıdır. Önce zikredilen iki cümle çok açıktır. 

Munkatı istisnada sadece ismin hariç tutulduğu düşünülemez. Çünkü bu tip 
istisnalara isim girmemiştir. Muttasıl istisna da böyledir. 

Sadece isim hariç tutulabiliyor olsaydı şu cümlelerde yer alan istisnalar da 
geçersiz olacaktı : Zeyd senin kardeşindir ama senden uzaklaşmıştır. Amr arkada
şındır ama senin düşmanına yakınlık gösteriyor. 

Araplar "Zeyd hariç herkes kalktı muhakkak o da kalktı" mahiyetinde bir 
cümle kullanmazlar. Eğer hariç tatmak sadece isimle ilgili olsaydı ve müstesna
nın söylenmemiş olduğu kabul edilseydi o takdirde "Zeyd hariç herkes kalktı" 
cümlesinde kalkma fiilinin Zeyd'den nefyi kadar ispatı da mümkün olabilirdi .  
Bunun hükmünün söylenmemiş olması kalkma fiilinin nefy ya da ispat edildiği 
anlamında değildir. Bunların hiç biri istisnaya aykırı değildir. 

El-Ferra müstesnanın isimden değil hükümden çıkarıldığını belirtmiştir. 
Buna karşılık müstesnanın ,  takdiren, hakkında hüküm verilen isme dahil olduğu 
söylenmiştiı . Böylece istisnanın sahih olması için müstesna bir yönden şümullü 
olarak takdir edi lir. El-Kisfü'nin görüşünü destekleyenlere de bu cevap verilme
lidir. Ancak her iki görüş de batıldır. Çoğunluğun görüşü sahihtir. Çoğunluğa 
göre, hem isim hem hüküm istisna edilir. İsim müstesna minh'ten çıkarılmıştır. 
Hüküm ise müstesna minh ' in hükmünden çıkarılmıştır. Müstesnanın müstesna 
minh' ten çıkarılması, onun hükmünü taşıması halinde imkansızdır. Burada istis
nanın yapılması aklen kesinlikle mümkün olamaz. Hükümleri aynı ise hüküm ve 
isim ikisi için de geçerli olur. İstisna makul olmaz. İstisnanın manası konuşanın, 
nefy yoluyla bilgi vermemesi veya her birinin muhtemel olrr :ısından ötürü ispat 
etmesi değildir. Bu görüş pek çok yönden batıldır. 
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1 2. (Yüce Allah) buyurdu ki: "Ben sana emrettiğim halde seni secde 
etmekten alıkoyan nedir?" Dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım. Ben i 
ateşten yarattın, onu da çamurdan yaratt ın .  

Tefsiri: 

Bir görüşe göre, İblisin kovulması ve lanetlenmesi te'vil yapmasından kay
naklanmıştır. Kıyas yaparak nassa muhalefet etmiş, kıyası nassa takdim etmiş
ti. Bu akli kıyasa secde emrine göre öncelik verilmesi gerektiğini düşünmüştü: 
"Ben ondan daha hayırlıyım " demişti . Bu, ilk iki öncülünden biri hazfedilmiş bir 
kıyastır. Hazfedilen öncül, üstün olanın kendinden daha aşağıda olana boyun 
eğmeyeceğidir. Bu öncülü, malum olduğundan dolayı belirtmemiş ve ilk öncü
lünü zikretmiştir: "Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın . " ( el-A'.raf, 
7112) . Bu iki öncülün sonucu onun secde etmekten kaçınması olmuştur. Bu akli 
şüpheyi te'vil etmenin kendisi için faydalı olacağını zannetmişti. Ancak olan oldu 
ve vahyin nasslarına batıl te'viller yaparak karşı çıkanların kıyamete kadar imamı 
oldu. Allah' tan başka ilah yoktur. Kainatta mel'un İblis ' in izinden giden ne çok 
kimse vardır. Te'vilcilerin nassları te'vil ve iptal etmek için ortaya attıkları şüphe
leri düşünecek olursan, bunların İblis' in şüphesi cinsinden olduğunu görürsün. 
Akıl ve nakil muhalif olursa akla öncelik vermek onların asıl kuralıdır. Bu kuralı 
akla aykırı olduğunu zannettikleri vahyin nasslarını reddetmek için uygularlar. 
Liderleri İblis de akli delilin secde emrine aykırı olduğunu düşünüp akla öncelik 
vermişt i .  Bu Allah düşmanına bu şüphenin kibrinden kaynaklandığı, kibri nede
niyle vahyin nassına boyun eğmekten kaçındığı söylenmiştir. Vahyin nassları ile 
batıl yollarla mücadele eden herkes böyledir. Kendisini bu şekilde davranmaya 
kalbindeki kibir sevk eder. 99 

"Kendilerine kesin bir delil gelmemiş iken Allah' ın ôyetleri hakkında tartı
şanlar var ya; şüphesiz onların göğüslerinde asla kendisine ulaşamayacakları bir 
kibirden başka bir şey yoktur. Derhal Allah 'a sığın .  Çünkü O, her şeyi işitendir, 
görendir. " (el-Mümin, 40/56) .  

Allah, düşmanı İblis ile ilgili bilgi vermektedir. Ona neden Adem'e secde 
etmediğini sormuş, o da kendisinin daha hayırlı olduğunu söylemiş, bunun üze
rine Cennet' ten çıkarılmıştır. İblis mühlet istemiş,  Allah da ona mühlet vermiştir. 

99 es·Sauaiku'l-miirsele, l, 3 7 1 ,  372. 
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13. Buyurdu ki: "Öyleyse hemen in oradan. Artık orada kibirlenmek 
haddin değildir. Hemen çık git. Çünkü sen aşağılı klardansın". 

14. "Bana (insanların) diriltilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi. 

15 .  "Haydi öyle olsun. Sen mühlet verilmişlerdensin" buyurdu. 

1 6. (lblis) dedi ki: "Beni  azgınlığa ittiğin için, ben de and olsun Senin 
doğru yolunda onlara engel olacağım. 

1 7. "Sonra and olsun, önlerinden, arkalarından, sağlarından, solla
rından onlara sokulacağım. Böylece çoğunu şükredenlerden bulamaya
caksın. " 

Tefsiri : 

Müfessirlerin ve nahivcilerin çoğunluğu "Senin doğru yolunda " ifadesinde 
'-� harf-i cerrinin hazfedildiğini ancak ifadenin "Senin doğru yolun üzerinde" 
olarak takdir edildiğini belirtmişlerdir. 100 Görünüşte bu fiil zamir ister. Oturmak 
için bir şey gereklidir. "Buna bağlanacağım" ,  "bunu avlayacağım" ,  "bunu büke
ceğim" fiilleri de aynı şekilde geçişli fiillerdir. 

İbn Abbas bu ifadenin "apaçık din" anlamına geldiğini söylemiştir. İbn 
Mesud'a  göre bu Allah' ın kitabıdır. Cabir' e göre İslam'dır. Mücahid'e  göre haktır. 

Bu ibarelerin hepsi aynı anlama gelmektedir. Bu anlam da Allah'a giden 
yoldur. Sebre b. el-Fakih ' ten rivayet edilen bir hadis şöyledir: "Şeytan ademoğ
lunun her yoluna çıkar. " ıoı Şeytan her hayırlı yola oturur ve o yolda olanlara 
mani olur. 

"Sonra and olsun, önlerinden sokulacağım " ifadesinin Atiyye'nin rivayetine 
göre, İbn Abbas "dünya açısından" olduğunu söylemiştir. 102 Ali 'nin rivayetine 
göre ise İbn Abbas bu ifadenin "şeytan onları ahiret hakkında şüpheye düşürür" 

100 Taberi, Vlll , 133; İbn Kesir, I I ,  220; Kurtubi, i l ! ,  261 ;  Alusi, Vlll, 94. 
101 Nesfü, Cihad, Müslüman olan, hicret ve cihad eden kimse babı, VI ,  21 ,  22; İbn Hibban, VII, 

57 (sahih olduğunu bildirmiştir); Taberi, VJJI ,  1 34; İbn Hacer hadisin hasen olduğu kanaa
tindedir (bk. el-İsabe, iV, 120); el-Elbani'ye göre hadis sahihtir (bk. Sahihu 'l-cô.mi, 1 648) .  
Sebre b .  el-Fakih Kufe'ye yerleşmiş bir sahabidir. İbnü' l-fükihe veya İbn Ebi' l-fükih olarak 
da isimlendirilir. 

102 Taberi, Vlll , 137, 138; ed-Dürrü '/-mensur, il!, 426 .  
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anlamına geldiğini söylemiştir. Hasan-ı Basri'ye göre "öldükten sonra dirilmek, 
Cennet ve Cehennemi yalanlatarak ahiret açısından" anlamındadır. Mücahid de 
"önlerinden sokulmak, görecekleri yönden sokulmak" anlamındadır. 

"Arkalarından sokulacağım " ibaresinin İbn Abbas "onları dünyaya rağbet 
ettirir" anlamında olduğunu söylemiştir. Hasan el-Basri'ye göre, "dünya açısın
dan onlara yaklaşır, dünyayı süslü ve güzel gösterir" anlamındadır. İbn Abbas'tan 
nakledilen bir diğer rivayete göre "dünya açısından onlara yaklaşır" anlamında
dır. Ebu Salih bu ibareye "ahiret hakkında onları şüpheye düşürür, onları ahiret 
inancından uzaklaştırır" manası vermiştir. Mücahid ' e  göre "arkalarından sokul
mak, görmeyecekleri yerden sokulmaktır. 

"Sağlarından sokulacağım "  İbn Abbas'a göre "din konusunda kafalarını ka
rıştırır" anlamındadır. Ebu Salih' e göre "hak konusunda onları şüpheye düşürür" 
anlamındadır. İbn Abbas'tan nakledilen bir diğer görüşe ise "işledikleri iyilikler 
bakımından" anlamındadır. 

Hasan el-Basri'ye göre "iyilik işlemek konusunda onlara zayıflık ve gevşeklik 
verir" anlamına gelir. Ebu Salih "önlerinden, arkalarından, sağlarından, solların
dan onlara sokulacağım "  diyerek onları azgınlığa teşvik eder, demiştir. 

"Sollarından sokulacağım "  Hasan-ı Basri'ye göre "kötülüğü emreder, süslü 
gösterir, kötülüğe teşvik eder" anlamındadır. İbn Abbas'tan sahih olarak nakle
dilen bir görüşe göre şeytan onlara üstten yaklaşacağını söylememiştir. Çünkü 
Allah' ın onların üstünde olduğunu bilmektedir. 103 

Eş-Şa'bi şöyle demektedir: Allah onlara Üzerlerinden rahmet yağdırır. Katade 
şöyle demiştir: Şeytan ademoğluna her yönden yaklaşır ancak üstten yaklaşa
maz . Allah' ın rahmeti ile kulu arasına giremez. 

El-Vahidi, "sağın iyiliklerden, solun kötülüklerden kinaye olduğunu söyle
yen doğru söylemiştir. Çünkü Araplar "beni sağına al, soluna alma" derlerdi. Bu 
sözle "beni kendin için ileri gelenler arasına al, arka plana itme" demek isterler
di" demiştir. 

İbn Dümeyne için şöyle bir şiir söylenmiştir: ı o4 
Beni soluna mı aldın yoksa sağına mı? 
Mutlu mu olayım yoksa beni soluna mı aldın? 
Ebu Ubeyd, el-Esmai'den: Birisinin bizim sağımızda olması iyi bir konumda 

olmasıdır. Aksi halde bizim solumuzda kabul edilir, diye rivayet etmiş ve şu şiiri 
okumuştur: 

103 Taberi, VIl l ,  137;  ed-Dürrü 'l-mensıJr, III, 426-427. 
104 Ubeydullah b .  Abdullah'tır. Has'am kabilesindendir. ed-Dümeyne onun annesidir. İbn Ku

teybe, Tabakatu 'ş-şuara, 375.  
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Alatoğullarının zafer ilan ettiklerini gördüm 

Benim payımı kendi aralarında sol tarafa koyuyorlar 

Yani beni aşağı bir konuma itiyorlar 

El-Ezheri, "onlara engel olacağım " ibaresinin "eski ümmetlerin yaptıkları 
işleri dahi yalanlayacak derecede onları saptıracağım" anlamında olduğunu söy
lemiştir. Arkalarından sokulmak öldükten sonra dirilmeyi inkar ettirmektir. Sağ 
ve sollarından sokulmak ise yaptıkları ile onları saptırmaktır. Çünkü kazanmak 
hakkında elin kazanması ibaresi kullanılır. Eğer iki el zarara uğrarsa asla kurtuluş 
mümkün olamaz. Çünkü tasarrufta aslolan ellerdir. 

Aralarında Ebu İshak ez-Zemahşeri' nin de bulunduğu bazı müfessirler şöyle 
demiştir: 

"Bu yönler tekitte mübalağa için zikredilmiştir. Onlara tüm yönlerden yak
laşacağım, anlamına gelir. Her yönden onları dalalete uğratmaya çalışacağım,  
anlamındadır." 

Ez-Zemahşeri şöyle demiştir: İblis , onlara düşmanın çoğunlukla yaklaştığı 
dört yönden yaklaşacağım, dedi. Bu onlara vesvese vermesi gibidir. İmkanı el
verdiği ve gücü yettiği oranda insanlara kötülüğü sevdirir. Allah ona: "Onlardan 
gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat; onlara karşı atlı/arınla, piyade
lerinle gürültü çıkararak baskın düzenle; mallarına, evlatlarına ortak ol, onlara 
(batıl) vaatlerde bulun . "  (el-İsra, 17/64) demiştir. 

Bu durum Katade' den nakledilen şu görüşe muvafıktır: İblis sana her yön
den yaklaşır. Ancak üstten yaklaşamaz. Katade'nin bu sözü umumidir, selefin 
görüşüne aykırı değildir. Bu görüşe göre, her yönden şeytanın yaklaşması temsili 
bir ifadedir. 

Şakik şöyle demiştir: Her sabah şeytan dört yönden benim karşıma çıkar. 
Önümden, arkamdan, sağımdan , solumdan. Sonra bana: "Korkma, Allah ba
ğışlar ve merhamet eder" der. Ben de onun bu hilesi karşısında "Muhakkak 
Ben, tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyip h idô.yet üzere olana da çok 
çok mağfiret ediciyim "  (Taha, 20/82) ayetini okurum. Bana arkamdan yak
laşarak arkamda bırakacaklarımı kaybetmekle korkutur, ben de "Yeryüzünde 
yürüyüp de rızkı Allah 'a ait olmayan h içbir canlı yoktur" (HCıd, 1 1/6) ayetini 
okurum .  Sağımdan , kadınlar yönünden yaklaşır, "Jyi ô.kibet, takvô. sahiplerinin 
olacaktır" (el-A' raf, 7/1 28) ayetini okurum. Solumdan, şehvetler bakımından 
yaklaşır. Ben de "Onlar ile arzuladıkları şeyler arasına bir engel konacaktır" 
ayetini okurum. 

İnsanın kat ettiği yollar dört tanedir, daha fazla değildir. İnsan bazen sağına, 
bazen soluna.  bazen öne,  bazen arkaya gider. Şeytc.m bu "Jcılli::ırdan hangisinde 
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tuzak kurabilirse oradan tuzak kurar. İnsanı itaat üzere görürse engeller, oradan 
uzaklaştırır, ya da geciktirir. İnsan günah işlemek üzere bir yola girmişse ona 
yardım eder, destek olur, lütfeder. Aşağıya düştükçe oradan da gelmeye devam 
eder. Selefin bu görüşlerini şu ayet desteklemektedir: "Biz onlara yakın arka
daşlar kıldık. Onlar da önlerinde ve arkalarında olanı kendilerine süslediler. " 
(Fussilet, 41/25) .  

El-Kelbi, bu ayetin " İnsana şeytani dostlar verdik" anlamında olduğunu söy
lemiştir. Mukatil' e göre ayet "İnsana şeytani dostlar hazırladık" anlamındadır. 
İbn Abbas, önlerinde olan dünya işleridir, arkalarında olan ise ahiret işleridir, 
demiştir. Bu durumda ayetin anlamı "bu arkadaşlar onlara dünyayı süslü gös
terdi, insanlar da dünyayı tercih ettiler. Onları ahireti yalanlamaya ve ondan yüz 
çevirmeye çağırdılar" olmaktadır. El-Kelbi ayetin anlamını şöyle vermektedir: 
"bu arkadaşlar insana önlerinde olan ahireti süslediler. Cennet ve Cehennem, 
öldükten sonra dirilme olmadığını söylediler. Arkalarında olan dünyayı ve için
de oldukları sapkınlığı süslü gösterdiler. " El-Ferra da aynı görüştedir. İbn Zeyd: 
"İşledikleri ve işlemeyi düşündükleri çirkin amellerini onlara süslü gösterdiler" 
demiştir. Bu durumda mana "amelleri onlara güzel gösterildi, onlar da tövbe 
etmediler. Tövbeye de niyet etmediler, amellerini terk etmeyi de düşünmediler" 
olmaktadır. 

Allah düşmanı şöyle diyor: 

"Sonra and olsun, önlerinden, arkalarından, onlara sokulacağım "  Dünya ve 
ahireti kastetmektedir. 

"Sağlarından, sollarından onlara sokulacağım " İyilik meleği insanın sağında 
bulunur ve kişiye iyilik yapmayı sevdirir. Şeytan bu yönden insana yaklaşır, iyilik 
yapmaktan alıkoyar. Solda duran melek insanı kötülük yapmaması için uyarır. 
Şeytan bu yönden gelir ve insanı kötülük yapmaya teşvik eder. 105 

"Sonra and olsun, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından on lara 
sokulacağım "  

Şeytan bunların hepsini insanı yoldan çıkarmak için yapmaktadır. İnsanlara 
önlerinden, arkalarından , sağlarından ve sollarındr ın yaklaşmaya yemin etmiş 
gibidir. Tekil ifade ile sağ ve soldan değil aksine çoğul ifade ile sağlarından ve 
sollarından yaklaşacağını söylemiştir. 106 

105 İğase, 1 ,  1 02-105 .  
106 Bedôiu 'l-fevôid, 1 ,  1 20.  
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1 8. "Küçültülmüş, kınanmış ve kovulmuş olarak çık oradan.  Yemin 
ederim ki onlardan kim sana uyarsa, Cehennemi hep sizden doldura
cağım "  buyurdu. 

1 9. "Ey Adem, sen ve eşin Cennet 'te yerleşin, ikiniz de dilediğiniz 
yerden yiyin .  Yalnız bu ağaca yaklaşmayın. O zaman zalimlerden olur
sunuz". 

20. Derken şeytan, kendilerine gizli b ırakılmış avret yerlerini gös
termek için onlara vesvese verdi ve: "Rabbiniz size bu ağacı ancak, iki 
melek yahut ebedi kalanlardan olmayasınız diye yasakladı " dedi. 

21 . Ve: "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim " diye de her ikisine 
yemin etti. 

22. Nihayet ikisini de aldatarak aşağıya düşürdü. Ağacı(n meyvesi
ni) tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü ve üzer/erine Cennet 
yapraklarından üst üste koyarak örtmeye başladı lar. Rab/eri her ikisine: 
"Ben size bu ağacı yasak etmedim mi ve size şeytan muhakkak sizin 
apaçık bir düşmanın ızdır, demedim miydi? "  diye seslendi. 

23. "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve rah
met etmezsen muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz" dediler. 

24. Buyurdu ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Siz yeryüzün
de bir süreye kadar yerleşip kalacak ve orada geçineceksiniz; 

25. "Orada yaşayacaksın ız, orada öleceksiniz. Yine oradan çıkarıla
caksınız" buyurdu. 
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Tefsiri : 

Te'vil 

Adem' in Cennet'ten çıkarılması böylece gerçekleşti .  Adem' in bu şekilde dav
ranması te'vil yapmasından dolayı idi. Yoksa Allah'a  isyan etmeyi, onun yasa
ğına karşı çıkacak bir cüretkarlığı , Cennet'ten çıkarılma meşakkatini hak edecek 
kadar zalim olmayı kastetmemişti . İnsanlığın atası asla bunları istememişti . Onun 
nasıl bir te'vil yaptığı ile ilgili ihtilafa düşülmüştür. Bazıları Adem' in mutlak bir 
nehyi muayyen bir ağaç olarak te 'vil ettiğini söylemişlerdir. İblis bu ağaç cinsinin 
ebedilik ağacı olduğunu, bu ağaçtan yerse Cennet'ten çıkmayacağını söyleyerek 
onu kandırmış ona bu ağacın meyvesinden yedirmiştir. Ancak bu görüş isabetli 
değildir. Allah İblis' in onlara "Rabbiniz size bu ağacı ancak, iki melek yahut ebedi 
kalanlardan olmayasınız diye yasakladı " dediğini bildirmiştir. 

Allah'ın düşmanı onlara kendisinin veya cinsinin yasaklandığı ağaçtan söz 
etmiştir. Bu ağacın yasak ağaç olduğunu da belirtti. Adem yasaklanan ağacın 
muayyen bir ağaç olduğu kanaati taşıyarak aynı cinsten bir başka ağacın mey
vesini yese asi olmayacaktı .  Allah elbiselerini üzerinden almayacak ve onları 
Cennet'ten çıkarmayacaktı. 

Bazılarına göre Adem, yasağın tenzihen olduğunu tahrimen olmadığını dü
şünmüş bu nedenle ağacın meyvesinden yemiştir. Ancak bu görüş pek çok yön
den, kesinlikle batıldır. Bu görüşün isabetsiz olduğunu gösteren ayetlerden biri 
Allah ' ın  Adem'e ve eşine :  "Yoksa zalimlerden olursunuz" (Bakara, 2/35) deme
sidir. Allah' ın  bir fiile yaklaşılmasını yasaklaması haram kılması anlamına gelir. 
Bu ayetlerde de aynı hüküm vardır: 

''Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. " (el-Bakara, 2/222) 

"Zinaya yaklaşmayın . "  (el-İsra, 1 7/32 ) .  

"Bir de yetimin malına, rüştüne erinceye kadar e n  güzel olandan başka bir 
şekilde yaklaşmayın. " (el-En'ôm, 6/1 52). 

Bu yasak tenzihen olsaydı Allah asi olduğunu söyleyerek onu Cennet'ten 
çıkarmazdı .  Bazıları şöyle demiştir: Adem'in te'viline göre eşiyle birlikte ağaca 
yaklaşmak ve meyvesinden yemek yasaklanmıştı . Her birinin tek başına yeme
si yasaklanmamıştı . Çünkü Allah Teala. "Ağaca yaklaşmayın" ( el-Bakara, 2/35) 
buyurmuştu . İkisine hitap ederek yasak koymuştu. Bir yasağın topluluğa konma
sı fertlere konmasını gerektirmezdi .  Hatib Bağdadi Tefsir' inde bu te 'vilden bah
setmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu te'vil batıl ve fasittir. Bu te'vilin Adem'in ve 
Havva'nın aklına gelmediği kesindir. Onlar Allah ' ı  çok iyi tanıyorlardı ve söyle
nenleri doğru anlıyorlardı. Allah Teala'nın "Zinaya yaklaşmayın" (el-İsra, 17/32)  
ve "Bir de yetimin malına yaklaşmayın" (el-En' am ,  6/152) ayetlerini aynı şekilde 
te'vil eden hiç kimse olmamıştır. 
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Bu te'vile göre yukarıdaki ayetler de "size bu fiilleri birlikte işlemeyi yasak
lıyorum ama her biriniz tek tek işleyebilirsiniz" anlamına gelmelidir. Kararmış 
kalplerin ve sahifelerin bu hezeyanları hayret vericidir. Bu görüşleri ileri sürüp 
benimseyenler, meyledenler, doğru bulanlar ve dinleyenler vardır. Bu konuda 
doğru olan İblis' in Adem'e nasihat ettiğine yemin etmesi ve çeşitli te'kid metot
ları ile sözünü desteklemesidir: 

Bu te'kid yöntemleri şunlardır: 
1 - Yemin 
2- Fiil cümlesi değil isim cümlesi kullanmak 
3- Te'kid edatları kullanmak 
4- Habere te'kid lamı getirmek 
5- Olaya delalet etmek üzere fiil yerine ism-i fail kullanmak 
6- Amel edene değil amele öncelik vermesi .  

Adem, hiç kimsenin Allah adına yalan yere yemin edeceğini ve  Allah' a  karşı 
böylesine cüretkar olacağını sanmıyordu. Allah düşmanı onu böyle bir te'kide ve 
mübalağaya başvurarak kandırdı .  Adem onun doğru söylediğini, ağaçtan yerse 
Cennet' ten çıkmayacağını zannetti. Meyveyi yemek günah olsa da elde edilecek 
ebedilik maslahatı tercihe şayandı. Böylece yasağı işlemek konusunda kendisini 
mazur görüyor, tövbe edeceğini veya bir başka şeyi düşünüyordu. Allah'a  ve 
ahiret gününe iman eden herkes günah işleyeceği zaman bu te'villere kalkışır. 

Bu te'vil ile diğer muharref te'villeri kıyaslayınca doğru ve yanlış ortaya çı
kar. Doğruya eriştiren Allah'tır. 107 

"Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve rahmet etmezsen 
muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz" dediler. (el-A'rôf, 7/23) .  

Adem hatasını itiraf edince kendisini bilgisizlik, sabredememek ve  Cennet'ten 
nasibini kaybetmesine neden olacak unutkanlıkla tarif etti. Daha sonra da: "Eğer 
bize mağfiret ve rahmet etmezsen muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz" 
dedi .  Allah işlenen günahları affedip izlerini ve cezasını silmese ve kulu bunlar
dan korumasa, bunların izi kesinlikle zarar verir. Zehirli b ir yiyeceğin tesiri pan
zehir verilerek giderilmese insana zarar verir. Allah insana, nefsinin maslahatına 
uygun olanı bulması, hakkı bilip amel etmesi için merhamet etmese nefis hüs
rana uğrar. Mağfiret şerri engeller, rahmet hayrı celp eder. Allah insana mağfiret 
etmese, onu günahtan korumasa, rahmet edip iyilikler vermese insan helak olur. 
Nefsine zulmetmesi ve nefsinden dolayı zalim olması kaçınılmazdır. Nefis kendi 
kendine hayır elde edecek durumda değildir. Kendi kendine hareket eder, hayra 
hareket etmese şerre hareket eder ve sahibine zarar verir. Kendi kendine hare-

107 Es-Savôiku'l-mürsele, 1 , 372-375. 
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ket edebilmesi nefis olmasından kaynaklanmaktadır. İradesi ile hareket edemese 
nefis olmazdı .  Es-Sahih'de Hz. Peygamber'den şöyle nakledilmiştir: "İsimlerin 
en doğrusu Haris ve Hemmam 'dır ." 108 Haris çalışan ve kazanandır. Hemmam 
ise çok endişelenendir. Endişe iradenin başlangıcıdır. Nefis irade sahibi ve amil 
olmalıdır. Salih iradeye eriştirilmese fasit iradeye ve zararlı amele kayar. 109 
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26. "Ey Ademoğulları, size avret yerlerinizi örtecek bir libas ile giyip 
süsleneceğiniz bir elbise indirdik. Takva elbisesine gelince o, daha hayır
lıdır. Bu Allah 'ın ayetlerindendir. Belki öğüt alırlar. " 

Tefsiri : 

Allah takva elbisesi ve süsünün mal ,  güzel elbiseler ve zahiri güzellikten ha
yırlı olduğunu bildirmiştir. Allah kullarını yaratmış, dış görünüşlerini güzelleştir
miştir. İçlerini ise doğru yola sevk ederek hidayet vermekle güzelleştirmiştir. 1 10 

"Ey Ademoğulları, size avret yerlerinizi örtecek bir libas ile giyip süslenece-
ğin iz bir elbise indirdik. Takva elbisesine gelince o, daha hayırlıdır. " 

Ayet iki çeşit süsü birlikte zikretmiştir. Bunlar bedenin elbise ile süslenmesi ve 
kalbin takva ile süslenmesi yani, dış ve iç güzelliktir. ı ı ı  

108 Sahihayn'da bu lafızla yer almamaktadır. Bu hadis "Peygamberlerin ismini alınız. Allah' ın 
en sevdiği isimler . . .  " lafızları i le başlamaktadır. Bu hadis için bk. Ahmed, iV, 345; Ebu Da
vud, XIII, 293 (Edeb, İsim değiştirme babı) ;  Nesai, VI, 218  (Hay!) ; Buhari, Edebü 'l-müfred, 
il, 277; Ebu Ya'la, XIII , 1 1 1- 1 14 (Burada hadisin ravisi olan sahabinin sahabi olup olmadığı 
ile ilgili nefis bir bahis bulunmaktadır) . Taberani, Kebir, XXII ,  380. Bu hadislerin hepsinin 
senedinde Akil b.  Şebib isimli meçhul bir ravi vardır. (bk. Takrib, il, 277) .  El-Eli:ıani hadisin 
sahih olduğunu söylemiştir. (bk. 104, 904) . 

109 Tariku'/-hicreteyn, 100. 
1 1 0  Es-savaiku'l-mürsele, iV, 1 552, 1553. 
1 1 1  İğase, 1, 58. 
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27. Ey Ademoğulları, şeytan ana ve babanızı avret yerlerini kendile
rine göstermek için üzer/erinden elbiselerini sıyırarak Cennet'ten çıkma
larına sebep olduğu gibi, sakın sizi de fitneye düşürmesin. Çünkü o da 
kabilesi de sizi, sizin kendilerin i  göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz 
şeytanları, iman etmeyenlerin velileri kıldık. 

28. Onlar bir hayasızlık yapsalar (da ondan alıkonsalar) :  "Biz atala
rımızı da bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti" derler. 
De ki: "Allah h iç bir zaman hayasızlığı emretmez. Bilmediğiniz şeyleri 
Allah 'a karşı mı söylüyorsunuz?"  

Tefsiri : 

Ayette yer alan "De ki: "Allah hiç bir zaman hayasızlığı emretmez" ifadesi 
hayasızlığın bizatihi hayasızlık olduğuna ve Allah' ın böyle bir şeyi emretmeyece
ğine, bunu emretmekten uzak ve münezzeh olduğuna delalet eder. Hayasızlığın 
yasak sebebiyle hayasızlık olduğu bilinseydi o zaman Allah'ın yasakladığı şeyi 
emretmeyeceği söylenmiş gibi olurdu. Oysa bu akıllıca bir ifade değildir. Allah' ın 
böyle bir kelamı olamaz. Allah daha sonra bu durumu şöyle te'kid etmiştir: 

29. De ki: "Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi 
(kıble tarafına) doğrultun. Ve O'na, din inizi yalnız O'na halis kılarak iba
det edin. Sizi ilkin yarattığı gibi yine (O'na) döneceksiniz. " 

Tefsiri: 

Ayet Allah' ın hayasızlığı emretmekten uzak olduğunu, tüm emirlerinin iyilik 
olduğunu, akıl tarafından kabul edilebilirliğini bildirmiştir. Allah adaleti emret
miştir, zulmü değil . Mescitlerde yüzlerin, bir başkası için değil kendisi için kıbleye 
döndürülmesini, insanların, şirke düşmeden, ihlasla sadece kendisine ibadet et
melerini istemiştir. Allah' ın emrettikleri hayasızlık değil bunlardır. 1 12 

1 12 Miftahu  dCıri's-saôde. 336 .337. 
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30. O, bir kısmına h idayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu. 
Çünkü onlar Allah 'ı bırakıp şeytanları kendilerine veliler edindiler. Üs
telik doğru yolu bulduklarını da sanırlardı. 

Tefsiri: 

İbn Abdilber Musa b. Ubeyde'den nakledilen bir senetle Muhammed b. 
Ka'b el-Kurazi'nin "Sizi ilkin yarattığı gibi yine (O'na) döneceksiniz. O, bir kısmı
na hidayet verdi. B ir kısmına da sapıklık hak oldu" ayeti ile ilgili şöyle dediğini 
nakletmiştir: 

"Allah ,  ilkin hidayet üzere yarattıklarına hidayet verir. İlkin dalalet üzere ya
rattıklarını, hidayet ehlinin amelini işlese bile, dalalete sevk eder. O, İblis ' i  ilkin 
dalalet üzere yaratmıştır. İblis meleklerle beraber saadet ehlinin amelini işlemiştir. 
Ancak Allah onu ilkin yarattığı dalalet haline çevirmiş ve onun kafirlerden oldu
ğunu söylemiştir. (Musa'ya iman eden) Sihirbazları ilkin hidayet üzere yaratmıştı . 
Ancak onlar dalalet ehlinin amelini işlediler. Daha sonra onları hidayete ve saa
dete eriştirdi ,  hidayet üzere Müslüman olarak vefat ettirdi .  " 1 13 

Muhammed b. Ka'b'dan nakledilenler Allah' ın ilk yaratmasının, daha önce 
başka bir şekilde amel ediyor olsalar da, insanların nasıl olacaklarını gösteren 
yazısı olduğunu açıklamaktadır. Dalalet üzere yaratılan yani dalalet üzere olacağı 
yazılan kimse daha önce hidayet ehlinin amelini işlemiş olsa da dalalet üzere 
olur. Hidayeti gerektiren selim fıtrat üzere yaratılan kişi hidayet üzere olur. Onu 
değiştirecek arızi haller kaderinin sebkat etmesine mani olamaz. Sahih bir hadis
te şöyle buyrulmuştur: 

"Sizden biri Cennet ehlinin amelini işler, kendisi ile Cennet arasında sadece 
bir zira mesafe kalır ancak kaderi sebkat eder ve Cehennemliklerin amelini iş
leyerek Cehennem' e girer. Sizden biri Cehennemliklerin amelini işler kendisi ile 
Cehennem arasında sadece bir zira mesafe kalır ancak Cennetliklerin amelini 
işler ve Cennet' e girer." 1 1 4  

Said b .  Cübeyr "Sizi ilkin yarattığı gibi yine (O'na) döneceksiniz" ayeti ile 
ilgili şöyle demiştir: "Hakkınızda ne yazılmışsa öyle olursunuz . "  

Mücahid de :  "Sizi ilkin yarattığı gibi bedbaht veya mutlu olursunuz" ve 
"Müslümanı Müslüman olarak kafiri kafir olarak diriltir" demiştir. 

Ebu' l-Aliye : "İnsanlar Allah' ın kendileri hakkındaki ilmi ne ise o hale döner
ler. Allah bir kısmının hidayet bir kısmının dalalet üzere olacağını bilmekteydi" 
demiştir. Bu mana Kur'an'a, sünnete, selefin rivayetlerine ve ehl-i sünnetin icma
ına uygun sahih görüştür. Ayette kastedilen bu ise bu görüşte belirtilenler ayette 

1 13 Taberi, VIII, 156; ed-Dürrü 'l-mensur, lll, 437.  

1 14 Buhari, Kader, kitabın başında yer alan rivayet (XI, 486) ;  Müslim, Kader, İnsanın yaratılışı 
babı, V, 497, 498. 
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de vardır. Ayetin zahirinin manası yeniden dirilmekten, mebde ve meaddan söz 
edilen benzer ayetlerin manası ile aynıdır. Bu ayette çok kısa ve özlü bir şekilde 
delil getirilmiştir. 

"Sizi ilkin yarattığı gibi y ine (O'na) döneceksiniz " ayeti şu ayetlere benze
mektedir: 

"Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmekten yana şüpheniz varsa, mu
hakkak Biz sizi (n atanız Adem 'i) topraktan yarattık. " (el-Hac, 22/5). 

"Kendi yaratı lışını unutarak Bize bir misal getirip dedi ki: "Çürümüş haldeki 
kemikleri kim diriltecek?" (Yasin, 36/78) . 

"Yoksa insan başıboş bırakılacağın ı  mı  san ır? O dökülen meniden bir damla 
değil miydi? Sonra o, bir sülük gibi yapışan kan pıhtısı olmuş, sonra (Allah onu) 
yaratmış, düzenlemiştir. Ondan erkek ve dişi iki sınıf yaratmıştır. Bun/an yapanın 
ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?" (el-Kıyame, 75/36-40) . 

"O halde insan neden yaratılmış olduğuna bir bakıversin?  O (ana rahmine) 
atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından 
çıkar. " (et-Tank, 86/5-7) .  

Allah insanı öldükten sonra diriltmeye kadirdir. Ayetin manası ile ilgili doğru 
tefsir budur. Bu durumda daha sonra zikredilen "O, bir kısm ına h idayet verdi. 
Bir kısm ına da sapıklık hak oldu " ifadelerle nasıl irt ibatlandırılacağına açıklık 
getirmek gerekmektedir. Bu görüşü ileri sürenlerin b Syle bir irtibata da temas 
etmeleri gerekmektedir. Ayeti düşünen herkes bu tefs:rin daha doğru olduğunun 
farkına varır. İki ayet arasındaki irtibat şöyle açıklanabilir: İ lk ayet ilim, amel ve 
itikat bakımından dinin kaidelerini ihtiva etmektedir. Allah, ayette dinin ve şeria
tın esası olan adaleti emretmiştir. Adalet tevhidi ihtiva etmektedir. Tevhit en adil 
yoldur. Adalet diğer mahlukat ile muamelede ve ibadetlerde orta yollu olmaktır. 
Allah'a  yönelmeyi, O' na ihlasla ibadet etmeyi ihtiva eder. İhlasla ibadet etmek 
O'na ortak koşmadan ibadet etmektir. Amelde olması gereken de budur. Daha 
sonra insanların mebde ve meadı hakkında bilgi verilmiştir. Ardından tevhid ni
zamı olan kaderden söz edilmiştir. Bazı fırkaların hidayet, bazı fırkaların dalalet 
üzere oldukları belirtilmiştir. Ayet kadere imanı, şeriatı, mebde ve meadı, adaleti 
emretmeyi ve ihlası ihtiva etmektedir. Ayette en son bu haberi tasdik etmeyen 
ve bu emre itaat etmeyen kişin in, Allah'ı bırakıp şeytanı dost edindiği ve hidayet 
üzere olduğunu sandığı halde dalalet üzere olduğundan bahsedilmiştir. Allah en 
doğrusunu bilir. 1 15 

Allah ' ın şu iki ayeti arasındaki fark nedir? 
"Allah içlerinden kimine hidayet verdi, kiminin aleyhine olmak üzere sapık

lık hak oldu . " (en-Nah/, 1 6136) . 

1 15 Şifôu '/-alil, 292. 293 . 



Sure :  7 • A' rat Su res i  � 99 

"O, bir kısmına h idayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu " (el-A'rôf, 
7130) .  

Bu ayetler arasında iki yönden fark bulunmaktadır: 

Lafzi: Fiil ve fail arasına giren harf sayısı A'raf süresinde yer alan ayette daha 
fazladır. Araya giren harf sayısı fazla iken hazif yapılması daha iyidir. 

Manevi :  Nah! süresindeki ayette yer alan ,y ümmet ve cemaat hakkında 
olup müennes bir lafızdır. Nitekim ayetin baş kısmında "Anda/sun ki Biz her üm
met arasında: ''Allah ' a ibadet edin ve tağuttan kaçının" diye bir peygamber gön
dermişizdir" denilmiş daha sonra "Allah içlerinden kimine h idayet verdi, kiminin 
aleyhine olmak üzere sapıklık hak oldu " buyrulmuştur. Bu ümmetler arasından 
bazısı dalaleti hak etmiştir. Dalaletin hak olması dalalete düşmek anlamındadır 
kullanılmıştır, denilirse , burada kullanılan müennes tası belirginleşmektedir. Bu 
durumda her ikisi de aynı anlama gelmektedir. Her ikisi de aynı manada ise , 
te'nis tasının kullanımı terkinden daha güzeldir. Zira diğer sözün manasında za
ten yer almaktadır. 

Ancak "O, bir kısmına hidayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu " 
ayetinde ümmet değil, fırka kelimesi kullanılmıştır. Fırka müzekkerdir. Dalalet 
kelimesinde te'n is tası kullanılmadan "Bir kısmına da sapıklık hak oldu " (�) 
J')LaJI � denilmiş olsaydı da aynı anlama gelirdi .  Bu üslup Arapçanın in
celiklerinden biridir. Araplar gramer kurallarına göre bir lafız için gerekli olanı 
bu hükme ihtiyacı olmayan eş anlamlı bir kelime için de kullanırlar. Örneğin 
"en iyi ve güzel genç" (�ıJ .._? ._,->-İ) anlamında "gençlerin en iyisi ve güzeli" 
(�lJ ı.Jl:;:A.ll _-->- ) derler. Bu kullanımın bir benzeri de � � ve JY kelimelerini 
J .J"'"lve Jyı kullanarak düzeltmeleridir. Bunun benzerleri çoktur. Kıyasen uygun 

gözükmeyen yerlerde aynı manayı yüklemek güzel kabul ediliyorsa, kıyasa ve 
kullanıma uygun yerlerde neden böyle yapılmasın? 

31 . "Ey Ademoğulları, her mescitte ziynetinizi alın, yiyin, için israf 
etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez" 

Tefsiri : 

Temel şer' i esasların hepsi bu ayette toplanmıştır. Emir, nehiy, ibaha ve ha
ber bir arada zikredilmi�tir. 1 16 

------ --·-----
1 16 Bedôiu 's-sanôi, IV, 7 .  
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32. De ki: "Allah 'ın kulları için çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları 

kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar dünya hayatında iman edenler 
içindir. Kıyamet günü ise yalnız onlaradır. " İşte Biz ayetleri bilenler için 
böylece açıklarız. 

33. De ki: "Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açık olanını, gizli 
olanını; bununla beraber günahı, haksız isyanı, Allah 'a -hakkında asla 
bir delil indirmediği- her hangi bir şeyi ortak koşman ızı ve Allah 'a bil
mediğiniz şeyleri isnad etmenizi haram kılmıştır. " 

Tefsiri : 

Ayet haram kılınanların bizatihi hayasızlık olduğuna ve bunları aklın hoş 
bulmayacağına delalet etmektedir. Haram kılınma nedeni ise hayasızlık olma
larıdır. Hükmün vasfa bağlı olarak verilmiş olması haram kılınma illetinin de 
bu vasıf olduğuna delalet eder. Zikrettiğimiz ayetlerin hepsinde bu bir delildir. 
Allah'ın bunları, hayasızlık olduğu için yasakladığına delalet etmektedir. Pis olan 
bir şeyi pis olduğu için haram kılmıştır. İyiliği iyilik olduğu için emretmiştir. İlletin 
malulden farklı olması gerekir. Bir şeyin hayasızlık olması yasak olduğu anlamı
na gelir. Pis olması haram olduğu anlamına gelir: Dolayısıyla illet ve malul aynı 
şey olmaktadır. Oysa düşünülecek olursa bu muhal bir durumdur. Aslında şöyle 
olmaktadır: Günah ve isyanın haram olması haram kılınmadan önce de bu va
sıfları taşıdıklarına delalet eder. 1 1 7  

Ayette açık ve gizli tüm hayasızlıklar, mala, cana ve ırza yönelik her tür
lü zulüm ve düşmanlık, söz, amel ve iradede az da olsa Allah'a şirk koşmak, 
sözle, niyetle veya inanarak bir başkasını Allah 'a  eş koşmak haram kılınmıştır. 
Allah' tan veya peygamberden gelen bir nass yoksa haram, helal, vacip, mükel
lefiyetin düşürülmesi konularında söz söylemek haramdır. Peygamberin isimleri, 
sıfatları , söz ve fiilleri hakkında ister nefiy ister ispat yoluyla bilgisizce konuşmak 
haramdır. 1 18 

Bu dört şey, ölü, kan ve domuz etinden farklı olarak, Allah tarafından ka
yıtsız şartsız herkese her zaman haram kılınmıştır. Ölü, kan ve domuz eti haram 

1 1 7  Bk. Miftahu ddri 's-sadde, 333. 
1 18 I'/Cımu '/-muvakkıin, 1 ,  413.  
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olmakla birlikte bazı hallerde mubah sayılmaktadır. Oysa bu ayette zikredilen 
dört husus her halükarda haramdır. Hayasızlıklar şehvete bağlıdır. Şehevi güç 
hayasızlıklardan uzak durularak kontrol edilir. İsyankarlık gazapla ilgilidir. Ga
zap kuweti isyankarlıktan uzaklaşılarak kontrol edilir. Allah' a şirk koşmak büyük 
bir zulümdür. Hatta kayıtsız şartsız zulümdür. Adalet ve ilme aykırıdır. "Allah 'a 
-hakkında asla bir delil indirmediği- her hangi bir şeyi ortak koşmanız" ifadesi 
Allah hakkında zulmü haram kılmaktadır. Bu da O' nun hakkında adaletli olmayı 
gerektirmektedir. O' nun hakkında adaletli olmak ortak koşmadan yalnız O'na 
ibadet etmektir. 1 19 

"De ki: "Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açık olanını, gizli olanını; bu
nunla beraber günahı ,  haksız isyanı, Allah'a -hakkında asla bir delil indirmediği
her hangi bir şeyi ortak koşmanızı ve Allah'a  bilmediğiniz şeyleri isnad etmenizi 
haram kılmıştır. " 

Allah bu ayette en kolaydan başlayarak zora doğru sırayla dört büyük hara
mı zikretmiştir. Son olarak en zor ve en büyük haramı saymıştır. O da bilgisizce 
Allah hakkında konuşmaktır. Ya O'nun hakkında yalan söylemenin hükmü ne
dir? Allah' ın söylemediği bir şeyi sanki o söylemiş gibi O'na isnad etmek suretiyle 
yalan söylemek ona yalan nispet etmektir. Çünkü yalan söyleyen kişi söylediği 
sözün yalan olduğunu bilir. Böyle bir sözü peygambere nispet ederse peygambe
re yalan nispet etmiş olur. Bu görüş oldukça kuvvetli gözükmektedir. 120 

Bu ayet temel haramlar olan dört meseleyi ihtiva etmektedir. Bunlar, açık ve 
gizli hayasızlık ile hayasızlığa götüren sebeplerde yardımlaşmak, günah ve haksız 
yere isyan, Allah'a -hakkında asla bir delil indirmediği- her hangi bir şeyi ortak 
koşmak ve Allah hakkında Allah ' ın bildirmediği hususları, bilgisizce konuşmaktır. 
Bilgisizce konuşmanın çok sayıda çeşitli yolları vardır. Bu haramı işleyenler çok · 

farklı gruplar ve mezhepler oluşturmuştur. Her biri kendine göre diğerlerinden 
farklı bir yol ve tarz izlemektedir. Şiirler, şarkılar. farklı hareketler ve üsluplarla 
birbirlerinden ayrılırlar. İçlerinde ilim ve iman olanların ilmi ve imanı onları küfür, 
fısık ve isyandan alıkoymamaktadır. Caiz olan ile olmayan arasına kendilerine 
göre bir sınır koymak isterler ancak bulunması mümkün olmayan veya çok na
dir bulunan bir takım şartlar ileri sürecek kadar kendilerini kontrol edemez hale 
gelirler. 

1 19 Miftô.hu dô.ri's-saade. 458. 
1 20 El-Kelam ala mes'eleti 's-semô.. 324, 325. 
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34. Her ümmetin bir eceli vardır. O ecelleri gelince ne bir an geri 

bırakabilirler, ne de ileri alabilirler. 

35 . Ey İı.demoğulları, için izden ayet/erimi anlatacak peygamberler 
size gelince artık kim sakınır ve düzeltirse onlar için bir korku yoktur ve 
on lar üzülecek değillerdir. 

36. Ayetlerimizi ya/anlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar, 
ateşlik olanlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. 

37. Allah 'a karşı yalan uydurarak iftira edenden yah utO 'n un ayetlerini 
yalan/ayandan daha zalim kim olabilir? Onların Kitaptan nasipleri ney
se kendilerine erişecektir. Nihayet ruhların ı  almak için elçilerimiz onlara 
geldikleri vakit diyecekler ki: "Allah' ı  bırakıp da tapına geldiğiniz şeyler 
(put/arın ız) nerede?"  "Onlar gözümüzden kayboldular" diyecekler ve 
kendi aleyhlerine kafir olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. 

Tefsiri: 

Said b .  Cübeyr, Mücahid ve Atiyye: "Kitaptan nasipleri bahtsızlık veya mut
luluktur" demişlerdir. Atiye daha sonra "O, bir kısmına h idayet verdi. Bir kısmına 
da sapıklık hak oldu" ayetini okumuştur. Ayetin anlamı bu kimselere kaderlerin
de yazılı olan bedbahtlığın erişeceğidir. Ata' dan nakledildiğine göre İbn Abbas 
da bu görüştedir. Kitaptan kasıt Allah'ın levh-i mahfuzda yazılı ilmidir. O takdirde 
kitap ilk yazgıdır. Onların nasibi ise kendileri için yazılan bedbahtlık ve bunun 
yollarıdır. 

lbn Zeyd, el-Kurazi ve er-Rebi b. Enes ayete: "Bu kimseler kaderlerinde ya
zılı olan rızık ve amellere erişirler. Nasipleri tükenince ve bunları tamamladıkları 
zaman elçilerimiz, canlarını almak için yanlarına gelirler" manasını vermişlerdir. 
Bazıları ayette nihayet anlamında ...;=--olmasından ötürü bu görüşü tercih etmiş
lerdir. Buna göre ayetin manası, onlar rızıklarını ve ömürlerini tamamlayıp ölü
me eriştiklerinde, olacaktır. 
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Birinci görüşü destekleyenler buradaki � edatının cümleye dahil olduğunu 
söylemesi gerekmektedir. Bu durumda � ibtida için kullanılmış olmaktadır. Bu 
kullanımın bir benzeri şu şiirde de yer almaktadır: 

. " --15 . � Ll ;,ş-:--' . . � . -
Hayret, Küleyb bile bana sövüyor 
Doğru olan onların Kitap'tan nasibinin iki şeyi ihtiva etmesidir. Bunlar da 

bedbahtlıktan ve bedbahtlığa götüren amellerden nasipleri ile kazandıkları süre 
olan ömürden ve ömürleri boyunca yararlandıkları rızıklardan nasipleridir. Ayet 
bu nasiplerin hepsini ihtiva eder. Bazı müfessirler bunlardan birini ,  bazıları ise 
diğerini zikretmişlerdir. Doğru olan her ikisinin olmasıdır. 

Ayette zikri geçen "Kitap" kelimesinin bazı müfessirler Kur'an-ı Kerim anla
mında olduğunu söylemişlerdir. Ez-Zeccac şöyle demiştir: Onların kitaptan na
sipleri Allah ' ın onlara bildirdiği cezalarıdır. "işte Ben sizi oldukça alevli bir ateşi 
haber vererek korkuttum" ( el-Leyi , 92/14) ve "Kim Rabbinin zikrinden yüz çevi
rirse onu zorlu bir azaba sokar" ( el-Cin, 72/17 )  ayetleri gibi .  

Bu görüşün sahipleri bu tefsirin çok açık olduğunu söylemişlerdir. Zira Allah, 
Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde onlara verilecek azaptan bahsetmiş, daha 
sonra onlara nasiplerinin erişeceğini bildirmiştir. Doğru olan birinci görüştür. O da 
nasiplerinin, onlar yaratılmadan önce, erişecekleri yazılan kaderleri olmasıdır. Bu 
görüşün güzel bir yönü vardır. O da müminin nasibinin rahmet ve saadet, bu kim
selerin nasibinin azap ve bedbahtlık olmasıdır. Her bir fırkanın nasibi kendi nefis
leri için tercih ettikleridir. Müminin nasibi h idayet ve rahmet bu kimselerin nasibi 
ise dalalet ve hüsrandır. Onlar için nimet ceza ve pişmanlığa dönüşmüştür. 

37. Allah ' a karşı yalan uydurarak iftira edenden yahut O'nun ayetlerini 
yalan/ayandan daha zalim kim olabilir? Onların Kitaptan nasipleri ney
se kendilerine erişecektir. Nihayet ruhların ı  almak için elçilerimiz onlara 
geldikleri vakit diyecekler ki: "Allah 'ı bırakıp da tapına geldiğiniz şeyler 
(put/arın ız) nerede?"  "Onlar gözümüzden kayboldular" diyecekler ve 
kendi aleyhlerine kafir olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. 
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38. Diyecek ki: "Cinn ve insanlardan sizden önce geçmiş topluluklar
la siz de ateşe girin!" Her ümmet girdikçe kardeşine (kendi dindaşına) 
lanet edecek. Nihayet hepsi birbiri ardınca oraya girip toplandıkları za
man da sonrakileri öncekileri için: "Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. 
Onun için bunlara ateş azabını iki kat ver" diyecekler. (Allah) buyuracak 
ki: "Herkese iki kattır. Fakat siz (bunu) bilmiyorsunuz. " 

39 Öncekileri de sonraki/erine: "Sizin bize hiçbir üstünlüğünüz yok
tu. O halde kazandıkların ıza karşılık azabı tadın" diyecek. 

Tefsiri : 

Akıllı insan bu ayetleri ve ihtiva ettiği ibretleri düşünmelidir. 

"Allah'a karşı yalan uydurarak iftira edenden yahut O'nun ayetlerini yalan-
layandan daha zalim kim olabilir?" 

Bu ayette batıla sapan iki gruptan söz edilmektedir: 

Birincisi: Batılı ortaya atan ve insanları buna çağıran 

ikincisi: Hakkı yalanlayan 

Birinci grubun küfrü iftira atmak ve batılı ortaya atmaktan kaynaklanmak-
tadır. 

ikinci grubun küfrü ise hakkı inkar etmekten kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"Kôfir olup da Allah 'ın yolundan alıkoyanların Biz -çıkara geldikleri fesatla
ra karşılık- azaplarına azap atarız. " (en-Nah/, 1 6/88) . 

Onlar küfredip Allah'ın kullarını yolundan uzaklaştırınca Allah da onlara iki 
kat azap vermiştir. Biri küfretmeleri sebebiyle, diğeri ise insanları Allah' ın yolun
dan alıkoymaları sebebiyledir. 

Küfür tek başına zikredilince azabın sayısı belirtilmez: 

"Kôfir olanlar için çok acıklı bir azap vardır" (el-Bakara, 211 04) 

"Onların Kitaptan nasipleri neyse kendilerine erişecektir" ayeti dünyada ya
şam, rızık ve diğer hususlarda kendileri için yazılana eriştirilirler. "Nihayet ruhla
rını almak için elçilerimiz onlara geldikleri vakit diyecekler ki: "Allah' ı bırakıp da 
tapına geldiğiniz şeyler {putlarınız) nerede?" "Onlar gözümüzden kayboldular" 
diyecekler. Böylece putların gözden kaybolduğunu, kendilerinden ayrıldığını ve 
nihayet davalarının iptal olduğunu söyleyeceklerdir. "Ve kendi aleyhlerine kafir 
olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. Diyecek ki : Cinn ve insanlardan sizden 
önce geçmiş topluluklarla siz de ateşe girin!" Bu toplulukların arasına katılın de
nilecektir. 
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"Her ümmet girdikçe kardeşine (kendi dindaşına) lanet edecek. Nihayet 
hepsi birbiri ardınca oraya girip toplandıkları zaman da sonrakileri öncekileri için 
diyecek ki : "  Nitekim, her ümmet selefinden sonra gelecektir. 

"Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. Onun için bunlara ateş azabını iki kat 
ver 

Onlar bizi saptırdıkları ve peygamberlerine itaatten alıkoydukları için onlara 
iki kat azap ver diyeceklerdir. 

(Allah) buyuracak ki : "Herkese iki kattır. " 

Hem tabi olana hem tabi edene dalaleti ve küfrü nedeniyle iki kat azap 
vardır. 

"Fakat siz (bunu) bilmiyorsunuz" 

Hiçbir taife diğerinin katlanan azabından haberdar değildir. 

"Öncekileri de sonrakilerine: "Sizin bize hiçbir üstünlüğünüz yoktu" diye
cek. 

Siz bizden sonra geldiniz, size peygamberler gönderildi, onlar size hakkı açık
ladılar, dalaletten sakmdırdılar, bize tabi olmanızı ve bizi taklit etmenizi yasakladı
lar. Oysa siz peygamberlere yüz çevirip bize tabi olmayı ve bizi taklit etmeyi tercih 
ettiniz. Peygamberlerin getirdiği hakkı terk ettiniz. Sizin bizden ne üstünlüğünüz 
olabilir? Biz nasıl dalalete dü§tüysek siz de öyle düştünüz. Biz nasıl hakkı terk 
ettiysek siz de terk ettiniz. Biz nasıl sizi dalalete sevk ettiysek siz de ba§ka toplu
lukları dalalete dü§ürdünüz . Sizin bizden ne gibi bir üstünlüğünüz olabilir? 

"O halde kazandıklarınıza karşılık azabı tadın, diyecek. "  

Allah için, kalplerde hayat bulduğunda, ne şifa verici bir öğüt, ne beliğ bir 
nasihat! Bu ve benzeri ayetler Allah yolunda olanların kalpleri için birer hatırlat
mad:r. Ancak batıl yolda olanların bundan haberleri yoktur. 121  

ıJ i ..:.._ı, '] .  s� • ı ı  � ı  · t  · ' J  • : � !  '] ı : : ;.  ı · -�- · ı - GLıL ı ·}s · ..Dı Cıı y- - J , • y � � � .J � .J . . Y. ı...r. • 

� t • 1f  ��l .ş� .i,uls.J ��I r- ı-1 �I � � Wı 
40. Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı büyüklenenlere -hiç şüp

hesiz- gök kapıları açılmayacaktır. Onlar, deve iğne deliğinden geçme
dikçe Cennet 'e giremezler. Biz günahkarları böyle cezalandırırız. 

1 21 Er-Risale et-Tebuzekiyye, 56-58. 
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Tefsiri : 

Bu kimselere amellerinden dolayı göğün kapıları açılmaz aksine kapatılır. 
Bedenlerinden ayrıldığında ruhlarına göğün kapılan açılmaz, aksine kapatılır. 
İman edenler ve salih ameller işleyenlere, amellerinden dolayı göğün kapılan 
açılınca ruhları Allah'a ulaşır. Allah ' ın huzuruna çıkarlar. Allah onlara rahmet 
eder ve isimlerinin ' illiyyine yazılmasını emreder. 122 

41 . Onlara Cehennem 'den bir döşek vardır, üstlerinde de (aynı şekil
de ateşten) örtüler. İşte Biz, zôlim/eri böyle cezalandırırız. 

42. İman edip salih ameller işleyenlere gelince -ki Biz kimseye gü
cünden fazlasını yüklemeyiz- onlar Cennetlik/erdir; onlar orada ebedi 
kalıcıdırlar. 

Tefsiri : 

Mübteda ve haberin arasına "Biz kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz" 
mu'tanza cümlesi girmiştir. Bu cümle, böyle bir vaadi ancak tüm salih amelleri 
işleyenlerin hak edeceğini sananların vehimlerini gidermektedir: "Biz kimseye 
gücünden fazlasını yüklemeyiz. " Bir diğer tefsire göre "Biz kimseye gücünden 
fazlasını yüklemeyiz" ifadesi, "İman edip salih ameller işleyenler" ifadesinin 
haberidir. Daha sonra ikinci haber zikredilmiştir. Ancak ilk tefsir bundan daha 
güzeldir. Çünkü kimseye gücünden fazlasının yüklenmemesi müminlere has bir 
durum değildir. Aksine, tüm yaratılmışları kapsamaktadır. İkinci tefsirde haber 
bağlantısından çıkarılmış, mahzuf bir sıfat takdir edilmiş ve hiç kimseye gücün
den fazlasının yüklenmeyeceği gibi önemli bir mana atlanmıştır. 123 

Ayette mübteda ve haber arasında yer alan mu'tarıza cümle ile dinleyenlerin 
zihninden şu vehim giderilmiştir: İnsanlar güçlerinin yettiği ve aciz kaldıkları tüm 
salih amelleri işlediler. Bu vehim, teklif-i ma la yutakı (güç yetirilmesi mümkün 
olmayan şeylerden insanların sorumlu tutulmasını) caiz kabul edenlerin iddiası
na benzemektedir. 124 

122 Tariku 'l-hicreteyn, 255. 
123 et-Tibyan fi aksami 'l-Kur'ôn, 221 ,222 . 
124 Es-Savôiku 'l-mürsele, 1, 390. 
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43. Biz onların kalplerinde kin türünden ne varsa söküp atacağız. 
Altlarından ırmaklar akar. "Bizi buna ileten Allah 'a hamda/sun, Allah 
bizi bu yola iletmeseydi, kendiliğimizden bunu bulm uş olamazdık. An
da/sun ki, Rabbimizin peygamber/eri hakla gelmişlerdi " derler. Onlara: 
"Yapmaya devam ettiklerin ize karşılık mirasçısı kılındığınız Cennet işte 
budur" diye seslenilir. 

Tefsiri : 

Onlar "Bizi buna ileten Alloh 'a hamda/sun, Allah bizi bu yola iletmeseydi, 
kendiliğimizden bunu bulmuş olamazdık" derken, Cennet' in yoluna ulaşmak 
için kendilerine yol gösterilmesini istemiş olmaları muhtemeldir. Bir diğer ihti
mal, kendilerini Cennet' e ulaştıracak hidayeti dünyada istemiş olmalarıdır. Her 
iki durumu da kastettikleri söylenebilir. Bu durumda onlar dünyada kendilerine 
h idayet verdiği için ve ahirette Cennet' in yolunu gösterdiği için Allah'a hamd 
etmişlerdir. Bu tefsir daha iyi ve daha beliğdir. 125 

A'raf Topluluğu 

On ikinci tabaka: İyil ikleri ve kötülükleri eşit olan topluluktur. Yaptıkları işler 
karşılaştırılınca iyilikleri Cehennem'e girmelerine mani olmuştur. Yaptıkları kötü
lükler de Cennet'e girmelerine engel oluşturmuştur. Bunlar a'raf ehlidir. Allah'ın 
rahmetini hak edecekleri fazla iyilikleri ve azabını hak edecek kadar fazla kötü
lükleri yoktur. 

Allah A'raf suresinde, Cehennem ehlinin Cehennem'e  girmesinden, birbirle
rini lanetlemesinden, tebaanın liderlerine seslenmesi ve liderlerin onları reddet
mesinden söz etmiş daha sonra Cennet ehlinin Cehennemliklerle konuşmalarını 
zikretmiş, en son a'raf ehlinin özelliklerini anlatmıştır: 

125 Miftô.hu  dô.ri's-sô.de, 92 ,93 .  
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44. Cennetlikler, Cehennemliklere: "Rabimizin bize vaat ettiğini hak 
bulduk. S iz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye ses
lenirler. Onlar da: "Evet" derler. Bunun üzerine aralarında bir m ünadi: 
"Allah 'ın laneti zulmedenlere olsun" diye seslenir. 

45. "Onlar ki, Allah yolundan alıkoyanlar, onu eğriltmek isteyenlerdi. 
Onlar ahireti de inkôr ederlerdi. " 

46. Onların ikisi arasında bir perde ve A'rôf üzerinde de her biri
ni yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennet ehline: "Selamün aley
küm " diye seslenirler. Bunlar henüz oraya (Cennete) girmeyen fakat 
oraya girmeyi uman kimselerdir. 

4 7. (A'raftakilerin) gözleri Cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman 
da: "Rabbimiz, b izi bu zalimler topluluğu ile beraber bulundurma " diye 
dua ederler. 

Tefsiri : 

"Onların ikisi arasında bir perde vardır" ifadesi, Cennet ve Cehennem ehli
nin arasında bir perde olduğu anlamındadır. Bu perdenin bir sur olduğu, surun 
iç tarafında rahmet, dış tarafında azap olduğu söylenmiştir. İç taraf müminlere 
yönelik rahmettir. Dış taraf Kafirlerin olduğu azap yeridir. A'raf ise yüksek yer 
anlamına gelmektedir. Cennet ve Cehennem arasındaki surdur. A'raf ehli bu 
surun üzerindedir. 

Huzeyfe ve Abdullah b .  Abbas şöyle demişlerdir: A'raf ehli iyilik ve kötülük
leri eşit olan kimselerdir. İyilikleri onların Cehennem'e  girmelerine mani olur
ken,  kötülükleri Cennet'e girmelerine engel oluşturur. Bu nedenle A'raf'ta kalır, 
Allah'ın kendileri hakkında hüküm vermesin i, rahmet ve lütfuyla Cennet'e gir
dirmesini beklerler. 

Abdullah b. el-Mübarek şöyle demiştir: Ebu Bekir el-Hüzeli, Said b. Cübeyr' in 
İbn Mesud'dan naklen şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah kıyamet gününde 
insanları hesaba çeker. İyilikleri kötülüklerinden fazla olan kişi Cennet' e girer. 
Kötülükleri iyiliklerinden fazla olan kişi ise Cehennem'e girer. (Daha sonra şu 
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ayeti okudu) :  "Artık kimlerin terazileri ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenle
rin ta kendileridir. Kimin de terazileri hafif gelirse, onlar da ayetlerimize (inkar 
ile) zulüm edegeldikleri için, kendilerini zarara uğratmış kimselerdir" (el-A'raf, 
7/8-9) .  Tartı bir miskal ağırlığında hafif gelirse sıratta bekletil irler. Cennet ve Ce
hennem ehlini görürler. Cennet ehline bakıp "Selamün aleyküm" d�rler. Gözleri 
Cehennem ehline takılınca da "Rabbimiz, bizi bu zalimler topluluğu ile beraber 
bulundurma" derler. 

İyilik işleyenlere önlerinde ve sağlarında nur verilir, bu nurun aydınlığında 
yürürler. O gün her kula bir nur verilir. Sırata geldikleri zaman Allah münafıkla
rın nurlarını çekip alır, Cennet ehli münafıkların karşılaştıkları hadiseyi görünce 
"Rabbimiz, bize n urumuzu tamamla ve bize mağfiret buyur! Çünkü Sen her 
şeye kadirsin!" (et-Tahrim, 66/8) derler. 

A'raf ehline gelince, onların önlerinde de nur vardır ancak günahları onla
rın bu nur ile aydınlanmalarına engel olmaktadır. Nurları önlerinden alınmadık
ça kalplerinde ümit taşımaya devam ederler. "Bunlar henüz oraya (Cennete) 
girmeyen fakat oraya girmeyi uman kimselerdir. " Ümitleri önlerindeki nurdan 
dolayıdır. Daha sonra Cennet' e girerler. Bunlar Cennet' e en son girecek top
luluktur. Cehenneme uğramaksızın Cennet' e giren son toplulukturlar. Bunların 
babalarının izni olmadan gazvelere katılan kimseler oldukları söylenmiştir. Bazı
larına göre bunlar ana babalarından sadece birinin rızasını kazanan kimselerdir. 
Allah haklarında bir hüküm verinceye kadar A'raf' ta hapsedilirler. Daha sonra 
Cennet'e girerler. Bu iki görüş arasında çelişki yoktur. Bazılarına göre A'raf ehli 
fetret dönemi insanları ve müşriklerin çocuklarıdır. Bir görüşe göre de fazilet sa
hibi müminler A'raf'ta yüksekçe bir yerde durup Cennet ve Cehennem ehlini 
görürler. Bir görüşe göre buradakiler insanlar değil meleklerdir. 

Sahabeden nakledilen birinci görüştür. Pek çok merfü hadis ve sahabeye ait 
bazı güvenilir hadisler bu tefsiri desteklemektedir. Ancak sahabe tefsirinin merfü 
veya mevkuf rivayetler hükmünde olup olmadığı ihtilaflıdır. Bu konuda iki görüş 
vardır: 

Birinci görüş: Ebu Abdullah el-Hakim' in görüşüdür. 

İkincisi: Doğru olan görüştür. Bilmediğimiz sürece Resulullah ' ın söylediğini 
iddia edemeyiz. Allah Teala'nın "A'raf üzerinde de adamlar vardır" ayeti A'raf'ta 
olanların melek değil insan olduğunu açıkça göstermektedir. Ayette yer alan 
"her birini yüzlerinden tanıyan" ifadesi her iki fırkanın yüzlerinden tanındıkları 
anlamına gelir. "Cennet ehline: "Selômün aleyküm "  diye seslenirler" A'raf ehli 
Cennet ehline selam vererek seslenir. "Bunlar henüz oraya (Cennete) girmeyen 
fakat oraya girmeyi uman kimselerdir" Her iki cümlede yer alan zamirler A'raf 
ehli hakkındadır. Onlar Cennet'e henüz girmemişlerdir. Ancak girmeyi ümit et
mektedirler. Ebu'l-Aliye, Allah' ın onlara ikramda bulunarak kalplerine bu ümidi 
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verdiğini söylemiştir. Hasan el-Basri ise, kalplerinde ümit bulunması sayesinde 
umduklarını elde ederler, demiştir. Hasan ın bu sözü, A'raf'taki kişilerin Cennet 
ve Cehennem ehlinin hallerine bakan fazilet sahibi müminler oldukları görüşünü 
reddetmektedir. Dolayısıyla sürenin en doğru tefsiri sahabenin yaptığı tefsirdir. 
Onlar bu ümmet içinden Allah'ın kitabını ve muradını en iyi bilen kimselerdir. 

" (A'raftakilerin) gözleri Cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman da: "Rab
bimiz, bizi bu zalimler topluluğu ile beraber bulundurma" diye dua ederler." Bu 
ayet A'raf ' ın Cennet ve Cehennem arasında yüksek bir yerde olduğuna delalet 
eder. Cennet ehlini görünce onlara selam verir oraya girmeyi ümit ederler. Ce
hennem ehlini görünce onlarla bir arada olmamak için Allah'a  dua ederler. 

48. (Yine) A'rôftakiler yüzlerinden tan ıdıkları bir takım adamlara ses
lenerek şöyle derler: "Çokluğunuzun da büyüklenip durmanızın da size 
bir faydası olmadı. "  

Tefsiri : 

Burada Cehennem'de olan kafirlere seslenmekte ve topluluklarının, aşiret
lerinin onlara bir fayda sağlamadığını ,  hakka karşı cüretkar ve kibirli olmakla 
bir şey elde edemediklerini söylemektedirler. Bu ifadede nefiy ya da istifham ve 
kınama vardır. Ancak istifham ve kınama olması daha beliğdir. 

Daha sonra Cennet' e yönelir ve orada zayıf müminleri görürler. Kafirler, bu 
müminleri dünyada hakir bulmakta ve Allah dünyada onlara nimetler vermediği 
gibi ahirette de lütfuna eriştirmez zannetmekteydiler. A'raf ehli kafirlere hitaben 
şöyle derler: 
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49. (Kôfirlerin elebaşlarına bir zamanlar güçsüz gördükleri mu 'minleri 
gösterip) : "Kendilerini  Allah 'ın rahmetine erdirmeyeceğine yemin ettiği
n iz kimseler bunlar mı idi? 
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Tefsiri : 

Sizler bu kimselerin Allah' ın rahmetine erişmeyeceğini mi sanıyordunuz? 
İşte onlar Cennet bahçelerinde nimetlerden faydalanmaktadırlar. Daha sonra 
A:raf ehline şöyle denir: 

"İşte (onlara ) :  Girin Cennet'e !  Size hiç bir korku yoktur ve siz üzülecek de 
değilsiniz, (denilmiştir) . "  

Bir görüşe göre, A'raf ehli, kafirleri kınayarak çokluklarının ve  büyüklen
melerinin kendilerine bir fayda sağlamadığını söyleyince kafirler de Cennet' e 
giremedikleri için onları kınayacak ve Cehennem'e gireceklerini söyleyecekler
dir. İşte o zaman melekler kafirlere '"'Kendilerini Allah' ın rahmetine erdirmeye
ceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı idi?" diyecekler ve A:raf ehline: "Girin 
Cennet' e! Size hiç bir korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz" diyeceklerdir. 
Her iki görüş de güçlü ve muhtemeldir. Allah en doğrusunu bilir. 1 26 

, ... ı. - : , ... J .. • s;  :; J - ş. -�JJ � jl  :-WI � � \�\ 01 �\ ....... � 1  -!tJl  ...:- �1 L.S-''-'J 
... J :;. 'ıl ,) \ ,, ;- .. , L;.Jj 1-* �� IJ�I .:r..AJI ttf> O  • t �)Kll � �).>- iiı l  � �  1_,J� :ill ! 

.. 1 J / ) .. -... ,,. ,.. J ,) .... o "' .: o � J ., 8lilı 1 � lS" Lo - 1� • ·- <.W 1 • · W" • L., · - ı � l..;l\1 öL;J 1 ' - -..>- -- - :  .J J r+"Y- - _J-.J r iT-' - t+'-- J 
\,_µJ �_)J Ô� � � �� ı._J� �� Jilj � O \ • Jj� 
y.; � �� J-+Jı J� U,_,t; .;l ;> _;, �Jl �1 0Jfa� y, .. · o  r @  j�� 
-� ·ı�:.-• �: · t o ı_,.:.� : .; �� � J ·ı�� ' = \ t;:; · i �  ..:... .. G.- jj J-- u---- ..r -' - if c.ft""' r._J><.J ; • .J u-) . 

I O \� lJj� ı;ls Lo � �J �l 1_,� jj � l5 l:?Jı 
50. Cehennemlikler, Cennetliklere: "Bize biraz su veya Allah 'ın size 

ihsan ettiği nzıktan akıtın ! "  diye ses/enirler. Onlar ise: "Doğrusu Allah 
bunları kafirlere haram kılm ıştır" derler. 

51 . Dinlerini bir eğlence ve bir oyun edin ip de dünya hayatının ken
dilerini aldattığı kimseleri, kendileri (bir zamanlar) nasıl bu güne (Kıya
met gününe) kavuşacak/arın ı  unuttular, ayetlerimizi nasıl bilerek inkôr 
ettilerse, Biz de bugün onları öylece unuturuz. 

52. Anda/sun ki Biz, onlara iman edecek bir kavme h idayet ve rah
met olmak üzere, ilme dayanarak uzun uzadıya açıkladığımız bir Kitap 
getirmişizdir. 

126 Toriku '/-hicreteyn , 355,357. 
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53. Onlar zamanı gelince bildirdiklerinin gerçekleşmesinden başka
sın ı mı bekliyorlar? Onun bildirdiklerin in çıkacağı günde evvelce onu 
unutanlar: "Gerçekten de Rabbimizin peygamberleri b ize hakkı getir
mişlerdi. Acaba şimdi b izim için şefaat edecek şefaatçiler bulunur mu? 
Yahut işlediklerimizden farklı ameller işleyelim diye geri (dünyaya) dön
dürülür m üyüz?" derler. Onlar kendilerini gerçekten hüsrana uğratan
lardır. Uydura geldikleri şeyler (putlar) da kendilerinden uzaklaşarak 
kaybolup gitmişlerdir. 

Tefsiri: 

Ayette belirtildiği üzere gerçekleşmesi beklenen bildirilmiş hususlar (te'viller) , 
peygamberlerin ahiret günü, mead, Cennet, Cehennem ile ilgili verdikleri haber
lerdir. Rüya tabiri de te'vil olarak adlandırılır. Çünkü tabir rüyayı tefsir etmek, 
akıbetini bildirmek ve te'vil etmek yani gerçekleşmesini beklemektir. 127 

Peygamberlerin bildirdiği hususların te 'vili, bunların gerçekleşmesi ve apaçık 
görülmesidir. Rüyanın te'vili ise misal aleminde rüyayı gören kişiye gösterilenle
rin dış dünyada gerçekleşmesidir. 
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54. Şüphesiz, Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. 

Sonra Arşa istiva etti. Geceyi durmadan kovaladığı gündüze bürür O. 
Güneşi, ay'ı ve yıldızları emriyle ram eden O 'dur. lyi bilin ki, yaratma 
da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah 'ın şanı ne 
yücedir! 

Tefsiri : 

"lyi bilin ki, yaratma da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan 
Allah 'ın şanı  ne yücedir! " Allah' ın yaratması ve emretmesi h ikmetinden ve ilmin
den sadır olur. Allah' ın h ikmeti ve ilmi yaratma ve emretmenin ortaya çıkmasını 
gerektirir. Yaratma ve emretmenin kaynağı bu iki sıfatın gereğidir. Bu nedenle 
Allah Kitab' ı  indirdiğinden, mülkünden ve rubCıbiyetinden söz edince , bu iki sı
fatını zikreder. Çünkü bu iki sıfat yaratma ve emretmenin kaynağıdır. Allah ' ın 
tüm sıfatları kamildir. Bu nedenle O'nun kelimesi her takdir edilene taalluk eder. 

127 Es-Savô:iku'l-mürsele, 1 ,  1 76. 
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İ lmi de her maluma taalluk eder. Di lemesi her varlığa taalluk eder. İşitmesi ve 
görmesi her görülen ve duyulana taalluk eder. Onun sıfatlarının gereği de budur. 
Onun hikmetinin her yarattığına, takdir ettiğine ,  emir ve nehyine taalluk etmesi 
kaçınılmazdır. Sıfatın kendi özelliği budur. Bu sayılanlardan geri olması ve ayrıl
ması mümkün değildir. Sıfatın O'ndan ayrı ve geri olması da mümkün değildir. 
Bu durum şeytanın yanıltmalarının hepsini iptal etmek için yeterli ve doyurucu 
bir delildir. Bu yanıltmaları iptal etmek için Allah' ın sıfatlarının umumi taallukunu 
ispat etmek yeterlidir. Bu durum sıfatların varlığını gerektirir. Sıfatların varlığı zatı
nı ispat eder. Allah' ın zatını ispat İblis' in aldatmacalarını iptal için yeterlidir. 

Duanın Adabı ve Hükmü 
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55. Rabbin ize yalvara yakara ve gizlice dua edin.  Gerçek şu ki, O, 
haddi aşanları sevmez. 

56. Orası ıslah edilmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın.  O'na korka
rak ve umarak dua (ve itaat) edin. Şüphesiz Allah ' ın rahmeti, iyi hareket 
edenlere yakındır. 

Tefsiri: 
Bu iki ayet duanın iki adabını ihtiva etmektedir. İbadet etmek için dua ve bir 

şey istemek için dua. Kur'an' da bazen ibadet için bazen bir şey istemek için dua 
edilmesi istenmiştir. Kur'an'da bunların her birinin gerekli olduğu söylenmiş ve 
ikisi de istenmiştir. 

Bir şey istemek için dua etmek, dua edecek olanın kendi yararına olacak 
şeyleri istemesi ,  kendisine zararlı olacak şeylerin def' ini  istemesidir. Zararı gide
recek ve faydayı getirecek olan gerçek mabuttur. Mabudun fayda ve zarara malik 
olması gereklidir. Bu nedenle Allah kendisinden başkasına, fayda ve zarara malik 
olmayana tapılmasını hoş karşılamaz. Kur' an-ı Kerim'de bu durumu açıklayan 
çok sayıda ayet vardır: 

"Onlar Allah ' ı  bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek 
olan şeylere taparlar '' (Yun us, 1 0/1 8) .  

"Allah 'tan başka sana faydası da olmayan zarar da veremeyen şeylere de 
ibadet etme!" (Yunus, 1 011 06) . 

"De ki: "Allah 'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve h içbir zarar vermeye gücü 
yetmeyen şeye ibadet mi ediyorsunuz?" (el-Maide, 5/76) . 
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"Dedi ki: "Peki, Allah 'tan başka size fayda ve zarar veremeyrn şeylere ibadet 
eder misiniz? Yuh size ve sizin Allah 'tan başka taptık/arınıza! Halô aklınızı başını
za almayacak mısınız?" (el-Enbiya, 21 166, 67) .  

"Onlara Jbrahim 'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine: "Neye 
ibadet edersiniz?"  demişti. Onlar: "Bir takım putlara ibadet ederiz ve onlara iba
dete devam eder gideriz" dediler. Dedi ki: ''.!\caba bunlar dua ettiğinizde sizi işitip 
duanızı kabul ederler mi? Yahut size fayda ya da zarar verirler mi?" (eş-Şuara, 
26/69-73) . 

"Onlar O'nu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış olan 
ve kendi kendilerine bile bir zarar ve fayda veremeyen, öldürmeye, diriltmeye ve 
ölümden sonra tekrar can vermeye gücü yetmeyen ilahlar edindiler" (el-Furkan, 
2513) 

"Halbuki onlar, Allah 'tan başka kendilerine fayda da zarar da veremeyen 
şeylere ibadet ederler" (el-Furkan, 25/55) . 

Allah kendisinden başka tapılan varlıkların fayda ve zararı dokunamaya
cağını, kendileri için de kendilerine tapanlar için hiçbir şey yapamayacaklarını 
belirtmiştir. Bu durum Kur' an· da çok yerde açıkça belirtilmiştir. Mabud olanın 
fayda ve zarara malik olması gerekir. Zira mabuda fayda elde etmek ve zararı 
celp etmek için dua edilir. Bir şey istemek için dua edilir, korku ve ümitle dua edi
lir, ibadet etmek için dua edilir. Her iki tür dua da birbirini gerektirir: İbadet için 
yapılan her dua bir şey istemek için dua edilmesini de gerektirir. Bir şey istemek 
için yapılan her dua ibadet etmek amaçlı duayı da ihtiva eder. 

Cenab-ı Allah ' ın "Kullarım sana Beni sorar/arsa, işte muhakkak Ben pek ya
kın ım. Bana dua ettiğinde dua edenlerin duasına karşı lık verir, kabul ederim. O 
halde onlar da çağrımı  kabul etsinler, Bana iman etsinler. Olur ki doğru yola ula
şırlar" (el-Bakara, 2/1 86) buyurduğu bu ayet her iki çeşit duayı da ihtiva eder. 

Allah' ın dua edene istediğini vereceği söylenmiştir. Bir görüşe göre de Al
lah ibadet eden kimseye karşılık verir. Her iki görüş de birbirine yakındır. Bu, 
bir lafzın iki manada müşterek kullanılması veya hem hakiki hem mecazi anla
mıyla kullanılması değildir. Aksine lafzın her iki emri de ihtiva eden tek hakiki 
manasında kullanılmasıdır. Bunun, akıl eden için faydası büyüktür. 

Kur' an lafızlarından iki veya daha fazla manaya delalet edenlerin çoğu bu 
şekildedir. Bunun bir örneği de "Güneşin (batıya doğru) kaymasından gecenin 
karanlığına kadar namazı dosdoğru kıl" (el-İsra, 1 7178) ayetinde vardır. Ayette 
geçen !J _,J.)kelimesi hem zeval hem gun1b anlamına gelmektedir. Tefsir kitapla
rında her iki mana da nakledilmiştir. Bu, ayetin tefsiri ile ilgili iki görüş olduğu 
anlamında değildir. Aksine söz konusu lafız iki manayı ihfr 'a etmektedir. !J _,.).> 
meyletmek anlamındadır. Güneşin meyletmesinin hem başlangıcı hem de sonu 
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vardır. Başlangıcı zeval, sonu gurCıptur. Bu itibarla lafız her iki manayı da ihtiva 
eder. Ancak bu durum lafzın iki manada müşterek kullanılması veya hakiki ve 
mecazi anlamıyla kullanılması değildir. 

Bunun bir örneği de ,_;..., 1 kelimesinin gece ve ay anlamında tefsiri hakkın
dadır. Bu hususta bir ihtilaf yoktur. Aksine her iki manada birbirine bağlı oldu
ğundan dolayı kelime iki manayı da ihtiva eder. Çünkü ay, gecenin işaretidir. 
Bunun benzerleri çoktur. 

"De ki: "Eğer duanız (ve ibadetin iz) olmasaydı, Rabbimin yanında sizin ne 
değeriniz olurdu? "  (el-Furkan, 25177) ayetinde de benzer bir kullanım vardır. 
"Eğer duanız (ve ibadetiniz) olmasaydı" ifadesi, sizin ona dua etmeniz ve onun 
sizi ibadete çağırması anlamlarına gelir. ikinci manada r5;�.) kelimesinde mastar 
mef'Cıle muzaf olmaktadır. Birinci tefsirde ise mastar faile muzaf olmaktadır. Bu 
görüş daha çok tercih edilmektedir. Bu durumda hem dua hem ibadetin kaste
dilmiş olması açıktır. Yani ,  siz O'na duayı gerektirecek ibadet etmeseniz Rabbi
min yanında ne değeriniz olurdu? Böylece hem dua hem ibadet manaya dahil 
olmuştur. 

"Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim" ( el
Gafir, 40/60) ayeti de aynı şekilde iki manayı ihtiva etmektedir. ibadet kastıyla 
duada bu durum daha açıktır. Bu nedenle ayetin akabinde şöyle denilmiştir: 
"Şüphesiz Bana ibadeti büyüklüklerine yedirmeyenler, yakında hor ve hakir ola
rak Cehennem 'e gireceklerdir. " (el-Gafir, 40/60) .  Bu ayette zikredilen dua keli
mesi böyle tefsir edilmiştir. Süfyan' ın Mansur'dan, (Mansur'un) Zir'den, (Zir' in) 
Nusay' el-Kindi 'den (Nusayr' ın) Numan b. Beşir'den rivayetine göre Hz. Pey
gamber minberde "Dua ibadettir" buyurmuş, daha sonra "Şüphesiz Bana iba
deti büyüklüklerine yedirmeyenler, yakında hor ve hakir olarak Cehennem 'e 
gireceklerdir" ayetini okumuştur. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve hasen sahih 
olduğunu söylemiştir. 

"Ey insanlar! Bir m isal verildi. Onu iyice dinleyin. Allah 'tan başka kendile
rin i çağırdığınız putların hepsi -bu iş için bir araya toplansalar dahi  -şüphesiz bir 
sinek bile yaratamaz/ar" (el-Hac, 22173) . 

"Onların O'ndan başka taptıkları ancak dişilerdir. Onlar ancak (hakka karşı 
direnen) inatçı bir şeytana tapmış olurlar" (en-Nisa, 411 1 7) .  

"Önceden dua (ibadet) ettikleri şeyler, önlerinden kaybolur. Kaçacak bir 
yerlerin in bulunmadığını da anlarlar" (el-Fussilet, 41/48). 

Müşriklerin putlarına ve ilahlarına yaptıkları dualardan bahseden tüm 
ayetlerde istemek anlamındaki duayı da ihtiva eden ibadet anlamlı dua kas
tedilmiştir. İbadet anlamındaki duada bu durum üç vecihten dolayı daha açık 
gözükmektedir: 
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Birincisi : Müşrikler "Biz bunlara, ancak bizleri Al/ah 'a yaklaştırsın/ar diye 
ibadet ediyoruz " (Zümer, 4313) derler. Böylece bunlara ibadet amacıyla dua et
tiklerini itiraf etmş olurlar. 

İkincisi : Allah Teala bu duayı Kur an' da başka yerlerde de açıklamıştır: 

"Onlara denilir ki: "O sizin Allah 'tan başka ibadet ettikleriniz nerede? Size 
yardım edebiliyor ya da kendilerine yardımları dokunuyor mu?" (eş-Şuara, 
26/92, 93) . 

"Gerçekten siz de Allah 'tan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odunusu
nuz. Siz oraya gireceksiniz. " (el-Enbiya, 21 198) . 

"De ki: "Ey kafirler, Ben sizin ibadet etmekte olduklarınıza tapmam " (el
Kafirun, 1 09/1 , 2) . 

Kur'an-ı Kerim'de, onların ilahlarına yaptıkları duanın ibadet anlamında ol
duğunu açıklayan çok sayıda ayet vardır. 

Uçüncüsü: Onlar putlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için tapıyorlardı .  
İhtiyaçları ve  sıkıntıları olduğu zaman ya da  zorluklarla karşılaştıklarında yalnızca 
Allah 'a  dua eder ve putları terk ederlerdi .  Bununla beraber bazı ihtiyaçlarını 
putlardan istedikleri de olurdu. Bu durumda putlara yaptıkları dua hem ibadet 
amaçlı hem de bir şey istemek amaçlıydı .  

"Öyle ise kafirler hoş görmese de, dini yalnız Allah 'a halis kılanlar olarak 
O'na dua (ue ibadet) edin . "  (el-Gafir, 40/14) ayetinde dua ibadet anlamımda 
kullanılmıştır. Ayetin anlamı şöyledir: Yalnızca Allah'a ibadet edin, ibadette ih
laslı olun, O'nunla beraber başkasına ibadet etmeyin . 

İbrahim'in (a .s) "Doğrusu Rabbim elbette duayı işiten (ue kabul edendir)"  
(İbrahim, 14/39) derken duanın işitilmesinden kastı özel bir işitme yani icabet ve 
kabuldür. Sadece duymak anlamında değildir. Allah zaten her şeyi duyar. 

O takdirde dua sena ve talep ihtiva eder. Allah Teala' nın duyması , kendisi
ne sena edilmesini kabul etmesi ve talepleri karşılamasıdır. O onu da bunu da 
duyar. 

Zekeriyya'nın (a.s) "Rabbim Sana duam sayesinde bedbaht olmadım" (Mer
yem, 1 9/4) derken bir şey istemek amacıyla dua ettiği söylenmiştir. Zekeriyya'nın 
bu duası '' İsteklerimi karşılaman ve bana yardım etmene alıştım . Beni red ve 
mahrum ederek bedbaht etmedin" anlamındadır. Bu duada Allah'ın önceki du
alara icabet etmesi ve ihsan etmesi i le tevessülde bulunulmuştur. Hikaye edildi
ğine göre, adamın biri diğerine: "Ben bir zamanlar senin yardım ettiğin kişiyim" 
demiş, bunun üzerine adam da "Bize bizim aracılığımızla gelen hoş geldi" diye
rek onun ihtiyacını karşılamıştı. Bu durum ayette de açıktır. 
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Zekeriya (a .s )  duasında /,llah ' tan çocuk istemeden önce bu sözlerle teves
sülde bulunmuştur. Duasına icabet edip ihtiyacını karşılamada kendisine daha 
önce olduğu gib i yakın olmasını istemiştir. 

"De ki: "[ster Allah diye (dua edip) çağırın; ister Rahman diye çağırın .  Han
gisi ile çağırırsanız çağırın, esasen en güzel isimler O'nundur. " (el-Isra, 1 7/1 1 0) .  
Bu meşhur bir duadır. İstemek amaçlıdır. Ayetin nüzul sebebi Hz . Peygamber' in 
Allah' a  bazen "Ya Allah" ,  bazen "Ya Rahman" diyerek dua etmesi ve cahil müş
riklerin O'nun iki ilaha taptığını zannetmesiydi. Bu durum karşısında Allah bu 
ayeti indirmişti. İbn Abbas şöyle diyor: Müşrikler Hz. Peygamber' in secdede "Ya 
Rahman, Ya Rahim" dediğini duydular ve "Şu tek ilaha taptığını sandığımız 
adam meğer iki ilaha tapıyormuş" dediler. Bunun üzerine Allah "De ki: "İster 
Allah diye (dua edip) çağırın; ister Rahman diye çağırın" ayetini indirdi .  

Bu ayette duanın isim vermek anlamında olduğu da söylenmiştir. "Oğluma 
Said ismini verdim",  "onu Abdullah ismiyle çağırıyorum" cümlelerinde olduğu 
gibi .  Bu durumda ayetin manası şöyle olmaktadır: Rabbinizi Allah diye çağırın 
veya Rahman diye çağırın. Böylece ayette zikredilen dua kelimesi isimlendir
mek (çağırmak/seslenmek) anlamında olmaktadır. Zemahşeri' nin görüşü budur. 128 
Onu bu anlamı vermeye sevk eden , ayette yer alan "Hangisi ile çağırırsanız 
çağırın, esasen en güzel isimler O'nundur" ifadesidir. İsimlerin çok olduğu kaste
dilmiştir. Ayetteki 01 edatı isimlerin çokluğuna işaret etmek içindir, )ı anlamında 
değildir. Mana şöyle olmaktadır: Allah' ın isimlerinden hangisi ile O'nu çağırır
sanız çağırın .  İster Allah deyin, ister Rahman deyin . Güzel isimler O' nundur. .J 
kelimesini zamiri müsemmaya döner. Bu durum ayette yer alan dua kelimesine 
çağırma anlamı verilmesini sağlar. 

Zemahşeri' nin söyledikleri, ayette dua kelimesine verilen mananın gerekle
rindendir. Ayette dua ile sadece çağırmak manası kastedilmemiştir. Bilakis dua
nın Kur'an'da bilinen manası kastedilmiştir. O da istemek ve sena etmektir. An
cak aynı zamanda çağırmak/isimlendirmek anlamını da ihtiva eder. Kastedilen, 
"çağırmak" manasından ibaret değildir. Çağırmak manasını da ihtiva edecek şe
kilde ibadet ve talep manaları da kastedilmiştir. Dua ve sena esnasında Allah' ın 
nasıl isimlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Bu manaya göre dua etmek kelimesinde çağırmak/isimlendirmek anlamının 
bulunduğu doğrudur. Bu durumda mana "Dua, sena ve isteklerinizde nasıl çağı
rır ve adlandırırsanız" olmaktadır. 

"Şüphesiz ki biz, önceden O'na ibadet ediyorduk. Gerçekten O, euet O çok 
ihsan edendir, çok merhamet edendir. " (et-Tur, 52!28) . 

128 El-Keşşaf, ! ! ,  378. 
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Bu ayette zikredilen dua kelimesi korku ve ümit içinde bir şeyler isteyerek 
ibadet etmektir. Ayetin manası "Biz daha önce O'na ihlasla ibadet ediyorduk" 
şeklindedir. Bu nedenle semum azabından korunmuşlardı .  Azaptan kurtulma 
nedenleri sadece kendilerini kurtarandan bir şeyler istemeleri değildir. Göklerde 
ve yerde olan tüm varlıklar Allah'tan bir şeyler isterler. Kurtuluşa ermek ise ancak 
ihlaslı ibadetle olur, sadece bir şeyler istemek amacıyla dua etmekle deği l .  

Ashab-ı Kehf gençleri "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz 
O'ndan başkasını ilah diye çağırmayız" (el-Kehf, 18/14) demişler, Allah' tan baş
kasına ibadet etmeyeceklerini belirtmişlerdi. 

"O en güzel yaratanı, sizin ve önceki atalarınızın Rabbi Allah 'ı bırakıp Ba 'l 'e 
mi dua (ve ibadet) edersiniz?" (es-Saffôt, 371125, 126) ayetinde dua kelime
si ibadet anlamında kullanılmıştır. "Ve onlara: "Ortakların ızı çağırın" denilecek. 
Bunun üzerine onları çağırırlar da, kendilerine cevap vermezler. Üstelik azabı da 
görürler. Keşke h idayet bulmuş olsalardı. " (el-Kasa, 28/64) ayetinde ise istemek/ 
çağırmak anlamında dua vardır. Allah kıyamet gününde bu kimselere kendisine 
ortak koştukları varlıkların dualarına icabet etmediğini göstererek onları kahreder 
ve alçaltır. Bu ayette dua kelimesi ibadet anlamında değildir. "O gün buyurur ki: 
"Bana ortak olduklarını zannettiklerinizi çağırın. " Onlar da onları çağıracaklar. 
Fakat bunlar kendilerinin çağrılarına olumlu karşılık vermeyeceklerdir. " ( el-Kehf, 
18/52) ayetinde de dua kelimesi aynı şekilde çağrı anlamında kullanılmıştır. 

Bu kullanım şekli namaz kelimesi için de geçerlidir. Bu kelime sözlük anla
mından türetilmiş, şer' i bir manada ibadet anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 
Zira sözlük anlamı ile terim anlamı arasında lugavi bir ilişki vardır. Bir diğer gö
rüşe göre, kelime sözlük anlamıyla kullanılmaya devam etmiş ancak bu anlama 
bazı şer' i rükünler eklenmiştir. 

Bizim kanaatimize göre böyle değerlendirmelere gerek yoktur. Çünkü na
maz kılan kişi namazın başından sonuna kadar ister sena ve ibadet ister bir şey 
istemek an-açlı olsun Her ha.ide dua etmektedir. Namaz hiçbir şekilde duadan 
farklı bir şey değildir. 

Bu durumda "Rabbin ize yalvara yakara ve gizlice dua edin · (e l-A'ra.f, 7/55 ) 
ayeti duanın her iki anlamım da ihtiva etmektedir. Ancak bir şey istemek ama
cıyla edilen dua ibadet amaçlı duayı da ihtiva eder. Bu nedenle duanın gizli ve 
sessiz yapılması istenmektedir. Hasarı- ı  Basri, gizli ve aleni yapılan dua arasında. 
yetmiş kat fark olduğunu belirtmi�tir. Bu n2denle Müslümanlar sesleri duyulma
yacak şekilde dua etmeye çalışırlar. Dua onlar ile Rableri arasında gizlidir. Bu 
nedenle Allah Teala "Rabbinize yalvara yakara ue gizlice c:�ıa edin" buyurmuş 
yaptığından razı olduğu salih bir kulu hakkında. "Hani o, Rabbine gizlice n iyaz 
edip yalvardığında" (Meryem, 19/3) buyurmuştur. 

Duanın gizlice yapılmasında. çok sayıda fayda. vardır: 



r 
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Birincisi: Bu büyük bir imandır. Dua eden gizli ettiği duada dahi sesinin Al
lah tarafından duyulduğunu bilmektedir. Allah' ın sadece açıktan yapılan duayı 
işiteceği ve gizli yapılan duayı işitmeyeceğini söyleyen kimse gibi olmamaktadır. 

İkincisi : Gizlice yapılan dua edep ve tazim yönünden daha üstündür. Bu ne
denle hükümdarlara da yüksek sesle hitap edilmez ve bir şey istenmez. Onların 
yanında ses alçaltılır. Duyabilecekleri kadar bir ses tonuyla unlarla konuşulur. 
Hükümdarlar yanlarında sesini yükselten kişinin bu davranışına kızarlar. Allah 
Teala için de aynı durum söz konusudur. Allah gizlice yapılan duayı duyuyor ise 
edebe uygun olan O'nun yanında sesi alçaltmaktır. 

Üçüncüsü: Gizlice dua etmek duanın ruhu, özü ve gayesi olan huşu ve yal
varmada daha tesirlidir. Yalvaran,  zavallı ve huşu içinde olan biri, kalbi kırık, 
boynu bükük ve sesi kısık bir miskin ve zelil gibidir. Zilleti , zavallılığı, kırıklığı ve 
boyun büküklüğü diline de tesir etmiş sesi çıkmaz olmuştur. Kalbi yalvarıp ya
kararak ister. Yalvarıp yakarışının ,  miskinliğinin tesiriyle sessizdir. Bu hal yüksek 
sesle yapılan bir duada asla yer bulamaz. 

Dördüncüsü: G izli dua daha ihlaslıdır. 

Beşincis i :  Kalbi Allah'a  daha iyi vermeyi sağlar. Sesi yükseltmek kalbin da
ğılıp parçalanmasına neden olur. Sesi alçalttıkça daha çok hamd etmiş istek ve 
niyetini dua ettiği Allah'a daha iyi iletmiş olur. 

Altıncısı: Alçak sesle dua etmek Allah ' a  yakınlığa, yakınlaşmaya, Allah'a  en 
çok yaklaştıran huzur içinde olarak istemeye delalet eder. Kul, yakının yakınına 
yalvarması gibi Allah'tan ister. Uzaktaki b irine seslenir gibi değil. Bu nedenle 
Allah Teala kulu Zekeriya'yı: "Hani o, Rabbine gizlice n iyaz edip yalvardığında ' 
(Meryem, 1 9/2 ) ayetiyle övmüştür. Kalp Allah 'a  yakınlığını ,  Allah ' ın kendisine 
herkesten daha yakın olduğunu her hissettiğinde ve tasavvur ettiğinde duasını 
elinden geldiğince gizli yapar. Sesini yükseltmeye ihtiyaç duymaz. Hatta bunu 
hoş karşılamaz. İnsan yanında oturduğu ve yavaş sesle konuşunca sesini duya
bilecek birine karşı sesini yükseltmekten utanır ve çekinirse Allah Teala'ya karşı 
da sesini yükseltmemelidir. Sahih bir rivayete göre, Hz. Peygamber de -sallallahu 

aleyhi vesellem- ashap bir sefer esnasında yüksek sesle tekbir getirince onlara şöyle 
demiştir: "Durun bakalım, siz sağır ya da gaipte olan birine seslenmiyorsunuz. 
Siz her şeyi işiten ve size şah damarınızdan yakın olana dua ediyorsunuz . . , 1 29 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kullarım sana Beni sorarlarsa, işte muhak
kak Ben pek yakın ım.  Bana dua ettiğinde dua edenlerin duasına karşılık verir. 
kabul ederim " (el-Bakara, 211 86) . Bu ayetin nüzul sebebi ashabın peygambere : 
"Ya Resulullah , Allah bize yakın ise ona sessizce yalvaralım. Uzak ise seslene-

129 Buhi'ıri, bu hadisi birkaç yerde rivayet etmiştir. Cihad ve Siyer bunlardan bazılarıdır. Tekbir 
getirirken sesi yükseltmenin mekruh olması babı, (\/l/15 7 ) .  
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!im" diye sormalarıdır. Ayet bu soru üzerine nazil olmuştur: "Kullarım sana Beni 
sorarlarsa, işte muhakkak Ben pek yakınım . Bana dua ettiğinde dua edenlerin 
duasına karşılık verir. kabul ederim . '' 130 

Bu ayet ile ashaba dua ederken sessizce yalvarmak gerektiği, yüksek ses
le bağırarak dua edilmemesi gerektiği öğretilmiştir. Onlar soru sorunca Rableri 
kendisine yüksek sesle seslenilmesine ihtiyaç duymadığı, kullarına yakın olduğu 
cevabını vermiştir. Kul uzaktaki birine seslenir gibi değil, yakındaki birine yalvarır 
gibi dua etmelidir. 

Bu yakınlık dua edenden kaynaklanan özel bir yakınlıktır. Herkese ait genel 
bir yakınlık değildir. Allah kendisine dua ve ibadet edene yakınlığıdır. "Kulun, 
Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. '' 131 Bu yakınlık yönelme ve duaya ica
bet etmeden daha özel bir yakınl ıktır. Kelamcıların çoğu başka bir yakınlık tespit 
edememişlerdir. Bu, dua ve ibadet edenden kaynaklanan bir yakınlıktır. Nitekim 
Hz . Peygamber Cenab-ı Allah' tan şöyle rivayet etmiştir: "Bana bir karış yaklaşa
na Ben bir zira' yaklaşırım . Bana bir zira' yaklaşana Ben bir kulaç yaklaşırım . '' 132 
Bu, Allah ' ın kuluna yakınlığıdır. Kendisine dua edene ve kendisinden bir şey 
isteyene yakınlığı ise şu ayette buyurduğu gibidir: "Kullarım sona Beni sorar/� 
sa, işte muhakkak Ben pek yakınım. Bana duo ettiğinde duo edenlerin duasına 
karşılık verir, kabul ederim. " 

"Robbinize yalvara yakara ve gizlice duo edin' ' ayetinde bu yakınlık işaret 
edilmekte ve bildiri lmektedir. Allah ' ın kendisini sevene yakınlığı ise bir başka 
nevi , bir başka yapı ve bir başka haldir. Bu durumu biz et-Tuhfetu 'l-Mekkiyye 
kitabında ele aldık. Bu durum hakiki manada asla kalpte gerçekleşemez. Ancak 
kul, sevgisinin kuvveti ve zayıflığı nispetinde bu yakınlığı doğrular. Sen bu mu
habbetten söz ederken asla peygamberin tarifinden farklı bir tarif yapma. Kal
bine bu muhabbetin mana ve muradından başka bir şeyin girmesinden sakın. 
Aksi takdirde muhabbeti elde ettikten sonra bile ayağın kayabilir İnsanlar bu 
inceliği ayırd edemediler ve yanlış ifadeler kullandılar. Çeşitli şatahatlere düş
tüler. Allah'tan uzak olanlar bunlarla karşı karşıya geldiler. Kulun Rabbine mu
habbetini tümüyle inkar eder duruma geldiler ve kulun Allah'a  olan yakınlığını 
sadece sevap elde etmeye indirgediler ve Allah' ın o kul nezdinde sadece yakın 
bir sevgili olduğunu ileri sürdüler. Bu gibi kimselerin görüşlerini reddetmek ama
cıyla Kitôbu 't-tuhfe 'de yüzden fazla yoldan bahsettik. 

Burada amaç sadece ilgili ayetten söz etmektir. 

130 Taberi rivayet etmiştir. ( i l i .  480) .  Ahmed Şakir bu rivayetin çok zayıf olduğunu belirtmiştir. 
( i l ! .  481 )  Ayrıca bk. İbn Kesir, Tefsir. !. 224. 

131  Müslim. Salat, Rukil. ve  secdede söylenecekler babı ( i l .  1 20) ; Ebu Davud . Salat, ( i l i ,  1281;  
Nesfü. Salat, ( l l .  226) 

132 Buhari, Tevhid, (Xll l ,  395 ) :  Müslim, Zikir, (V, 587 ) .  



Sure :  7 • A'raf Su res i  {- 121 ---

Yedincisi :  Gizlice dua etmek duada ve istekte devamlılığı kolaylaştırır. Çünkü 
bu yolla dua ederken di l  bıkmaz, azalar yorulamaz. Ancak yüksek sesle dua edi
lince insan diline teslim olur, kuwetten düşer. Sesini yükselterek okuyan kimse 
de böyledir. Okumaya uzun süre devam edemez. Ancak sesini alçaltan böyle 
değildir. 

Sekizincisi :  Duayı gizlice yapmak duanın kesintiye uğramasını, duada şaşır
mayı ve zayıflığı uzaklaştırır. Dua eden kişi duasını gizlerse herhangi biri onun 
ne dediğini anlamaz, böylece şaşırıp yanılmaz. Ancak sesini yükseltirse cin ve 
insanlardan şerli ve kötü tabiatlılar onu yanıltır, şaşırtır. Ona engel olur, karşı 
çıkarlar. Böyle bir durum olmasa da bunların etrafta olması insanın himmetini 
azaltır, duanın etkisini zayıflatır. Tecrübe eden herkes bu durumu bilir. Duasını 
sessiz ve gizli yapan kötü etkenlerden korunur. 

Dokuzuncusu : Nimetlerin en büyüğü Allah'a  yönelmek, ibadet etmek, ken
dini O'na vermektir. Az veya çok her nimeti kıymetinden dolayı kıskanan olur. 
Ancak bundan büyük nimet yoktur. En büyük kıskançlık da kendini vererek 
Allah'a dua etmeyendir. Kıskanılan kişinin, sahip olduğu nimeti kıskanandan 
saklaması ve açığa çıkarmaması en güvenli yoldur. Yakup, Yusuf'a  şöyle demiş
ti: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. 
Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır" (Yusuf, 12/5) . Kalbini, tüm azala
rını ve kendini Allah'a vermiş pek çok kişi bu hallerini anlatınca ve başkalarına 
bildirince bu nimet başkaları tarafından elinden çekilip alınmış, kişi avuçlarını 
ovuşturmaya başlamıştır. Bu nedenle arifler ve şeyhler Allah ile aradaki sırların 
saklanması gerektiğini, başkalarının bu sırlara muttali olmaması gerektiğini tav
siye etmişler ve bu hususları son derece gizli tutmuşlardır. Bu konuda şöyle bir 
şiir söylemişlerdir: 

Sırlarını açıklaması istenince sırrını açıklamaya çalışana 
Yaşadığı sırları gizlemede güvence vermezler 
Sonra da onu kendilerinden uzaklaştırırlar 
Artık bir daha onlara yaklaşamaz 
Dostluk ve yakınlığın yerini yaln ızlik alır 
Ona kendi sırlarından da hiçbir şey anlatmazlar 
Onların bu halinde sevgi ve yakınlık yoktur 
İnsanlar en çok Allah ile yaşadıklarını ,  Allah'ın onlara bahşettiği sevgi ve 

yakınlığı özellikle müptedi ve saliklerden gizli tutmalıdırlar. Bu kimselerden 
biri imkan bulsa, güçlense, kökleri sabit dalları göklerde olan bu güzel ağaç 
rüzgarlardan korkmayacak şekilde kalbinde sağlamlaşsa bu kişi halini ve Allah 
ile ilişkisini kendisine tabi olunsun ve uyulsun diye açıklamaya aldırış etmez . Bu 
durum ehlinin bileceği faydası büyük bir alandır. 
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Gizlenmesi emredilen dua talep, sena, muhabbet ve Allah'a yönelmeyi ihti
va ediyorsa bu kıskananların gözünden gizlenmesi ve örtülmesi en çok gereken 
büyük bir hazinedir. Bu, kıymetli ve faydalı bir sermayedir. 

Onuncusu : Dua, dua edileni anarak O'ndan bir şey istemek, O'nu isim ve 
sıfatlarıyla övmektir. Bu bir zikirden fazladır. Zikir de talep ihtiva ettiğin/en dolayı 
dua diye adlandırılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber "En faziletli dua Alfah 'a hamd 
etmektir" 133 buyurmuştur. Hamd, sena olduğu halde bu hadiste dua olarak ad
landırılmıştır. Çünkü hamd sevgi ve sena ihtiva eder. Sevgi sevilenden istenecek 
en üstün şeydir. Hamd eden sevdiği için ister. Rabbinden ihtiyacını isteyen ol
maktan ziyade rabbine dua eden olarak adlandırılmaya layıktır. 

Bu durumu düşün. Düşünmen halinde şu söze ihtiyacın kalmaz: Zikreden 
kimse, dileğini açıklamasa da, isteklerine yaklaşmış olur. Zira o kişi zikrin kapsa
mında olan şeyler için dua etmiş olmaktadır. Ümeyye b. Ebi's-salt bir methiye
sinde şöyle demiştir: 

İhtiyacımı söyleyeyim mi? 
Yoksa senden haya duymak bana yeter mi? 
Senin ahlakın hayadır 
Bir kişi bir gün Sen' i övse 
Karşılaşacağı övgüler ona yeter 

Bahsettiğimiz şekilde, hamd ve sena en büyük talebi barındırır. O da sevgiyi 
talep etmektir. Hakiki dua budur. Hatta diğer taleplere göre dua olarak adlandı
rılmaya en layık olandır. 

Dua ve zikrin her biri diğerini de içinde barındırır. Allah Teala "Rabbini için
den yalvararak ve (azabından) korkarak yüksek olmayan bir  sesle sabah akşam 
an ve gafillerden olma" (el-A'raf, 7/205) buyurmuştur. Allah, peygamberine de 
kendisini gizlice anmasını emretmiştir. Mücahid ve İbn Cüreyc şöyle demekte
dir: Allah peygamberine kendisini yalvararak, içinden, sesini yükseltmeden ve 
bağırmadan anmasını emretti. Ebu Musa şöyle demektedir: Bir seferde Hz. 
Peygamber'le birlikteydik. Tekbir getirirken seslerimiz yükselmişti . Bunun üzeri
ne bize şöyle dedi: "Ey insanlar, durun bakalım, siz sağır ya da gaipte olan birine 
seslenmiyorsunuz. Siz her şeyi işiten ve size şah damarınızdan yakın olana dua 
ediyorsunuz ."  134 

Şu zikir ayetinde : "Rabbini içinden yalvararak ve (azabından) korkarak 
yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an ve gafillerden olma" (el-A'rôf, 7/205) 

1 33 Tirmizi, Daavat (V, 431 ) . Ibn Mace, Edeb. ( l l .  3 19) . El-Elbani bu hadisin hasen olduğunu 
söylemiştir. 

134 Buhari , bu hadisi  birkaç yerde ri1J.ayet etnıi�tir. Cihad v e  Si',ıer bunlardan bazılarıdır. Tekbir 
getirirken sesi yükseltmenin mekruh olması babı .  (Vi 15·7 ;  
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denilmiş, şu dua ayetinde de "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin" 
(el-A'raf, 7/55) denilmiştir. Her ikisinde de yalvarıp yakarmaktan bahsedilmiş
tir. Yalvarmak, boyun bükmek, kırılmak ve ezilmektir. Zikir ve duanın ruhu da 
budur. Daha önce bahsettiğimiz hikmetlerden ötürü duanın gizli yapılması isten
miştir. Zikredenin korku içinde olması gerektiğinden dolayı zikrin de gizli olması 
istenmiştir. Çünkü zikir sevgi gerektirir ve kesin olarak sevgiyi arttırır. Kim Allah' ı 
daha çok zikrederse O'na duyduğu sevgi artar. Sevgi korku ile beraber olmadık
ça sahibine yarar sağlamaz aksine zarar verir. Seven kişi sevgisine güvenir ve 
yayılır. Pek çok gururlu ve cahil kimse sevgiye güvenerek vazifelerinden kaçınır. 
İbadetin maksadının kalbin ibadeti, Allah'a yönelmek, yakın olmak ve O'nu sev
mek olduğunu söylerler. Maksat hasıl olursa vesile ile uğraşmanın batıl olacağını 
iddia ederler. Bir adam bana bu fikirde olup da Cuma namazını terk eden yakın 
bir arkadaşından söz etti. Arkadaşı ona: "Fakihler, malına zarar gelmesinden 
endişelenen kimse için cumanın farziyetinin sakıt olacağını söylemiyorlar mı?" 
diye sormuş, olumlu cevap alınca da şöyle demiş: "Müridin kalbi on dirhem 
kaybetmekten daha kıymetlidir. Cuma'ya giderse kalbi zayi olur. Kalbini koru
mak istemesi cumanın farziyetini kaldırır" . Adam ona şu cevabı vermiş: "Bu bir 
aldanmadır. Ona vacip olan Allah ' ın emrini yerine getirerek kalbini korumaktır. 
Arif ve mürebbi olan şeyh, müridine Allah' ın emrini yerine getirmesini ve kalbini 
korumaya özen göstermesini emreder. " 

Bu büyük aldanmayı bir düşün. Bu aldanmadan dolayı bu kimseler İslam' dan 
çıktılar. Bu yola giren herkes yılanın kabuğundan sıyrılıp çıkması gibi İslam' dan 
çıkar. Kendisini havastan zanneder. Bu durumun sebebi ise Allah sevgisi ile kor
kusunun bir arada olmamasıdır. Seleften biri şöyle demiştir: Allah'a sadece sev
gisinden dolayı ibadet eden Zındıktır. Sadece korku ile ibadet eden Harılridir. 
Allah 'a  sadece ümit ile ibadet eden Mürciidir. Allah 'a  sevgi, korku ve ümitle iba
det eden mümindir. Allah bu üç vasfı birlikte zikretmiştir: "Onların o tapındıkları 
da Rab/erine hangisi daha yakın olacak diye yol ararlar. O'nun rahmetini umar, 
azabından korkarlar. Çünkü Rabbin in azabı gerçekten sakını lmaya değer. " (el
İsra, 1 7/57) . Vesile (yol) aramak Allah 'a  yakınlaştıran sevgidir. Bunun akabinde 
ümit ve korku zikredilmiştir. Bu yol Allah' ın kullarının ve velilerinin yoludur. 

Allah'a sadece sevgi ile ibadet eden haramları helal görmeye meyleder. Se
ven kimseye günahın zarar vermeyeceğini düşünı:.' r. Hatta bu kimselerden biri 
bir kitap yazmış ve bu kitapta şu uydurma rivayete yer vermiştir: "Allah bir kulu 
sevdi mi günahlar o kula zarar vermez . "  Bu, İslam'a  tamamen aykırı ve kesinlikle 
yalan bir rivayettir. Zehir nasıl bedene zarar veriyorsa günahlar da herkese zarar 
verir. Yukarıdaki söz şeyhlerden nakledilen sahih bir söz olsa da durum böyledir. 
Allah muhafaza, Hz . Peygamber' den bu hususta hiçbir şey nakledilmemiştir. Kul ,  
Allah'ı severse bu  sevgi günahta ısrar etmesine müsaade etmez. Çünkü günah
ta ısrar Allah sevgisiyle bir arada bulunamaz. Günahta ısrar etmese, nasuh bir 
tövbe etse bu tövbe günahın izini siler böylece günah kendisine zarar vermemiş 
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olur. Her günah işlediğinde tövbe eder ve Allah ' a  yönelirse günahın izi ve zararı 
ortadan kalkar. Sahih olan mana budur. 

Sevgi ve zikrin korku ile bir arada olmaması fesada sürükler. Ancak sevgi ile 
korku bir arada olunca insanı doğru yolda tutar, yoldan sapsa dahi tekrar geri 
getirir. Korku insanın bineğine vurduğu kamçı gibidir. Onu yolda tutar, yoluna 
güzelce devam etmesini ve yoldan çıkmamasını sağlar. Sevgi ise onu yolda ilerle
ten rehber ve yulardır. Bineğin ardında asa ve kamçı olmasa yol kenarına gelince 
düzgün ilerlemeyi bırakır, yoldan çıkar ve kaybolur. İnsan da Allah ' ın sınırlarını 
ve haramlarını gözetmese aynı duruma düşer. 

Allah'a ulaşanlar korku, ümit ve sevgiyle ulaşırlar. Kalp bu üç unsuru kaybe
derse fesada düşer ve bir daha asla iyileşme ümidi kalmaz. Bu üç unsurdan biri 
zayıflarsa o oranda iman da zayıflar. 

Duayı gizlilikle, zikri ise korku ile bir arada ele alan, duanın gizlilikle, zikrin 
korku ile bir arada olmasının delaletine de yer veren Kur'an' ın hikmet ve sırla
rını düşün. Allah Teala: "Rabbini içinden yalvararak ve (azabından) korkarak 
an" (el-A'raf, 7/205) buyurmuş, aynca gizlilik kelimesini zikretmemiştir. Dua ile 
ilgili olarak da "O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" ( el-A'raf, 7/56) 
buyurmuştur. Birinci ayette "yalvara yakara ve gizlice dua edin" demeye ihtiyaç 
duymamıştır. Böylece iki ayette korku, gizlilik ve yalvarmayı en güzel şekilde 
sıralanmış ve en mükemmel biçimde bunlara delalet etmiştir. 

Dua ayetinde ümit ile dua edilmesi istenmiştir. Çünkü dua ümit üzerine 
kuruludur. Dua eden kişi istek ve arzularına kavuşma ümidi taşımadığı sürec � 
istemeye yanaşmaz. Elde edileceğine dair ümit beslenmeyen bir şeyi istemek 
imkansızdır. 

Zikir ayetinde korkudan bahsedilmesi korkanın Allah'a ihtiyacının fazla 
olmasındandır. Her ayette korku ve ümit kelimelerinden en uygun ve yerinde 
olanlar zikredilmiştir. Kelamını kalplere şifa, müminlere hidayet ve rahmet olarak 
indiren Allah' ın şanı ne yücedir. 

"Gerçek şu ki, O, haddi aşanları sevmez" (el-A'rôf, 7155) 

Allah ' ın duada haddi aşanları sevmemesi, bir görüşe göre, peygamberlerin 
makamları gibi layığı olmayan şeyleri istemektir. Ebu Davud Sünen' de Hammad 
b. Ebi Seleme'nin Said el-Ceriri'den (Said' in) Ebü Nuame'den (onun) Abdullah 
b. Mugaffel 'den rivayetine göre Abdullah, oğlunun şöyle dediğini duymuştur: 
"Allah ' ım Cennet 'e girdiğimde senden Cennet' in sağındaki beyaz köşkü istiyo
rum" Bunun üzerine oğluna şöyle demiştir: "Evladım,  Allah'tan Cennet' i iste ve 
Cehennem'den O'na sığın. Ben peygamberin şöyle dediğini duydum: Bu Urn 
metin içinde temizlik ve  dua konusunda haddi aşanlar olacakt;r. " 135 

135 Ahmed b. Hanbel, Müsned, !V. 87; Ebu Davud, Taharet (! ,  1 69) ;  İbn Mace, Dua ( i i ,  331 ) .  
El-Elbani hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. (el-İrva, ! ,  1 7 1 . )  
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Bu durumda dua konusunda haddi aşmak haram işlemede yardım istemek 
gibi istenmesi caiz olmayan şeyleri istemektir. Ya da Kıyamete kadar yaşamayı, 
yeme içme gibi insani gereksinimlere ihtiyaç duymamayı, gaibe muttali olmayı, 
kendisini masumlardan eylemesini, eşi olmadan kendisine bir çocuk vermesini 
istemek gibi Allah' ın yapmayacağı şeyler için dua etmektir. Bütün bunlar had
di aşmış isteklerdir. Allah'ın hikmetine, şeriatına ve emirlerine aykırı olan veya 
O'nun bildirdiklerine muhalefet ihtiva eden dualarda ölçünün dışına çıkılmıştır. 
Allah böyle duaları ve bu duaları yapanları sevmez. 

Duada haddi aşmak, sesi yükseltmek anlamında da tefsir edilmiştir. İbn Cü
reyc şöyle demektedir: Duada sesi yükseltmek, bağırıp çağırmak haddi aşmaktır. 

Ayet bu tefsirlerin hepsinden daha umumi bir mana ihtiva etmektedir. Du
ada haddi aşmak kastediliyorsa bu anlama gelen her şey ayetin kapsamındadır. 
Allah, ister dua, ister başka şey olsun, hiçbir şeyde haddi aşanları sevmez. Nite
kim "Şüphesiz ki Allah, aşırı gidenleri sevmez" (el-Bakara, 2/190) buyurmuştur. 

Allah kendisine dua ve ibadet edilmesini emretmiş ve aşırılığa gidenleri sev
mediğini bildirmiştir. Aşırılığa gidenler O'na başkasını ortak koşarak dua eden
lerdir. Bunlar aşırılığın en fazlasını yapmaktadırlar. Aşırılığın en büyüğü şirktir. 
Şirk, ibadeti yapılması gerekenden başkasına yapmaktır. Bu taşkınlık Allah ' ın 
"Gerçek şu ki, O, haddi aşanları sevmez" (el-A'raf, 7/55) ayetin in kapsamına 
girmektedir. 

Aşırılığın bir çeşidi de küstahça, yalvarmadan, Allah katındakilere ihtiyacı 
yokmuşçasına, Rabbine karşı cüretkarca dua etmektir. Bu hal duada en büyük 
aşırılık örneklerinden biridir. Oysa dua her haliyle ezilmek, yalvarmak, muhtaç 
ve zavallı olmayı gerektirir. Korkarak, yalvararak ve ezilerek dua etmeyen haddi 
aşmıştır. 

Aşırılığın bir çeşidi de Allah' ın dinine uygun olmayan şekilde O'na ibadet et
mek, O'nun kendisini sena ettiğinden ve izin verdiğinden farklı olarak O'na sena 
etmektir. Sena ve ibadet amaçlı duada aşırılık böyledir ve talep ve istek amaçlı 
duadaki aşırılığa benzemektedir. 

Bu durumda ayet iki hususa delalet etmektedir: 

Birincisi: Yalvararak ve gizlice dua etmek, Allah Teala tarafından sevilmeyi 
ve O'nun rızasını kazanmayı sağlar. 

İkincisi: Aşırılığa gitmek Allah katında mekruhtur. Allah' ı gazaplandırır ve 
öfkelendirir. Ayette Allah' ın sevdiği ve hoş bulduğu şey emreaılmiş, O'nun kızıp 
öfkelendiği şeyden en etkili kınama ve yasaklama yolları ile sakındırılmıştır. Bu 
da, Allah ' ın böyle yapanı sevmediği , Allah' ın sevmediği kimsenin h içbir hayra 
erişemeyeceğidir. 
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"O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" denildikten sonra "Gerçek şu 
ki, O, haddi aşanları sevmez" denilmesi Allah'a korkarak ve umarak dua etmeyen
lerin haddi aşanlardan olduğuna ve onları sevmeyeceğine delalet etmektedir. 

Ayet insanları iki kısma ayırmaktadır: Allah' a korku ve ümitle dua edenler ve 
bunu terk ederek haddi aşanlar. 

"Orası ıslah edilmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın" (el-A'rôf, 7156) . 

Müfessirlerin çoğu bu ayete, yeryüzünde Allah'a isyan ve Allah'tan başkasına 
itaate çağırmak suretiyle fesat çıkarmayın, anlamı vermişlerdir. Allah peygamber
ler göndererek, şeriatı beyan ederek ve Allah'a itaate çağırarak yeryüzünü ıslah 
etmişti . Allah'tan başkasına ibadet ve dua etmek, O'na şirk koşmak yeryüzünde 
ortaya çıkan en büyük fesattır. Hatta yeryüzünün fesat bulması hakikatte Allah'a 
şirk koşmak ve emrine muhalefetten kaynaklanır. Allah Teala "insanların kendi 
elleri ile kazandıklarından ötürü karada ve denizde fesat baş gösterdi" ( er-Rum, 
30/41 ) buyurmuştur. 

Atiyye bu ayetle ilgili olarak şöyle demiştir: Yeryüzünde isyankarlık yapma
yın. Allah yağmuru tutar, sizin isyankarlığınız sebebiyle ekinleriniz helak olur. 

Seleften bir başka ilim adamı da şöyle demiştir: Yağmur yağmayınca hay
vanlar asi insanlara lanet eder ve "Ey Rabbimiz, onlara lanet et, onlar yüzünden 
yeryüzü kurudu, yağmur yağmadı" derler. 

Şirk ve Allah'tan başkasına dua etmek, O'ndan başka mabut edinmek, pey
gamberden başkasına tabi olup itaat etmek: İşte bunlar yeryüzünde en büyük 
fesattır. Bu durumda insanlar sadece Allah' ı  mabut edininceye, bir başkasına de
ğil peygambere itaat edinceye kadar yeryüzü ıslah olmaz. Peygamberden başka, 
ancak peygambere itaat edilmesini emreden biri ise itaat edilir. Ancak peygam
bere isyanı, onun şeriatına muhalefeti emrederse böyle biri dinlenmez ve ona 
itaat edilmez. Allah yeryüzünü peygamberi ve dini sayesinde tevhidi emrederek 
ıslah etmiştir. Kendisine ortak koşularak ve peygamberine muhalefet edilerek 
yeryüzünün ifsat edilmesini yasaklamıştır. 

Dünyadaki olayları düşünen herkes yeryüzünün ıslahının Allah' ı  bir kabul 
etmek, O'na ibadet etmek ve peygamberine itaat etmekle gerçekleştiğini görür. 
Yeryüzündeki her kötülüğün, fitnenin, belanın, kıtlığın, düşman saldırısının ve 
benzeri hallerin hepsinin sebebinin peygambere muhalefet ve Allah ve Resulün
den başkasına çağrı olduğunu görür. 

Yeryüzünün var edilmesinden bugüne ve Allah' ın yeryüzünü ve üzerinde
kileri miras bırakacağı zamana kadar dünyadaki olayları hakkıyla akleden ve 
düşünen kimse bu hakikatin hem kendisi hem de başkaları hakkında umumi ve 
hususi olarak geçerli olduğunu görür. Ali ve azim olan Allah'tan başka kuvvet 
yoktur. 



Sure :  7 • A' raf Suresi •!• 127  ------------�---- ----

"O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" (el-A'rôf, 7156). 

Dua ile beraber korku ve ümit de zikredilerek emir tekrar edilmiştir. Allah 
önce yalvararak ve gizlice dua edilmesini, daha sonra duanın korku ve ümit ile 
bir arada olmasını emretmiştir. Bu iki cümlenin arasına başka iki cümle girmiştir. 
Bu cümlelerden biri nehiy ihtiva eden bir haber cümlesidir: "Gerçek şu ki, O, 
haddi aşanları sevmez" (el-1\raf, 7/55) . İkinci cümle ise talep cümlesidir: "Orası 
ıslah edilmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın" (el-A'raf, 7/56) . Her iki cümle de 
ilk cümleyi takrir ve takviye etmekte içeriğini te 'yid etmektedir. Cümlenin tak
riri ve cümleye zıt ve aykırı olan şeylerin beyanından sonra korku ve ümit ile 
dua edilmesi emredilmiştir. Daha sonra bu da takrir edilmiş, muhtevası bir ha
ber cümlesi ile te 'kid edilmiştir: "Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere 
yakındır" (el-A'raf, 7/56) .Bu cümle , "O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) 
edin" cümlesine mütealliktir. "Gerçek şu ki, O, haddi aşanları sevmez" cümlesi 
de "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin" cümlesine mütealliktir. 

"O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" cümlesi iman ve ihsanın tüm 
makamlarını içine almaktadır. Bunlar da sevgi , korku ve ümittir. Bu cümlenin 
akabinde "Şüphesiz Al/ah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere yakındır" denilmiştir. 
Yani, Allah'a korku ve ümit ile dua edenler o'nun rahmetine nail olurlar. O kimse 
muhsindir (iyi hareket edendir) ve Allah' ın rahmeti O' na yakındır. Çünkü ihsan 
bu üç esas etrafında dönmektedir. 

Yalvara yakara gizlice dua etmenin mukabili yalvarmadan ve gizlemeden 
dua ederek haddi aşmaktır. Bu nedenle bu cümleden sonra "Gerçek şu ki, O, 
haddi aşanları sevmez" denilmiştir. 

·� .lj Y- .� � �· lafızları mansub olarak zikredilmiştir. Bir görüşe göre 
bunlar cümlede haldir ve ayetlerde yalvararak, gizleyerek, korkarak ve ümit ede
rek dua edin, anlamına gelmektedir. Bu görüş es-Süheyli 'ye aittir. 

Bir görüşe göre mef'Cılün leh olmasından dolayı mansuptur. Nahivcilerin 
çoğu bu görüştedir. 

Bir diğer görüşe göre mastar olarak nasbedilmiştir. Bu durumda iki takdir 
vardır: 

Birincisi: Bu kelimeler mastarın lafzından mukadder bir fiil sebebiyle man
suptur. Bu durumda mana "Is..,..;:; �J l_y_,....a; " ve " �  1_,..i.>-i "  yani "ona yalvarın ,  
gizli yapın" diye takdir edilir. 

İkincisi :  Zikredilen fiil sebebiyle mansuptur. Çünkü mastar anlamındadır. 
Dua eden isteğini elde etmek için yalvarır ve ümit besler, isteğini elde edeme
mekten korkar. Ayette "yalvararak yalvarın" denilmiş gibidir. 

Doğru olan hal olarak mansup olmasıdır. Mana da buna göre verilir. Ayetlerin 
manası "rabbinize yalvararak, korkarak ve ümitle dua edin" şeklindedir. Mastar 
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isim yerine kullanılmıştır. Bu kullanım "Fakat asıl iyilik Allah 'a iman edenin yap

tığıdır" (el-Bakara, 2/1 77) ayetinde de bulunmaktadır. "JJ..y J>-_/ ve "ı p f.--/ 
tabirleri de böyledir. Şair de benzer kullanımla, "yönelir ve yüz çevirir" anlamın
da "O yönelme ve yüz çevirmedir" demiştir. 

� J \.&. � ifadesi, �I..>-J :..r..s-� denmesinden çok daha beliğ ve güzeldir. 
Ayette iki şeyin emredilmiş olması bu ifadeyi da.ha güzel kılmaktadır. Dua yal
varma., korku ve ümit gibi belirli sıfatlarla mukayyettir. Emredilen de bu sıfatlarla 
dua edilmesidir. Böylece mevsuf (dua) sahip olduğu vasıflarla takyit edilmiş ol
maktadır. Ayrıca mastarın lafzından bir hal kullanılarak bu sıfatın fail ve emredi
len fiil hakkında geçerli olması sağlanmıştır. 

Bu inceliği iyi düşün.  Sen "kendisine yalvararak Allah'ı zikret" anlamında, 
"rabbine yalvararak dua et" dediğinde iki şeyi birlikte istemiş oluyorsun. Bu ne
denle "ümit ederek dua et" sözü, "ümit eden kimse olarak, Allah' ın lütfundan 
ümitli kimse olarak dua et" anlamındadır. Ümit ederek ve korkarak dua et, lafzı 
da böyledir. "Şüphesiz bunlar hayırlı işler yapmaya koşarlar, umarak, korkarak 
Bize dua ederlerdi. " (el-Enbiya, 21/90) ayetinde ümit eden ve korku duyan biri 
olarak dua etmek kastedilmiştir. 

Düşündüğün zaman ayette şöyle bir kullanım bulursun :  Ayette söz konusu 
sıfatla yapılması emredilen vasfa delalet eden bir mastar kullanılmış, bu sıfatla 
faili takyit etmek yerine hal ile hal sahibi takyit edilmiştir. 

Buna delalet eden bir şey de şöyledir: Buna benzer kullanımları "nasıl" so
rusunun cevabı olarak gerçekleşmesi uygun kullanımlar olarak görürsün. "O'na 
nasıl dua edeyim?" denildiğinde "Yalvararak ve gizlice" denilir. Cümle, "niçin" 
sorusunun cevabı olmaktan ziyade "nasıl" sorusunun cevabı olmaya uygundur. 
Mef'Cılün leh olsaydı ,  "niçin" sorusunun cevabı olurdu, oysa bu soru buraya 
uygun değildir. Nitekim mananın böyle olmadığını da biliyorsun .  "Allah' a  niçin 
dua edeyim?" sorusuna "Yalvarmak ve gizli olmak için" demek de uygun ve 
anlamlı değildir. Bu çok açıktır. Burada kendisi ile failin takyit edilemediği nevi 
beyan eden bir mastar sebebiyle mansup olma dururr:ıu da yoktur. Çünkü ayet 
"nasıl" sorusunun cevabı olmaya uygundur. 

Buradaki kelimelerin mastar olarak kullanılmaları hal olmalarına aykırı 
değildir. Aksine burada mastar lafzı ile hal yapılması halin faydası ile mastarın 
faydasını birlikte elde etmeyi sağlar. Bu da daha kamil bir mana elde edilmesi 
demektir. Bunlar arasında bir uyumsuzluk da yoktur. 

"Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere (muhsinlere) yakındır" (el
A'raf, 7 /56) 

Bu ayette, yapılması emredilen fiil hususunda açık bir uyarı vardır: Sizden 
istenen ihsandır. Sizin Allah' tan istediğiniz ise ihsan sahiplerine yakın olan rah
metid ir. İhsan sahipleri Allah' ın kendilerine emrettiği gibi korku ve ümitle dua. 
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etmişlerdir. Sizden istediği şey olan ihsanı yerine getirdiğinizden dolayı sizin iste
ğiniz olan rahmetini size yaklaştırdı .  Hakikatte siz kendi nefsinize ihsanda bulun
dunuz. Allah hiç kimseye muhtaç değildir (ganidir) , ve her türlü övgüye layıktır 
(hamiddir) . İhsanda bulunduysanız kendi nefsinize ihsanda bulundunuz. 

"Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere (muhsinlere) yakındır" 

Ayette mantukun, ima ve ta'lilin ve mefhumun delaleti vardır. Mantukun 
delaleti rahmetin ihsan sahiplerine yakınlığıdır. İllet ve ima bakımından delaleti 
bu yakınlığın ihsan sebebiyle hak edilmesidir. İhsan rahmetin bu kimseler ya
kınlaştırılma sebebidir. Mefhumun delaleti ihsan sahibi olmayanlara rahmetin 
uzak olmasıdır. Bu cümlede üç delalet vardır. İhsan sahipleri Allah'ın rahmetinin 
kendilerine yakın olması ile diğerlerinden ayrılmışlardır. Çünkü bu merhametli
lerin en merhametlisi olan Allah' ın ihsanıdır. Allah'ın ihsanı ihsan sahiplerine yö
neliktir. Çünkü mükafat işlenen amelin cinsinden olur. Onlar amellerinde ihsan 
sahibi olduklarından dolayı Allah da rahmetiyle onlara ihsanda bulunmuştur. 
İhsan ehlinden olmayan kimse ihsandan uzaklaştıkça rahmet de ondan uzakla
şır. İhsan ile Allah'a  yaklaşana Allah da rahmetiyle yaklaşır. İhsandan uzaklaşan 
kimseden Allah da rahmetini uzaklaştırır. Allah ihsan sahiplerini sever ve ihsan 
sahibi olmayanlara buğzeder. Allah'ın sevdiği kimseye en yakın şey rahmetidir, 
buğzettiği kimseye en uzak şey O'nun rahmetidir. 

Ayette emredilen fiil ister diğer insanlara ister kendi nefsine ihsanda bulun
maktır. İhsanın en büyüğü iman, tevhid, Allah ' a  yönelmek, O'na dönmek ve 
tevekkül etmek, Allah' ı  görüyormuşçasına, tazim , korku , haya, sevgi ve huşCı 
içinde ibadet etmektir. Işte bu, ihsan makamıdır. Cibril kendisine sorduğunda 
Hz. Peygamber ihsanı "Allah' ı görüyormuşçasına ibadet etmektir" 136 diye tarif 
etmiştir. İhsan bu ise ihsan sahibine Allah'ın rahmeti pek yakındır. Allah, muvah
hit müminlere rahmet eder. 

"Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlara, zekatı verenlere, bir de 
ayetlerimize iman edenlere, işte onlara yazacağım. " (el-A'rôf, 711 56). 

Peygambere tabi olanlar, işte onlar, ihsan sahipleri oldukları gibi, rahmet eh
lidirler. İhsan sahibi olmalarına karşılık ihsan ile mükafatlandırılmışlardır. İhsanın 
karşılığı ihsandan başka ne olabilir? Rabbine en güzel şekilde ibadet eden kimse
nin mükafatı Rabbinin ona ihsanda bulunmasından başka ne olabilir? İbn Abbas 
şöyle demiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyen ve Hz. Peygamber' in 
getirdikleri ile amel eden kimsenin ecri Cennet'ten başka ne olabilir?" 

İbn Ebi Şeybe ve bir başkası ez-Zübeyr b. Adi'den naklen Enes b. Malik'in 
şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber " (ihsanın) iyiliğin karşılığı iyilik
ten (ihsandan) başkası olabilir mi?" (er-Rahman, 55/60) ayetini okudu. Sonra 

136 Müslim, İman, I ,  132: Ebu Davud, Sünnet, XII, 459. 
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"Rabbinizin ne dediğini anlıyor musunuz?" diye sordu. Onlar: "Allah ve Resulü 
daha iyi bilir" dediler. Hz. Peygamber şöyle dedi: "Tevhit ile nimetlendirdiğim 
kimsenin mükafatı ancak Cennettir, diyor. " 137 

Rahmet kelimesi ta ile müennes olduğu halde haberinin müzekker olan �; 
kelimesi olması hakkında on iki değerlendirme vardır. Bunları sayıp doğru, yan
lış ve doğruya yakın olanlarını açıklayacağız: 

Birinci görüş: '-'� vezni iki şekilde kullanılır: 

1 .  � :-::-"" _r-..G kelimeleri gibi fail anlamında kullanılır. 

2. �;:, � ..J:>S .._j )> � � ·ei-f. _µ kelimeleri gibi mef'ul anlamında 
kullanılır. Bu kelimelerin hepsi mef'ul anlamındadır. 

Fail anlamında kullanılmışsa kural, müzekker kelimenin değil ,  müennes ke
limenin sonuna ta eklenmesidir. cf- � ..ş;-J' � � . .ü;� ��_;, � � 
� . .):> , _ _k..;1 � kelimeleri gibi . 

Mef'ul anlamında kullanılmışsa, p ö1.r1 .J:.:-9 � J ifadelerinde olduğu gibi 
mevsuf alabilir ya da müfret kalır. Mevsuf alırsa müennes ve müzekker olması 
arasında bir fark yoktur . . ..J . ..:.i ;i.rl  ..,0 � J ifadeleri gibi .  Mevsuf almasa müennes 
ile ilgili ise j')\j ...i"' �ifadesi gibi müennes olur. �I � � _;>- ayetinde (el
Maide, 5/3 ) böyle kullanılmıştır. 

� vezninin hükmü böyledir. J ..,'-"-' vezni de buna lafız ve mana bakımından 
yakındır. Her ikisi de vezin, mübalağaya delalet, fail ve mef 'ul anlamında kulla
nılmak bakımından birbirine benzemektedir. 

� vezni dile mudaafta daha hafif geldiğinde, celil, aziz ve zelil kelimelerin
de olduğu gibi, fail yerine fail vezni kullanılır. Fail kalıbı ile Jfü .jjlv Jll--denmesi 
söylenmesi zor olacağından dolayı hoş değildir. Bu durumda .... � vezni kullanılır 
ve aynı harflerin arasına sakin ya getiril ir. Burada J � vezni kullanılmaz. Çünkü 

l._.j söylenmesi daha kolay bir kalıptır. Söyleniş kolaylığından ötürü bu kalıp '-' 
sıklıkla kullanılagelmiştir. Şerif, zarif, cemil, nebi! kelimeleri gib i .  Ancak J� vezni 
bu kadar sık ve yaygın kullanılmaz. Allah' ın isimlerinde J� vezninde olanların 
sayısı � vezn inde olanların sayısından daha azdır. Er-rahim, el-Kadir, el-Hasib, 
el-Celf er-Rakib ve benzerleri er-Rauf, el-GafCır, eş-Şekur, es-Sabur, el-Vedud, 
el-Afuvv gibi faul kalıbında olanlardan sayıca daha çoktur. Hatta faul kalıbı ile bu 
altı isimden başkası bilinmemektedir. 

----------�---

137 Beğavi, VII,  1 1 - 1 2 .  Suyüti şöyle demektedir: Hadisi İbn Merdüyeh ,  İbn Ebi Hatim rivayet 
etmişlerdir. Beyhaki de Şuabu'l, iman'da nakletmiş ve zayıf olduğunu belirtmiştir. ed-Dürrü 'l

nlC'rısur, VII, 713 .  
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Fail ve faul arasındaki benzerlikten söz ettik. Ffül anlamında faul kalıbı kul
lanıldığı zaman müzekker ve müennesi ayıran ta kullanılmaz ve hem müzekker 
hem de müennes için ortak lafız kullanılır: J.J-<:.J J.>-:4' u� J ve öl.r°l .J�J ,, .. � 
denilir. Ancak J� ve öJ� kullanımı şazdır. Ta ile mübalağa kastedilmişse, bu 
kalıp hem müzekker hem müennes için kullanılır. ü J} .J .J _,L -� J denilebilir, öl.r°l 

;;_;J}J 4.J_,.L. denilebilir. Faul vezni mef'ul anlamında kullanılırsa müennes için ta 
ilave edilir : J.;_,5 J .�)> gibi .  

Ayette fail veznindeki '---:'-'..) kelimesi fa.il anlamında kullanılmıştır. Bununla 
.__, )janlamı kastedilmemiştir. Bilakis genel ism-i fail anlamındadır. Bu nedenle 

ta kullanılabilirdi .  Ancak kelime, mef'ul anlamında kullanılmış fail kalıbı olarak 
kabul edilmiş ve ta eklenmemiştir. Fail kalıbının mef'ul anlamında kullanılarak, 
ffül anlamında fail vezniymişçesine ta ilave edilmemesi de böyledir. .,_ J.M...o il..a.> 
.;,,., .Y';i J anlamında �;J ö� il...a.> denilmesi gibi .  Ta ilavesi konusunda � 
�r kelimelerine de bu anlam yüklenmiştir. Ayette yer alan L.,) lafzı da ...-6 
p öl.r°l � 0 _,.b .� kelimeleri gibi kabul edilmiş ve bu nedenle ta eklen
mediği söylenmiştir. 

Bu kullanımın bir benzeri de "r-z"J <-/"J 1L.bJı � ,y J\j" "Çürümüş hal
deki kemikleri kim diriltecek? Dedi " (Yôsin, 36/78) ayetinde vardır. Ayette fail 
anlamındaki r-" .J kelimesi, p öl.r°l örneği gibi addedilmiştir. Bu, dilcilerin ve 
kuvvetli görüşlerinden biridir. Dilcilerin dayandıkları bu görüşe üç yönden itiraz 
edilmiştir: 

Birinci itiraz: Bu durum lazım ve müteaddinin eşit kabul edilmesini gerektirir. 
Mef'ul anlamında fail vezni müteaddi fiil babındandır. Fail anlamında fail vezni 
ise lazım fiil babındandır. Çoğunlukla aynü' l-harfi madmum olan fiiller böyledir. 
Müteaddi ve lazımdan birinin hükmü diğeri hakkında geçerli olacaksa lazım ve 
müteaddi birbirine eşit kabul edilmiş sayılır. Bu da imkansızdır. 

İkinci itiraz: Bu kuralın umumi olduğu iddia edilirse bu batıld ır. Hususi ise o 
takdirde bu kullanımın geçerli olacağı ve olmayacağı yerleri belirleyici etken ne 
olacaktır? 

Üçüncü itiraz: Araplar mef'ul anlamındaki fail vezni için ta kullanıp fa.il an
lamında ise ta'yı kaldırmışlardır. Cerir teyzesi için söylediği mersiyede J-.).11 _.., 

demiş ve fail anlamındaki cr-_;.ll lafzında ta kullanmamıştır. Mersiyede teyzesi için 
ö� kelimesini mef'ul anlamında kullanarak sonuna ta eklemiştir. El-Ferezdak da 
bir şiirinde �) <-!" J ifadesini kullanmıştır. 

f::-.,-' J � öl .r° ı ifadesinde ta kullanılmamıştır. Burada fail vezninde yer alan 
kelimeler fa.il anlamındadır. Aynı şekilde W_r,:>.JJ uy1J --i:.:r} !l).:>J !.I.;) öl.r°I ke
limelerinde yer alan faul kalıplı ifadeler de fail anlamındadır ve bunlardan da ta 
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tecrit edilmiştir. '-'Jf' öl..,..ı ifadesinde de ta kullanılmamıştır. Yine "-iJ)J 4... _,L •1..,..ı 
ifadelerinde de fail anlamında kullanılan bu kelimelerden ta çıkarılmıştır. Burada 
kullanılan ta'nın mübalağa için olduğu ileri sürülebilir. Ancak ta'nın kullanılması 
ve tecridi konusunda fail ve faul kalıpları arasında bir fark olmadığını gördün. 
Ta'nın kullanılmamasının asıl kural olduğu, zikredilmesinin şaz olduğu iddiası, 
benzeriyle mukabil olması anlamındadır. Müenneste ta'nın kullanılması, müzek
kerde çıkarılması hususundaki lugavi kıyas ise , kelimenin mukabiliyle olur. u::'""-! 
r-=-· J ,_/' J il.h,J\ ayetiyle yapılan istişhad ise Arap dili kurallarına uygundur. Çü�kü 
.. \1...Jt kelimesi � kelimesinin çoğuludur ve müzekkerdir. Ancak cem'i teksirdir. 
Cem' i  teksirde cemi için te'nis kullanılabilir. Ayette de ,__ç zamiri kullanılmış, .>"' 
denilmemiştir. Burada r-J denildiği için tekil anlam dikkate alınmıştır. Bu, � 
i"-=" J denilmesi gibidir. r--' J kelimesi müfred ve cemi müzekker için kullanılabilir. 
Şair Cerir de bir şiirinde l.....:--J ı_,.......1 demiştir. 

Bu görüşe karşı ileri sürülen itirazlar bunlardır. 

İkinci görüş: Ayette yer alan L:-:J lafzı müennesin manaca kend�e yakın 
bir müzekker ile te'vili şeklindedir. Şair de bir şiirde L.a>v. Ll5 ifadesini kullan
mıştır . ........u (avuç) kelimesi müennestir ancak aza ve uç anlamında te'vil edilmiş 
ve sıfatı buna uygun olarak zikredilmiştir. Rahmet kelimesi de müennes olduğu 
halde ihsan anlamında te'vil edilmiş ve haberi buna göre zikredilmiştir. 

Rahmetin ihsan anlamında te'vili avucun uzuv anlamında te'vilinden daha 
uygundur, denilmiştir. Bu uygunluğa iki neden zikredilmiştir. 

Birincisi: Rahmet, rahmet edenin olmasına bağlıdır. İhsan ise rahmet edi
lenin iyiliğidir. İyilik konusunda ihsan sahiplerine yakınlık rahmet konusunda 
olacak yakınlıktan daha açıktır. 

İkincisi: İhsan sahiplerine yakınlık ile vasfedilen rahmet sebebiyle ihsan, bu 
kimselerin yaptıkları ihsana karşılıktır. Bu karşılıktan ötürü anlam da lafız da kuv
vet kazanmıştır. Sanki şöyle denilmiş gibidir: Allah' ın ihsanı, ihsan sahiplerine ya
kındır. Allan Teala da "İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi" (er-Rahman, 
55/60) buyurmuştur. Bu ayette de L;.:) lafzını zikretmiştir ki müzekker bir kelime 
olan ihsanın sıfatı olduğu anlaşılsın .  Böylece istenen mana anlaşılmış olacaktır. 

Müennesin müzekker olarak te'vili el-Ferra' nın bu şiirinde de vardır, denil
miştir: 

Mudar' da savaşlar dokuzdu 
Vail'de on olmuştu. 
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Bu şiirde müennes olan �l; _,JI (savaşlar) kelimesi, müzekker olan '-:"' _rJI i�l 
(savaş günleri) anlamında te'vil edilmiş ve ;.,..._; denilerek, sayı sıfatı müennes 
olarak kullanılmıştır. Böyle bir te'vil olmasa �ü _,JI kelimesi müennes olduğu için 
� denilir ve sayı sıfatı müzekker olarak kullanılırdı. 

ıf.l:S ��� (Yazım ona götürüldü) ifadesinde � (sahifem) kastedildiği 
gibi ya da 

-

Ey bineğiyle doludizgin gelip Esedoğullarını soran yolcu, bu ses de ne olu
yor? 

Şiirinde ...:..ı _,....Jı kelimesi ile �\ kastedildiği gibi, müzekkerin müennes an
lamında te'vili caiz olsaydı müennesin de müzekkerle te'vili caiz olurdu. Çünkü 
bu şiirde asıl, fer'e hamledilmiştir. Oysa fer'in asl'a  hamledilmesi çok daha uy
gundur. Nitekim bu, yerinde bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmeye karşı iki 
fasit itiraz ileri sürülmüştür. 

Birinci itiraz: Müennesin uygu veya zıt bir müzekkerle te'vili caiz olsaydı o 
takdirde Zeyd ve Amr' ı �\ (beden) ve Lr..i.:J\ (ruh) anlamında ya da Zeynep ve 
Hind' i �1 (şahıs) ve �I (siluet) anlamında te'vil ederek .ş--_?1 . ..\.0 � 
�_j .j-" _j1 . ...l:J:ı ._;..JS .J� demek caiz olurdu. 

Bu itiraz batıldır, yerinde değildir. Çünkü {müennesin müzekker olarak 
te'vili) görüşünü ileri sürenler, bunun her zaman geçerli olacağını söylememişler
dir. Kullanılması uygun olan yerlerde olabileceğini iddia etmişlerdir. Failin merfü 
ve mef'ulün mansup olması gibi bir şeyin her zaman olabilmesi ile zaman zaman 
uygun olması arasında fark vardır. Burada bahsedilen {müennesin müzekker 
olarak te'vili) ise ikinci türdendir (zaman zaman olabilir) . 

Bu itiraz, kullanımı uygun olan her şeyle reddedilir, alışılagelmiş bir şey de 
değildir. Burada ele alınması ve bir dilcinin bu itirazın aslını hoş karşılamama
sından da öte bir şeydir. Arapça gramer kurallarına şüphe düşürücü ve çelişkili 
yorumlarla itiraz edilmiştir. Bu tarz bir itiraza Arapçayı iyi bilenler iltifat etmezler. 
(Müennesin müzekker olarak te'vili) fikrini ileri sürenler, her müennesin anlamı 
uygun ya da zıt ne olursa olsun her müzekkerle te'vilini caiz görmüş olsalardı 
o takdirde bu itiraz geçerli olurdu. Oysa zaman zaman, rahmetin ihsan olarak 
te'vili gibi ,  te'vilin fayda getireceği yerlerde bu uygulamanın geçerli olabileceği 
ileri sürülmüştür. 

ikinci itiraz: Rahmetin ihsan anlamında kabulü ya hakiki ya da mecazi ola
rak ileri sürülebilir, oysa her ikisi de imkansızdır. Çünkü rahmet ve ihsan biri 
diğerini gerektirmeyen iki farkıı şeydir. Yaşlı bir nine gibi ihsan yapma imkanı 
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olmayan kimseler hakkında da bol bol rahmet bulunur. Tabiatında rahmet ol
mayan bir acımasız bir hükümdar, hükümdarlığının maslahatı için düşmanlarına 
ya da bir başkasına ihsanda bulunabilir. Ancak içinde rahmet yoktur. Rahmet 
ve ihsan birbirinden ayrı şeyler ise birinin diğerine itlakı ne hakiki anlamıyla ne 
de mecaz anlamıyla caiz olabilir. Hakiki anlamda neden caiz olmayacağı açıktır. 
Mecaz anlama gelince , mecazın şartı mecazi anlamın hatıra gelmesi ve böylece 
zihnin o manaya intikal etmesidir. Mecaz hakikatten kopuksa o takdirde anlamı 
hatırlanmaz. 

Bu itiraz öncekinden daha kötüdür. inatlaşma ve sıkıştırma amaçlıdır. Ke
lamcıların çoğu şöyle demişlerdir: Sadece ihsan ile rahmet gayesine ulaşır. Şefkat 
ve yumuşaklık gibi diğer varlıklarda olan vasıflar ile Allah vasfedilemez. O'nun 
rahmeti ihsanıdır. Bununla birlikte biz bu sözü de beğenmiyoruz. Aksine Allah'ın 
rahmetini hakiki anlamıyla, O'nun kendi nefsi için tarif ettiği gibi ,  kabul ediyoruz. 
İradesi, işitmesi, görmesi, ilim ve hayat sıfatları gibi diğer tüm kemal sıfatlarında f 
olduğu şekilde, O'nun rahmeti de mahlukatın sıfatlarından beri ve münezzehtir. 
Biz bunu yalnızca, imamların ve kelamcıların görüşlerine yapılan bu itirazın fasit 
olduğunu açıklamak için zikrediyoruz. 

Rahmet ihsan yapma isteğinden ayrılamaz. İhsanı ya da ihsan işleme irade
sini gerektirir. Hususi olan şey, umumi olanı gerektirmektedir. Umumi olmadıkça 
hususinin olması imkansızdır. Aynı şekilde ihsan veya ihsan işleme isteği olma
dan rahmetin olması imkansızdır. 

Verilen aciz nine örneğine gelince, bu kimse ihsan işlemeye güç yetiremese 
de bunu istemesi sebebiyle ihsan sahibidir. Rahmeti, ihsan işleme isteğinden ayrı 
değildir. O gücü yettiğince dua ederek ya da yapabildiği şeyleri yaparak ihsan 
işlemektedir. Güç yetiremediği iyilikler rahmetinden geridedir ancak güç yetire
bildiği iyilikler rahmeti gerektirir. Bu durum çok açıktır. 

Acımasız hükümdarın ihsanı rahmet değildir. Çünkü ihsan rahmetten daha 
umumidir. Umumi olan hususi olanı gerektirmez. Onlar ihsanın varlığını ileri sür
müyorlar ki rahmet gerekli olsun. 

Ancak ihsanın rahmeti gerektirdiği, hükümdarın yaptığı işin görünüşte ihsan 
olsa da hakikatte ihsan olmadığı da söylenmiştir. 

Özetle , bu itirazın hatalı ve sıkıştırma amaçlı olduğunu söylemek onu red ve 
iptal etmeye çalışmaktan daha açıklayıcıdır. 

Üçüncü görüş: Ayette zikredilen " '--:! .;• lafzında, muzafın hazfedilip ye-· 
rine muzafun ileyhin getirilmesi ve hazfedil;ne iltifat vardır. Ayette "Rahmetin 
mekanı ihsan sahiplerine yakındır" denilmiş gibidir. Mekan kelimesi hazfedilmiş, 
rahmet kelimesine mekan kelimesinin i'rabı verilmiştir. Hasan b. Sabit' in bu şiiri 
de böyledir: 
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Üzerlerine Bereda' n ın misk damlaları karışmıştır 
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Şiirde ,j� fiili müennes olan .s�;'-;" (Bereda/Dımaşk'ta bir nehir) kelimesi 
için kullanılmıştır. Çünkü burada Bereda 'nın suyu kastedilmiştir. 

Hz . Peygamber ellerine ipek ve altın alarak şöyle demiştir: "JyS:ı � ,.  >- 0\:ıo 
ı..i"I"  "Bu ikisi ümmetimin erkekleri için haramdır" 138 Hadiste yer alan 1ı_r lafzı , 
müfreddir. Mübtedası ise tensiyedir. Hadiste sanki "Bunların kullanılması haram
dır" denilmiş gibidir. 

Ancak bu görüş gerçekten çok zayıftır. Çünkü muzafın hazfı ve yerine mu
zafun ileyhin getirilmesi iddiası mutlak olarak caiz değildir. Aksi takdirde hitap 
karışır, anlam bozulur, deliller iptal olur. Emredilen, yasaklanan ve haber verileni 
ihtiva eden bir emir, nehiy ya da haber lafzı için bir muzaf takdir etmek ve emir, 
nehiy ya da haberi taallukundan çıkarmak mümkündür. Mesela "Ona bir yol 
bulabilenlerin o Ev'i hacc etmesi Allah 'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır" (Al-i 
İmran, 3/97) ayetine bir inkarcı "hac etmeyi bilmek Allah' ın insanlar üzerindeki 
bir hakkıdır" anlamı verebilir. Ya da "Oruç, sizin üzerin ize de yazıldı" ( el-Bakara, 
2/183 ) ayetine "orucu bilmek size farz yazıldı" anlamı verebilir. Bu yorum kapısı 
açılırsa hitap bozulur ve deliller iptal olur. Muzaf belirli olduğu zaman gizlenir. 
Ancak zaruret sebebiyle muzafın takdiri sahihtir. Mesela "kuzu yedim" sözün
den anlaşılan kuzunun etinin yenmesid ir. Bu ifadede muzaf olan "et" lafzının 
hazfedilmesi anlamı karıştırmaya neden olmaz. Aynı şekilde başkasının malını 
yemeyi ifade etmek üzere kullanılan "falanca, filancanın emeğini yedi" ifadesi ,  
"emeğinin karşılığını yedi" anlamındadır. Burada muzafın hazfedilmesi herhangi 
bir karışıklığa yol açmaz. Bunun benzerleri çoktur. 

Usulcülerin çoğu "Onlara deniz kıyısındaki o kasabanın durumunu da sor" 
(el-A'raf, 7/163 )  ayetini söz konusu kullanıma örnek olarak zikretse de bu ayette 
(muzafın hazfedilmesi şeklindeki kullanım) yoktur. Çünkü "kasaba/ �_?ı" keli
mesi bir bölgeye yerleşen kişilerin de adıdır. Bu kullanım, duruma bağlı olarak, 
bardak lafzı ile bardaktaki içecek, ip ile içi su dolu kova ya da sofra ile üzerindeki 
yemeklerin kastedilmesine benzemektedir. 

�.}JI kelimesi sözün gelişine göre, bazen yerleşimciler bazen yerleşim alanı 
anlamında Araplar arasında çokça kullanılır. Bu kullanıma herhangi bir karışıklık 
ve hazf olmadan yer verirler. 

138 Taberani, Sağir, ! ,  167; Evsafta da nakletmiştir. El-Bezzar, Ill , 382 . Hadisin senedinde Amr 
b.  Cerir yer almaktadır. Metruku'l-hadis, yalancı bir ravidir. Bk. Mizanu '/-i 'tidô/, I I I ,  250; 
Mecmau 'z-zevôid, V, 143.  Ancak altının erkekler için haram olduğu hadisi sahihtir. Örneğin 
bk. Fethu '/-bôri, X,  327; Kitabu'l-libas, Altın yüzükler babı. 
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Bu kullanım bu kadar net olmasına rağmen üçüncü görüşü savunanların 
dikkatinden kaçmıştır. 

"Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, ihsan sahiplerine yakındır" ayetinde, yer ve 
mekan anlamında bir lafzın hazfedildiğini işaret eden hiçbir delil yoktur. Bu du
rumda böyle b ir lafzın gizlendiğini iddia etmek caiz değildir. Hatta böyle bir iddia 
kesinlikle yanlıştır. Zira bu iddia kelam sahibinin mahzufu kastettiği ancak bu 
kastına açık bir delil getirmediği ve gerekliliğini belirtmediği anlamındadır. Ayette 
böyle bir mananın kastedildiği iddiası batıl bir iddiadır. 

Şiirlerden verilen örneklere gelince, � ı .. 5> ;� ifadesinde de muzafın hazfı 
söz konusu değildir. Bereda'nın suyu değil, bizzat Bereda nehri kastedilmiştir. 
Bereda nehri zaten müzekkerdir ve müzekker bir sıfatla vasfedilmiştir. Muzafın 
hazfedilmesinden dolayı değil, nehir kastedildiğinden dolayı müzekker vasıf zik
redilmiştir. 

Bu değerlendirmemize, bu ifadede her halükarda hazf olduğu, çünkü içile
nin bizzat Bereda nehri değil, nehrin suyu olduğu söylenerek itiraz edilebilir. 

Bu itiraza şöyle cevap veririm: Şairin kastı böyle olması, hazfedilen suyu 
dikkate alarak "�" lafzını kullandığı iddiasının doğruluğunu gerektirmez. Şa
irin "jA .... a./' kelimesini kullanması nehri dikkate alması bakımındandır. Nehir de 
müzekkerdir, dolayısıyla bu kullanım onların iddiasını desteklemez. 

Hz. Peygamber' in " ",.\_r- 01:.osözünde haberin müfred olarak kullanılmasın
da bedii bir sır vardır. Bu b ir tembihtir, haram kılınan her bir şeyin kendi başına 
haram vasfı taşıdığına bir işarettir. Haber tensiye olarak zikredilmiş olsaydı bu 
manaya dikkat çekilmiş olmazdı . Bu nedenle haber müfred olarak zikredilmiştir. 
Hz. Peygamber "Bunların her biri haramdır" demiş gibidir. Bu ifade hadiste zik
redilen her bir şeyin tek başına haram olduğuna delalet etmektedir. 

Burada bir edebi sanat vardır. Bu sanatı daha önce " "')ASve " "L:.15konusunu 
açıklarken değerlendirmiştik. "�\! w')AS/İkisi de ayaktadır" cümlesinde haberin 
müfred olması , ')\5 lafzının Basralıların kullanımında olduğu gibi müfred olduğu
na delalet etmez. Aksine bu lafız hakiki tesniyedir. Bu cümlede haberin müfred 
olması her birinin ayakta olduğunu bildirmek içindir. Bu durumu yeterince açık
ladık. 

Dördüncü görüş : Mevsuf hazfedilip yerine sıfat getirilmiştir. Böylece 
"Allah' ın rahmeti ihsan sahiplerine yakın bir şeydir/ lütuftur/iyiliktir" denmiş ol
maktadır. Mevsufun hazfına sıklıkla rastlanır. Bunlardan biri şu şiirdir: 

/ \.&. � .!.\� l..r° J l..r° 
.,-o L; .J ..rJ l..r° J � Jj 
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Kabrinin başında onun için ağlamaya başladı 
Benim senden sonra kimim kaldı Ey Amir 
Beni evde gurbette bıraktın 
Yardımcısı olmayan zelil olmuştur 
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Şiirde geçen �_;. I; ifadesi ile l....a>....! veya �_;. I ;  L;L.;ıanlamı kastedilmiştir. 
Aksi takdirde şair �..}- -:.ıl; �; derdi. Böyle bir kullanım şu şiirde de vardır: 

Senden ayrılmamı refah günlerde isteseydin 
Arkadaş olduğun halde, hayır demezdim , 

Şair ''l ... a>....;. -:...;1J" ya da ",Y-...L..:> L;L.;! -:...;1J" demeyi kastetmiştir. 

Bu görüşe göre Sibeveyh kadın hakkında JlU, .�lb . ...,a;b- kelimelerinin kul
lanılmasının Jfü, � . ...,a;� � anlamında olduğunu söylemektedir. Ancak bu 
görüş üç nedenle zayıftır: 

Birinci sebep: Mevsufun hazfedilip terine sıfat getirilmesi iki şartla hoş kar
şılanır: Sıfatın bir başka şeye değil bizzat mevsufa ait olduğunun bilinmesi ve 
sıfatın mevsuf hakkında tek başına kullanımının daha yaygın olması. İyi, kötü, 
alim, cahil, muttaki, resul, nebi ve benzeri sıfatlar mevsuftan ayrı olarak tek baş
larına daha çok kullanılırlar. Mevsuf bu sıfatlarla beraber nerede ise hiç gelmez. 
Şu ayetler böyledir: 

"iyiler, h iç şüphesiz nimetler içindedirler, kötüler ise h iç şüphesiz 
Cehennem 'dedirler" (el-İnfitôr, 82113, 14) 

"Şüphesiz takva sahipleri Cennetlerde ve pınar/ardadır/ar" (ez-Zôriyôt, 
51/1 5) 

"Doğrusu Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle 
iman eden kadınlar" (el-Ahzab, 33/35) . 

"Kafirler ise, zulmedenlerin ta kendileridir" (el-Bakara, 21254) . 

Bu kullanım Araplar arasında oldukça yaygındır. Bu iki şart olmadan sıfatın 
tek başına zikredilmesi hoş karşılanmaz. ··� � J J·� .� �; ...:.-..:1.J /Bana 
uzun boylu bir adam geldi, güzel bir adam gördüm" anlamında ".�}> v'·� 
� ...:.-..:'ıj Bana uzun boylu geldi, güzel gördüm" gibi cümleler doğru değildir. 
Aynı şekilde "yakın bir yerde oturdum" anlamında "yakında oturdum" denmez. 
Oturmak ve ikamet etmek bir yere delalet etse de bu kullanım hoş değildir. 

İkinci sebep: Şey, en geniş anlamlı ifadedir. Hem vacip olanı hem de müm
kün olanı kapsar. Şey kelimesinin takdir edilmesinde ya da telaffuz edilmesinde, 
üstün bir fesahat ve belagat elde etmek bir yana, sözü daha fasih ve beliğ hale 
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getirecek hiçbir ilave fayda yoktur . ..!....ol.1 ,._r, .JJU, � ·cJ"a;G- � diyen birinin 
sözünde hangi fesahat ve belagat olabilir? Bu ifadeyi açıkça telaffuz ederse din
leyenler, bu konuşmayı oldukça çirkin bulur. Hakikatte hiçbir faydası olmayan 
bir lafzın takdirinin ne gib i bir faydası olabilir? Zira "şey" , övme, yerme, kemal 
ya da noksan ifade etmeyen genel manada bilinen bir iştir. 

Burada kaçınılmaz bir durumun farkında olmak gereklidir. Allah' ın kelamı
nı sadece sözün dizilişine göre mümkün nahiv ve irab kuralları ile yorumlayıp 
tefsir etmek caiz değildir. Söz bu değerlendirmelerle bir anlam kazanır. Ancak 
Kur'an' ın irabını yapanların çoğu bu yolda yanılmışlardır. Onlar ayeti tefsir etmiş 
ve cümle yapısına ve bu yapıdan anlaşılan bir manaya uygun irab yapmışlardır. 
Bu büyük bir hatadır. Dinleyici Kur'an'a kesinlikle bir başka anlam verir. Bir 
başka sözde ve bir başka siyakta bu anlamı taşıması mümkün olan bir terkip 
varsa Kur' an' da da bu terkibin aynı anlamı taşıması gerekmez. Mesela birilerinin 
"akrabalık (bağın) ı kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerin izde tam bir gö
zetleyicidir" (en-Nisa, 4/1 ) ayetinde " L>)Jl_.ı" kelimesini mecrCır olarak kasem 
anlamında okuması böyledir. Ya da "(insanları) Allah yolundan alıkoymak, O 'nu 
inkar etmek, Mescid-i Haram 'dan alıkoymak" (el-Bakara, 2/217 )  ayetinde mes
cid kelimesini "�" edatına atfen mecrur okumak veya "Fakat onlar arasından 
ilimde yüksek bir dereceye erenlerle m u 'minler, sana indirilene de senden önce 
indirilene de iman ederler. (Onlar) namazı dosdoğru kılanlar" (en-Nisa, 4/162) 
ayetinde ".:r.-:Lli" kelimesini kasem vavı i le mecrur okumak da böyledir. Bu
nun benzerleri bizim zikrettiğimizden çok daha fazla ve çok daha vahimdir. Oysa 
Kur'an' ın özel bir bilgisi ve belirli bir anlamı vardır. Bunun dışında tefsir edilmesi 
uygun değildir. Bilinen ve alışılmış anlamı dışında tefsir edilmesi caiz değildir. 
Kur'an' ın manasının diğer manalara benzerliği lafızlarının başka lafızlara benzer
liği gibidir. Kur'an lafızları nasıl lafızların en yüce ve en fasihi ise , fesahatin en üst 
mertebesinde ise ve bir benzerini meydana getirmede aciz kalınıyorsa manaları 
da aynı şekilde en üstün, en yüce ve en büyüktür. Uygun olmayacak şekilde 
başka anlamlar ile tefsiri ile caiz değildir. Sadece nahiv ve iraba dayanarak sınırlı 
anlamlar vermek caiz değildir. 

Bu kaideyi düşün ve her zaman hatırında bulundur. Böylece müfessirlerin 
görüşlerindeki pek çok zaaf ve eksikliği anlamada istifade eder, Allah'ın kela
mındaki asıl muradın bu hatalı tefsirler olmadığını anlarsın. Bu kaideyi tefsir 
usulünden söz ederken genişçe ele alıp açıklayacağız. Bu kaide tefsir usulünün 
başlıca kurallarından biridir hatta en önemlisidir. 

Üçüncü sebep: ..!....ol.1 "..ı,a;b- .J.ll1 kelimelerinden te'nis ta'sı ihtiyaç olmadığı 
için hazfedilmiştir. Te'nin ta'sı müennes ve müzekker arasında karışma ihtimali 
olan yerlerde farkı belirtmek üzere kullanılır. Ancak sıfat müennese has ise o 
takdirde bir karışıklık söz konusu olamaz ve te'nis ta'sına da ihtiyaç olmaz. Bu 
konuda doğru görüş budur ve KCıfe mezhebinin görüşü de böyledir. 
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Bu görüşün Sibeveyh' in görüşüne muhalif olduğu söylenebilir. 

Olsa ne olur? Sahih bir delil ile sabit olmuş bir fikir bir alimin belirli bir gö
rüşüne muhalefet ettiği için reddedilir mi? Bu, zayıf akıllıların yoludur. Ancak, 
sayıları az da olsa, basiret sahipleri belirli bir görüş için bir delili ve delilin gereğini 
reddetmezler. Kuşkusuz Sibeveyh (Allah ona rahmet etsin) bu ilimde önemli b ir 
pay sahibidir ve d iğerlerinden öndedir. Başkalarının üstesinden gelemediği pek 
çok meselenin üstesinden gelmiştir. Bu alanda övgüye layıktır. Ancak bu durum 
onun Arapçaya her yönüyle hakim olduğu anlamında değildir. Arkadaşlarının 
çoğunun kendisine muhalif oldukları pek çok konu vardır. Bunları ele alma yo
luna gidersek söz epey uzayacaktır. 

Sibeveyh' in sıfat-ı müşebbehe ile ilgili "-? 3 � j>-.r. ...:,, JJ" demiş olmasını 
unutmamak gerekir. Bu cümlede 0-> kelimesini � 3Jı kelimesine, ..,.. }I kelime
sini de zamire muzaf yapmış, Basra ve KCıfelilere muhalefet etmiştir. Sibeveyh' in 
görüşleri bazen kabul edilir bazen terk edilir. Her görüşünün sahih olduğu söy
lenemez. 

Basralılar ve KCıfeliler arasındaki ihtilaflar ve bunlardan tercih edilecek 
görüşler ile ilgili Allah' ın izniyle, bir müstakil kitap yazacağız. Başarı ve destek 
Allah'tandır. 

�l1 .�l>- .J.]l1 lafızları ile ilgili tercih ettiğiniz KCıfe ekolünün görüşünü 
şu ayetin reddettiğini söyleyerek itiraz edebilirsin : "W. � ..r° JS J>'>o...:.ı 4'1; \ Y
� ) " "Onu göreceğiniz gün, bütün emzikliler emzirdiklerini unuturlar" (el
Hac, 22/2 ) .  Emzirmek dişilere has bir özelliktir ve ayette te'nis ta'sı ile kullanıl
mıştır, diyebilirsin . 

Bu itiraza karşılık ben de bu ayette Allah'a  hamd olsun, bu mezhebin görü
şün reddeden veya iptal eden bir şey olmadığını söylerim. Burada ta kullanılması 
başka türlü elde edilemeyecek bir faydaya yöneliktir. Ayette "emzikli" kelime
sinden kasıt emzirmekte olan anlamındadır. Burada emziklilik sıfatına değil em
zirme fiiline vurgu yapılmaktadır. Eğer sadece vasfa vurgu yapmak kastedilmiş 
olsaydı o zaman ..!....ol1 .�l>- kelimeleri gibi t:P ..r° kelimesi kullanılırdı .  Nitekim 
Hz. Peygamber şu hadisinde şöyle buyurmuştur: " ) . ...;...., �! �l>- ö">l.o .ı.ııl ..,� �"  
"Allah (hayız görmüş) ergenlik yaşından sonra bir kadının namazını ancak ba
şörtü ile kabul eder" 139 Bu hadiste kadının hayızlı olması değil hayız görmüş 
olması kastedilmiştir. Hayız görmüş olmak ve emzikli olmak bu vasfı taşıyan her
kes için kullanılan umumi ifadelerdir. Bilfiil emziriyor olmak ya da hali hazırda 
hayızlı olmak anlamında değildir. Hali hazırda o fiili yapmakta olan söz konusu 

139 Ebu Davud, Salat, l l ,  345; Tirmizi, Salat, i l ,  2 17;  İbn Mace, Salat, l ,  1 19; Hakim, 1 ,  251 .  
Hakim hadisin Müslim'in şartına göre sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat 
etmiştir. Hadisin durumu ile ilgili ayrıntılar için bk. el-Elbani, İrvau'l-galil, 1 ,  214. el-Elbani 
hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
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ise ta kullanılır. Ayette o an çocuğunu emzirmekte olan kadının kıyamet saati
nin dehşetiyle emzirdiği çocuğu unutmasıdır . ...:.,.,....;, ) �y lafzı bu yorumu te'kid 
etmektedir. Böylece ayette kullanılan � /'/ emzikli kelimesi ile emzikli olmanın 
değil bilfiil o an emzirmenin kastedildiği anlaşılmıştır. Bu görüşün tercih edilmesi 
meselesi bir başka yerde daha ele alınacaktır. 

Beşinci görüş: Muzafın, hazfe uygun ise , muzafun ileyh hükmü kazanması 
ve muzaf yerine muzafun ileyhle yetinilmesidir. Şairin şu sözünde olduğ� gibi: 

Zübeyr' in haberi gelince 
Medine suru ve boynu bükük dağlar eğildi. 

Bir başka şair şöyle demiştir: 

�ı - Jı · -i w y � ..r.> '-5' 

Esen rüzgarın yardımıyla titreyen mızraklar gibi yürüdüler. 

Bir başka şair şöyle demiştir: 

Nefislerin isyan etmesi yolunu şaşırmış ve gururlanmış olsa da nimetleri in
tikama çevirerek olur. 

Birinci şiirde J.>-" kelimesi �..WI kelimesine muzaftır. İkinci şiirde /' kelimesi 
c�)I kelimesine muzaftır. Üçüncü şiirde � kelimesi <.f' yiJI kelimesine muzaftır. 
Muzaf olan bu kelimeler muzafun ileyhleri müennes olduğu için müennes kabul 
edilmiş, asıl olan fer' olana hamledilmiştir. Oysa müzekkerlik asıldır müenneslik 
fer'dir. Fer' in asıl olana hamledilmesi yoluyla müzekkere muzaf olan müennesin 
müzekker kabul edilmesi caizdir. 

Şairin şu sözü de müzekkerin müennes addedilmesine örnek teşkil eder: 

Kendi verdiğin emirle ışık saçarsın 
Kandan kıpkırmızı olan mızrağın ucu gibi .  

Bu şiirde JJ..J> kelimesi ölill kelimesine muzaf olduğu için müennes kabul 
edilmiştir. Arkadaşlarımdan biri bana Ebu Muhammed b. Hazm' ın bu manada 
bir şiirini benim bilmediğim bir isnatla zikrettiler: 
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�İJ � y- � J.r-5 oly c.ŞJJI .;..İ..>-IJ � � �..w. � 
İ ..ll 1 ıf o l.:.il 1 .; ..w. ..:..;; _r, LS t.Ş .u � _9 t.Ş :ı .. ..: � _,_l 1 J: ..w. 0 � 

Amr gibi bir dost karşısında dikkatli ol 
Ve ondan Arapla Acem arasındaki uzaklık gibi uzak dur 
Zira kötü dost aleyhime şahit olarak yeter 
Kandan kıpkırmızı olmuş mızrağın ucu gibi .  

Nabiğa da şöyle demiştir: 

O atlar kuşluk vaktinde feryat eder 

Ayaklarını silkeler ve ayakları topuklarına dolanır. 
Lebid' in şu şiiri de böyledir: 

O kuş öttüğünde gider ve öne geçer 
Bu onun adetindendir 

·:· 141 

Bu görüş önde gelen il im adamlarından bir başkası tarafından daha kabul 
edilmiş olsa da güçlü değildir. Bu, şiirde kullanıldığı bilinen bir usuldür ancak 
fasih konuşmada kullanımı çok nadirdir. Mesela "-"-!l.ol � �:,/parmaklarından 
biri kayboldu, sözü gibi. Bu cümlede bu kullanımı güçlendiren muzafın, muzafun 
ileyhle birleşik ve onun bir parçası olmasıdır. Bu cümle "parmaklardan biri ve 
ikisi kayboldu" denmiş gibidir. Kur'an\ hilafı daha fasih bir şeye hamletmek pek 
kolay değildir. 

Altmcı görüş: Burada zikredilen iki şeyden biri diğerine tabi olduğu ve 
onun manalarından birini taşıdığı için bunlardan biri ile yetinilmektedir. Biri zik
redilince manası anlaşılan ikincisini zikretmeye ihtiyaç duyulmamıştır. 

Şu ayetlerde de bu şekilde bir kullanım vardır: 

"Eğer istesek gökten üzer/erine bir mucize indiririz de boyunları ona eğili ve
rirdi" (eş-Şuara, 26/4) 

Ayette "JL:..YiJl/boyunlar" kelimesinin haberini zikretmeye ihtiyaç duyulma
mıştır. 

"Halbuki daha doğru olan Allah 'ı ve Resulü 'nü hoşnut etmeleridir" (et-Tevbe, 
9/62) .  Ayetin anlamı şöyledir: "Allah' ı  hoşnut etmeleri daha doğrudur, Resulünü 
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de öyle." Ayette zamirin Allah'a irca edilerek tekrarlanmasına gerek duyulma
mıştır. Çünkü Allah ' ı  hoşnut etmek Resulünü hoşnut etmektir. Bu nedenle ayette 
"o� J.- .:.ı1" denilmiş, "� _,...; _,-:! .:.ıl" denilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. 

Buna göre "�ı 0-" �} .uıı � J .:ı( ayetinde aslolan "-r �} .uıl .Jj 
.::::--=-JI" ifadesidir. Mahzufun haberi zikredilmiş, mevcudun haberine ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Bu görüş oldukça güzel bir görüştür. Kaynağı ince, manası derindir. Kur'an' ın 
sırlarından biridir. 

Bu görüş şöyle yorumlanabilir: Rahmet, Allah' ın sıfatlarından biridir. Sıfat 
ancak mevsufla birl ikte var olabilir ve mevsuftan ayrılmaz. Rahmet ihsan sahip
lerine yakın ise o takdirde Allah da pekala onlara yakın olacaktır. Burada ta' nın 
hazfedilmesi bir uyarı ve büyük ve önemli bir fayda içermektedir. Allah' ın ihsan 
sahiplerine yakınlığı iki yakınlığı, kendisinin ve rahmetinin yakınlığını gerektir
mektedir. Ayette ''._r.--�.Jı 0-" �.r ,uı\ �/ denmiş olsaydı o zaman ayet Allah ' ın 
yakınlığına delalet etmeyecekti . Zira Allah'ın yakınlığı, rahmetinin yakınlığından 
daha özel bir yakınlıktır. Umumi olan bir şey, Allah' ın yakınlığının hilafına, özel 
olan bir şeyi gerektirmez. Allah' ın yakınlığı özel olunca umumi olanı yani rah
metinin yakınlığını, gerektirir. Oldukça değerli olan bu görüşü hafife almamak 
gerekir. Kur'an' ın esrarından bedii bir sır içermektedir. Bu görüşün sahibinin bu 
sır dolu manayı kastettiğini ya da fark ettiğini sanmıyorum. O, Allah' ın ihsan 
sahiplerine yakın olmasını bildirmenin rahmetinin yakın olmasını bildirmeye ye
teceğini söylemek istemiştir. 

Yedinci görüş: Bu ayet ile ilgili söylenenler arasında en uygun ve tercihe 
şayan görüştür. 

Allah' ın ihsan sahiplerine yakınlığı ve rahmetinin yakınlığı birbirine bağlı ve 
birbirinden ayrılmaz iki şeydir. O'nun rahmeti ihsan sahiplerine yakın ise O da 
onlara yakındır. Bu iki mana birbirine bağlı ise her birini kastetmek doğru olur. 
Allah'ın ihsan sahiplerine yakınlığı açıklanırken insan teşvik edilmekte, kayıtsız 
şartsız en yüce ve şerefli bir nasibe yönlendirilmektedir. insana verilebilecek en 
lütufkar nimet Allah' ın kendisine yakınlığıdır. istekler, emeller ve arzuların nihai 
hedefi budur. Kalpler bu yakınlık ile hayat bulur ve kul mutlu olur. Ayette " �}" 
yerine ··�;· kullanılması ihsana davet, ihsan sahibi olmak için kişileri teşvik
tir. Bu çağrıdan ancak kalpleri katılaşmış kimseler geri kalabilir. Allah'tan başka 
kuwet yoktur. 

Sekizinci görüş: Rahmet bir mastardır, müsenna ( iki!) ve çoğul olamaya
cağı gibi müennes de olamaz. 

Bu görüş gerçekten çok zayıftır. Allah rahmeti zikredince şu sözünde olduğu 
gibi müennes olarak zikretmiştir: ".JA __r.>-...ll 4--=Slu---9 �ı.Ş"' ulS �J � JJ/ Rah-
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metim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlara yazacağım" (el-A'raf, 7/156) .  
Hz. Peygamber' den nakledilen kutsi bir hadiste de ··� �..;i..�· _,ı � � J u!/ 
Rahmetim gazabımı geçmiştir" buyrulmuştur. 140 Rahmet mastar olduğÜ için ta 
hazfedilmiş olsaydı o takdirde bu ayet ve hadiste mastarların te'n is takısı almış 
olması nasıl açıklanacaktır? Bunlarda da zamirin müzekker olarak rahmet masta
rını işaret etmesi gerekecekti .  Hikmet, kudret, irade, himmet ve benzeri kelimeler 
de böyledir. Bunlar da bu görüşü reddetmek için birer delildir. 

Dokuzuncu görüş: ·· '---?.)" kelimesi ile iki şey kastedilir: 

1- Nesep ve akrabalık: Kelime bu anlamda kullanılınca ta ile kullanılır, falan
ca benim akrabamdır derken " "J �) 4.;'.>\,;denilir. 

Mekan yakınlığı : Bu anlamda kullanılınca ta kullanılmaz. Falanca bana ya
kın oturdu derken "ı.i" l;.:) �)\., � .. denilir ancak "ı.i" �)" denilmez. 

Bu görüş el-Ferra' nın ve bir grubun görüşüdür. Ancak zayıf bir görüştür. Bu 
değerlendirme ··�_ /' lafzı zarf ise doğrudur. "L.) ._;... öi_,..J I �" denilebilir. 
Ancak ''--�;" lafzı isim ise doğru değildir. 

-

Onuncu görüş : Rahmet kelimesinin te'nis yapılması mecazi ise ta'nın hazfı 
caiz olur. " ··�ı e:Ll've " "..r......:.l l ..::.....J.1,denilebilmesi böyledir. 

Bu görüş de doğru değildir. Bu durum fiil müennesin zahirine isnad edilince 
geçerlidir. Ancak zamirine isnad edilirse ta'nın kullanılması zorunludur. '"..r......:J I 

"Wl.1 �1 . ..::.....J.1,denilir, "t11.1" denilmez. Çünkü sıfatta kelimeye ait zamir 
vardır. 

On birinci görüş: '' --:--.;)" mastardır, sıfat değildir. Bu nedenle ta çıkarılmış
tır. Bir müennesten mastar ile haber verilince ta ilave edilmez. "J� öİ_rı" denilir, 
" ";;J� öl_rıdenilmez. 

Bu konuda söylenenlerin en kötüsü bu görüştür. Bu görüşü ileri süren keli
menin mastar olarak kullanımı ile ilgili hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü "�;'· 
kelimesi sıfattır. Mastar olan " """:"')kelimesidir. 

On ikinci görüş: "J.r-9 � .. k<".lıplarında müzekker ve müennes hem ha
kiki hem mecazi anlamda eşittir. Şair lmru'l-Kays şöyle demiştir: 

140 Buhari, Tevhid, XIII, 395, 415; Müslim, Tevbe, V, 595 . 



Sevimli hoş güzel bir kadın ki yarılmış bir ağaç dalı gibi uzun boylu 
Ve güzel kadınların ağzından dökülen şirin sözlü 

Ayrıca şöyle de demiştir: 

Vay haline, akşam olunca ne Ümmü Haşim ona yakın ne de Ye�ur'un kızı 
Seba be 

Cerir şöyle demiştir: 

Ümmü Amr sana yakın olduğu halde ne o seni ziyaret ediyor ne de sen onu 
ziyaret ediyorsan , hayatın sana bir faydası var mı? 

Ayrıca şöyle de demiştir: 

Sen doğru sözlü bir kimsenin ey Büseyn 
Şayet onun gamı açılmış olsaydı biz de savaşmamış olurduk 

Cerir şöyle de demiştir: 

Onlar aşkı davet etti sonra da kalplerimizi rehin aldılar 
Onlar dost olduğu halde onlardan gelen zorluk düşmandır. 

Bu görüşün şiirlerde çok fazla şahidi olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşte bir 
takım te'viller ve zorlamalara gerek duyulmamıştır ancak oldukça zayıf bir görüş
tür. Bu görüşü reddedenlerden biri Ebu Abdullah b. Malik olup şöyle demiştir: 

Bu görüş zayıftır. Çünkü bu görüşü ileri süren ya �vezninin burada ve 
diğer yerlerde Jy.i vezni gibi müzekker ve müennes olduğu zaman tek bir lafız 
aldığını söylemiştir ya da özellikle burada �vezninin Jy.i veznine hamledildi
ğini söylemektedir. Birinci görüş Arapçaya vakıf olanların icmasıyla merduttur. 
�r. .�_); ve benzeri bu vezindeki kelimelerde ta kullanımı gereklidir. Bu ne
denle bu görüşü ileri süren ilim adamları "L:N d-1 ...:..;l5 t... J" "Annen de ahlaksız 
bir kadın değildi" (Meryem, 19/28) ve "� !..li t1J" "Ben ahlaksız bir kadın de
ğilim" (Meryem, 19/20) ayetlerini delil göstermişlerdir. Kelimenin aslı �'dir ve 
Jy.i veznindendir. Bu nedenle ta ilave edilmemiştir. Daha sonra vav ha'rfi ya ile , 
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damme kesra ile değiştirilmiştir. Böylece lafız �gibi olmuştur. Aslı itibariyle � 
vezninde olsaydı ta ilave edilir ve "� ..:1i �J" denilirdi. İkinci görüş de merduttur. 
Çünkü � vezninin J yJ veznine hamledilerek ona tabi kabul edilmesi uygun 
değildir. Bunun aksi yani JyJ vezninin � veznine tabi kabul edilmesi daha uy
gundur. Bu kalıplar lafız ve mana bakımından farklıdır. Lafız farklılığı ortadadır. 
Mana farklılığına gelince , �)kelimesinde mübalağa yoktur, az da olsa yakın 
olan her şeyi tasvir etmek üzere kullanılır. Oysa J yJ vezni mübalağa içindir. 

Mübalağaya delalet eden bir lafzın mübalağa içermeyen bir yapısı olmalı ve 
daha sonra bu lafızla mübalağa kastedilmeli böylece yapısı değişmiş olmalıdır. 
"-:' JLl kelimesinin ....., Jr-P olması veya 1J� kelimesinin 1� olması gibi . Oysa --:-:) 
kelimesi böyle değildir. 

lmru' l-Kays' ın beyitlerinde şu nedenlerden dolayı söz konusu görüşü destek
leyen bir delil yoktur. 

Birinci neden: Bu oldukça nadir olduğundan dolayı bir hükmü yoktur, çok 
fazla çeşidi de yoktur. J y-1 Jj:-i ... l.........J ı �l .�I ._;; _,.:...-1 ;e,._,.:...-1 örneklerinde oldu
ğu gibi asıl olarak kullanılmamıştır. Böyle olanların hükmü yoktur. 

İkinci neden: Şiirde rl:-ill � demeyi kastetmiş ancak izafet amacıyla ta'yı 
hazfetmiştir. El-Ferra ve bir diğer lügat alimine göre bu durumda ta' nın hazfı 
caizdir. Nite�im "ö)\...a.ll il!!J" ayetinde de kasıt "ö)l.aJI :i..ol!!J " 'dır. Çünkü bilinen 
�l![ lafzıdır. izafet dışında il!! denilmez . "ö.:ı l/' yerine ".:ı i/' denilmez . Ya da " ''�fü) 
yerine "JL!ı" denilmez. Bu lafızlarda yer alan ta Jwı babının elifi ya da ya'sına 
bedel olarak getirilmiştir. Çünkü ;;_.ı.;! lafzının aslı i ıJ;(dır. Ayne' l -harfin (vav) ha
rekesi kaf hafine nakledilmiş, iki eif ardı ardına gelince biri hazfedilerek yerine 
bedel olarak ta getirilmiştir. İzafet dışında bu ta harfi hep fiilde yer almıştır. Bazı
larına göre bu ta'nın hazfı kıyasen caizdir. Bazılarına göre semai olarak caizdir. 

Bu şekilde getirilip bulunması lazım olan ta ;.; j . ö.:ı _y kelimelerinde bulunmak
tadır. Bu kelimelerin aslı ıJjJ .-l>-J kelimeleridir. Bunların başında yer alan vav 
hazfedilmiş bedel olarak ta getirilmiş ve bulunması zorunlu addedilmiştir. Ancak 
şairin şu sözünde olduğu gibi izafet için hazfedilir: 

Ortaklar ayrılmayı ve sıyrılmayı tercih ettiler, 

Vaat ettikleri pek çok konuda vaatlerini yerine getirmediler. 

Şiirde _r>İJI �.)t. ..:.l _,..i..l>-1 denmek istenmiş ve ta hazfedilmiştir. 
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Bu kurala göre bazı kıraat alimleri " •� .J ıJ�lJ  c_J.}-JI ıJ,,ı) }JI Eğer onlar 
çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı "(et-Tevbe, 9/46) ayetini 
ta yerine ha ile okumuşlar, ta'yı hazfetmişlerdir. 14 1  

Üçüncü neden: İmru'l-Kays' ın "rl:.a.ll c:::W" sözünde fail vezni mef'ul anlamın
dadır. El-Muhkem adlı eserin sahibi � (vurmak ) anlamında �"j ve �)kelime
lerinin kullanıldığını söylemiştir. Bu durumda � kelimesi uıw yani � anla
mındadır. Bu yoruma göre burada ta' nın haztedilmesi kıyasa muhalif değildir. 

c:::W kelimesinin t_ki üzerine bina edilmesi, �.r" kelimesinin r r' üzerine bina 
edilmesi gibidir. Bu durumda müennes olunca ta alması gerekircTI. Ancak mef'ul 
anlamında fail veznine benzediği için olduğu gibi kalmış, ta almamıştır. 

Bu ayetle ilgili on iki görüşün tamamı işte bunlardır. Bu görüşlerin en sahih 
olanları altıncı ve yedinci görüştür. Diğer görüşler tartışmalı ,  zayıf hatta çok za
yıftır. Bu ilme yeni başlayanlar ve mukallitler buradaki incelikleri fark edemezler. 
İnsaf sahibi ve faziletli kişi için zayıf ve kuwetli görüş gizli kalmaz. Ayetle ilgil i son 
söyleyeceğimiz budur. Allah en doğrusunu bilir. 142 

�d..:., '1� �l>...... Ght ırı r- �- . t-i; : •· ı · � , \.J ,I \  'ı " . , " '.D ı .J. · , . � � - J '-? - LJ:'. _r. c.. -.( u-: .r.. '-? - ..T) 
" • ' ,, 1 ,,.  ,,. :::; - J  " ,. ,,  - " " , .. "' , 

.;r-ıı tr �Js �ı?ı � � � ��l_ğ �wı  � ll)L; s-? � 
' , ! '1 .;. ·� JJı · �- 01G i� " !  �\ iliı · ..! o v� 0 , (jj ! <:L\ er- . l? J - J - �; . c.� . : . J "' ..,. J.r ,--

t. ,,.  I ı ,,. ı c  J I ,. '  "° - � <oA� 0J� v--� �� �I  ._;� ..:l\J5 I� ':il 
5 7. Rahmetin in önünden rüzgarları müjde olmak üzere gönderen 

O'dur. Nihayet bunlar ağır yüklü bulutları kaldırınca Biz onları ölmüş 
(kurak} bir yere süreriz ve ondan su indiririz. Ve derken o su ile ürünün 
her türlüsünü çıkartırız. Işte Biz ölüleri de böyle çıkaracağız. (Bunları) iyi 
düşünüp ibret alırsınız diye (açıklıyoruz) . 

58. lyi ve temiz ülkenin bitkisi, Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandan 
ise faydası pek az bir şeyden başkası çıkmaz. İşte Biz ayetlerimizi, şükre
den bir topluluk için böylece türlü türlü ve tekrar tekrar açıklarız. 

141 Ebu' l-Feth b .  Cinni  rivayet etmiş ve şöyle demiştir: "İbn Vehb, Harmele b .  İmran' dan nak

len rivayet ettiğine
_ 
göre Muhammed b. Abdülmelik bu ayeti ,.,lı. .J l_,..lı-\ı (-'_;.JI 1 _,,1) _,.ı_, 

diye okumuştur". lbn Cinni şöyle demektedir: "Bu manada kullanılan ta ile ö..lı-şeklinde 

okumadır. Burada geçen ..ı...JI  kelimesi değildir . ..lJI yüzde çıkan yara anlamına gelir. Burada 

kastedilen .:;..lı- .J l_,..lı-\ı c_J,.;Jı l_pl) )_,anlamıdır. Bu da hazırlanırlardı, anlamındadır. Ancak 
kelimede yer alan te'nis ta'sı hazfedilmiş, zamir ha'sı te 'nis ta' sına bedel olarak getirilmiştir." 
Bk. İbn Cinni, el-Muhtesib, 1, 292. 

142 Bedfıiu 'l-fevfıid, III, 22-35. 
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Tefsiri : 

Allah Teala iki çeşit yeniden dirilme olacağını haber vermiştir. Bunlardan biri 
diğeri ile anlaşılır ve ona kıyas edilir. Daha sonra bir başka kıyas daha yapmış
tır. Yeryüzünde iyi ve temiz yerler olduğunu, buraya yağmur yağınca rabbinin 
izniyle bitkiler yeşerdiğini belirtmiştir. Yeryüzünde kötü ve pis yerler bulunduğu 
buralardan faydası pek az bir şeyden fazlası çıkmayacağını açıklamıştır. Buralara 
yağmur yağsa da temiz ve hoş yerlerin bitkileri yeşermez. 

Allah gökten kalplere indirdiği vahyi, yeryüzüne indirdiği suya benzetmiştir. 
Benzetme yönü onda ve bunda hayatın ortaya çıkmasıdır. 

Kalpler amellerin mekanı olması bakımından yeryüzüne benzetilmiştir. Yer
yüzü de bitkilerin yeridir. Vahiyden yararlanamayan,  arınmayan ve iman etme
yen kalp yağmurdan yararlanamayan, çok az yeşerebilen ve fayda vermeyen 
yer gibidir. 

Vahye iman eden, arınan ve vahiyle amel eden kalp yağmur vasıtasıyla ye
şeren toprak gibidir. 

Kur·an' ı dinleyip akleden ve düşünen mümin yağmurun etkisi ile güzelleş
miş, her güzel çiftten nice bitkiler yetişmiş, yemyeşil ve hoş bir ülkeye benzetil
miştir. Vahye yüz çeviren ise bunun aksidir. Başarıya eriştiren Allah' tır. 143 

� � (t  

J�1 �! � � �ı Cr.o � 1..o :ıı ı ı_J�ı r-ji � Jlt �) ıJl �; ı.:.L. jİ _w 
y:!o �� � ilı) Ll �_,.; � �ı j� � o °'� �  r.Y- �ık � 

�i , , �wı �) Cr.o JyJ �j �')'..j, � � _ _µ � j� �i · � 
59. Anda/sun Biz Nuh 'u kavmine gönderdik de: "Ey kavmim, Allah 'a 

ibadet edin. Sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin 
için büyük bir günün azabından korkuyorum "  dedi. 

60. Kavminden ileri gelenler de (ona): "Şüphesiz biz seni apaçık bir 
sapıklık içinde görüyoruz" dediler. 

61 . Dedi ki: "Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Fakat ben 
alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. 

Tefsiri: 
Ayet "Bende bir tek sapıklık yoktur" anlamındadır. Bu da onda bir tek sapık

lık dahi olmaması anlamındadır. Eğer ayette 4.l')\.....c yerine J)\...ô denmiş olsaydı bu 
mana ortaya çıkmayacaktı. Çünkü cins isim az ve çok için kullanılır. Menfi olanın 
çok olması mümkündür.144 

143 İ'lamu'/-muvakkiin, 1, 187, 188. 
1 44 El-Fevôid, 183 .  
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62. "Rabbimin vah yettiklerini size tebliğ ediyorum, sizin iyiliğinizi istiyo
rum ve ben Allah'tan (gelen vahy ile) sizin bilmediğinizi de biliyorum. " 

63. "Sizi uyarmak için, sakınmanız için ve belki (o sayede) rahmet 
olunursunuz diye Rabbiniz tarafından için izden bir kişiye bir öğüt geldi 
diye şaştınız m ı  yoksa? "  (dedi) . 

64. Bunun · üzerine onu yalanladılar. Biz de kendisini ve gemide 
onunla birlikte bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise 
(tufan ile) boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. 

65. Ad (kavmin)e de kardeşleri HCıd'u (gönderdik) .  O: "Ey kavmim, 
Allah 'a ibadet ediniz. O'ndan başka hiçbir ilah ın ız yoktur. Hala sakın
mayacak mısınız?"  dedi. 

66. Kavminin ileri gelenlerinden kafir olanlar da: "Biz senin aklında bir 
hafiflik görüyoruz ve gerçekten biz seni yalancılardan sanıyoruz" dediler. 

67. "Ey kavmim! Aklımda bir hafiflik yok. Fakat ben (size) alemlerin 
Rabbi tarafından (gönderilmiş) b ir peygamberim " dedi. 

68. "Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ve ben size güve
nilir bir nasihat ediciyim. 

69. "Sizi uyarmak için Rabbiniz tarafından içinizden bir adama size 
bir öğüt (risalet ve beyan) geldi diye şaştınız m ı  yoksa? Düşünün ki O, sizi 
Nuh kavminden sonra halifeler kıldı, yaratılış itibari ile size boy pos da 
verdi. O halde Allah 'ın n imetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erdirilesiniz. " 

70. (Kavminin kafirleri Hz. Hud'a): "Sen bize babalarımızın ibadet 
ettiklerini terkederek yalnız Allah 'a ibadet edelim diye mi geldin? O hal
de doğru söyleyenlerden isen bizi kendisiyle tehdit ettiğin şeyi (azabı) 
getir" dediler. 

71 . Dedi ki: "Gerçekten Rabbin izden size bir azab ve gazab gelecek
tir. Allah 'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, kendinizin ue atalarınızın 
taktığı (ilah diye adlandırdığın ız) bir takım adlar hakkında mı benimle 
tartışıyorsunuz? Artık (azabı) bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte 
(onu) bekleyenlerdenim . " 

72. Bunun üzerine Biz kendisini de onunla beraber olanları da tara
fımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp iman etmeyen
lerin ise köklerin i kestik. 

73. Semud (kavmin) e de kardeşleri Salih ' i  (gönderdik. Onlara) : "Ey 
kavmim, Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Size 
Rabbin izden apaçık bir mucize (belge) gelmiş bulun uyor. İşte size bir 
mıicize olmak üzere Allah 'ın dişi devesi. Onu bırakın, Allah 'ın arzında 
ot/asın. Ona kötülükle dokunmayın, sonra sizi acıklı bir azab yakalar" 
dedi. 
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74. "Hatırlayın ki (Allah) Ad (kavmin) den sonra sizi (Hicr'de) hali
feler kılıp yeryüzüne yerleştirdi. Ovalarında köşkler yapıyor, dağlarında 
evler yontuyorsunuz. Artık Allah 'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde 
fesatçılar olup taşkınlık yapmayın. " 

75 . Kavminden müstekbir olanların ileri gelenleri kendilerince zayıf 
kabul ettiklerine (mustaz'aflara), yani aralarından iman edenlere şöyle 
dediler: "Salih 'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygam
ber olduğunu biliyor musunuz?"  Onlar da: "Doğrusu biz onunla gönde
rilene iman edenleriz" dediler. 

76. O m üstekbirler: "Doğrusu biz şu sizin iman ettiğinizi inkôr eden
leriz" dediler. 

77. Derken o dişi deveyi kesip öldürdüler, Rabblerinin emrine karşı 
büyüklenerek isyan ettiler ve: "Ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygam
berlerden isen bizi tehdit edip durduğunu getir" dediler. 

78. Bunun üzerine şiddetli bir sarsıntı (bir zelzele) onları yakalayıver
di de yurtlarında diz üstü çökenler oldular. 

79. O da onlardan yüz çevirdi ve: "Ey kavmim, gerçekten ben size 
Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size (içtenlikle) öğüt verdim. Fakat siz 
öğüt verenleri sevmezsiniz" dedi. 

80. LCıt'u da (kavmine gönderdik) . Han i o kavmine: "Sizden evvel 
alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?" de
mişti. 

Tefsiri : 

LCıtiler hakkındaki bu ayet hayasızlığın birçok çeşidi olduğunu açıklamaktadır. 
Allah zinayı hayasızlığın bir çeşidi olmasından ötürü hoş karşılamamış, lCıtiliği ise 
hayasızlık olarak tarif etmiştir. Bu tarif lCıtiliğin hayasızlığın tüm manalarını kapsa
dığını göstermektedir. Yani ,  hayasızlık olduğu herkes tarafından kabul edilen bir 
işi mi yapıyorsunuz? denilmektedir. LCıtilik hayasızlığı tam ve çok açık olduğun
dan dolayı ismini ayrıca zikretmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü hayasızlık keli
mesi b ir başka şey için kullanılmamaktadır. Bu kullanımın bir benzeri Firavun' un 
Musa'ya (a .s) "Ve işlediğin o işi de yaptın" (eş-Şuara, 26/19)  demesidir. 

Yani  herkes tarafından bilinen o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Allah Teala daha 
sonra bu işin hayasızlık olduğunu ve onlardan önce hiç kimse tarafından yapıl
madığını "Sizden evvel alemlerden hiç kimsenin yapmadı{) hayasızlığı mı yapı
yorsunuz?" diyerek te'yid etmiştir. Ardından kalbi tiksindiren,  kulağı tırmalayan , 
insan doğasının şiddetle nefret ettiği bu davranışın erkeğin bir kadınla birliktelik 
gibi bir erkekle birliktel iği olduğunu vurgulamış ve şöyle demiştir: 
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81 . "Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. 
Hayır, siz çok ileri giden bir kavimsiniz. " 

Tefsiri : 

Onların kadınlarla birlikte olmayı istememelerine dikkat çekerken onları 
böyle davranmaya sevk eden etkenin sadece şehvet olduğunu belirtmiştir. Bu 
fiille erkeğin kadına duyduğu ihtiyaç mahiyetinde cinsel isteğini karşılayıp zevk 
elde etmek, kadının uğruna anne ve babasını dahi unutup kocasına dayandığı 
bir sevgi ve şefkat ortamına kavuşmak ya da neslin devamını sağlamak amacı 
bulunmadığını beyan etmiştir. Oysa kadın ve erkek arasındaki evlilik bağı var
lıkların en şereflisi olan insan soyunu sürdürmektir. Kadını koruma altına almak 
ve cinsel isteğini gidermektir. Nesebin kaynağı olan sıhri akrabalık bağını tesis 
etmektir. Erkeğin kadını kollayıp gözetmesidir. Allah'ın en çok sevdiği peygam
berler, veliler, müminler evlilik bağında kadın ve erkeğin bir araya gelmesi ile 
doğarlar. Hz. Peygamber diğer peygamberlere karşı kendi ümmetinin çokluğu 
ile övünür. 145 Evliliğin bu benzeri pek çok faydası vardır. LCıtiliğin zararları ise 
sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte evliliğin faydalarının hepsini engeller, 
ortadan kaldırır, zararların tafsilatını ancak Allah bilir. Allah lCıtiliğin erkeklerin 
fıtratına aykırı olması, Allah' ın erkeklerde yarattığı tabiatı bozması sebebiyle çir
kin olduğunu açıklamıştır. LCıtiler kadınları bırakıp erkeklere şehvet duymuş, bu 
nedenle Allah da onların diyarının altını üstüne getirmiştir. Aynı şekilde onlar da 
fıtratı alt üst etmişlerdi, bu nedenle baş aşağı azap göreceklerdir. Allah bu işin 
çirkinliğini onlar hakkında haddi aşmak tabirini kullanarak vermiştir: "Hayır, siz 
çok ileri giden bir kavimsin iz. " ( el-A'raf, 7/8 1 )  

Bunun bir benzeri ya d a  yakın bir ifadenin zina hakkında kullanılıp kullanıl
madığını bir düşün! Allah Lut kavmi hakkında şöyle buyurmuştur: 

"Lut'a da h ikmet ve ilim verdik. Onu kötülükleri işleyen o ülkeden kurtardık. 
Çünkü onlar kötü bir kavim idiler, hem jôsıktılar. " (el-Enbiya, 21174) 

Allah bu ayette onları iki vasıfla kınamıştır: Kötülük ve fısk. Peygamberleri
nin diliyle onları fesat sahipleri olarak tarif etmiştir: 

"O da: "Rabbim, bu fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım et" dedi " (el
Ankebut, 26/30) .  

145 Burada Ahmed b. Hanbel ' in Enes b. Malik'ten naklettiği bir hadise işaret edilmektedir. 
(Müsned, i l i ,  158) .  Bu hadisi Ebu Davud, Nikah, VI. 45 ( Kısır kadınlarla evlenmenin yasak
lanması babında) rivayet etmiştir. Nesai de Nikah. VI . 65.66 (Kısır kadınlarla evlenmenin 
mekruh olması babında) nakletmiştir. Hadisin tahrici için bk. el-Elbani. Adôbu 'z-zifôf. s. 
132 
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İbrahim'e (a .s)  hitap eden meleklerin diliyle onlar hakkında zalim ifadesini 
kullanmıştır: 

"Elçilerimiz İbrahim'e (evlat) müjde(si) ile geldiklerinde, dediler ki: "Muhak
kak ki b iz şu kasaba halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalimler oldular. " 
(el-Ankebut, 26/31) 

Bir düşün! Başka kim bu kimseler gibi cezalandırıldı? Bunlardan başka 
kimse Allah tarafından bu şekilde kınandı mı? Melekler onları helak edecekle
rini açıklayıp İbrahim (a.s) onlar hakkında meleklerle tartışınca İbrahim' e  şöyle 
denilmişti : " (Melekler dediler ki) : "Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin 
(azap) emri gelmiştir. Onlara reddolunmayacak bir azap gelip çatacaktır. " (HCıd, 
1 1/76 ) . 146 
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82. Kavminin cevabı yalnızca: "Çıkarın onları (LCıt'u ve ona uyan

ları) ülkenizden. Çünkü onlar fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış" 
demek oldu. 

146 Ed-Dôu ve'd-devô, 258-260. 
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83. Bunun üzerine Biz de hem onu hem de ehlini kurtardık. Ancak 
karısı geride kalıp helak edilenlerden oldu. 

84. Onların üzerine bir yağmur yağdırdık. Günahkarların sonunun 
nasıl olduğuna bir bak! 

85. Medyen'e de (soyca) kardeşleri Şuayb 'ı (gönderdik) . Dedi ki: "Ey 
kavmim, Allah 'a ibadet edin. O'ndan başka h içbir ilahınız yoktur. Rab
bin izden size apaçık bir belge (mucize) gelm iştir. Artık ölçeği ve teraziyi 
tam tutun. lnsanların eşyasını (haksızlık edip) eksik vermeyin. Islah edil
dikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Şayet inanan kimse
lerseniz böylesi hakkın ızda daha hayırlıdır. 

86. "Ve siz öyle her yolun başında oturarak Allah 'a iman edenleri 
tehdit edip ve eğriliğini arayarak Allah 'm yolundan alıkoymayın. Düşü
nün ki siz vaktiyle çok az idiniz de sizi çoğalttı. Bir de fesad çıkaranların 
sonları n ice olmuştur, bir bakıverin. 

87. "Şayet için izden bir kısmı benimle gönderilene iman etmiş, bir 
kısmı da iman etmemişse; Allah aramızda hükm ün ü  verinceye kadar 
sabredin. O, hüküm koyanların en hayırlısıdır. " 

88. Kavminden büyüklük taslayan (müstekbir), ileri gelenler (mele): 
"Ey Şuayb, seni ve sen inle beraber iman edenleri muhakkak ülkemiz
den çıkaracağız, yahut mutlaka bizim din imize döneceksiniz" dediler. O: 
"Ya istemezsek de mi?"  dedi 

89. (Devamla) : ''Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dini
nize geri dönersek doğrusu A/lah 'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Ona 
dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Meğer ki Rabbimiz olan Allah 
dileye. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatm ıştır. Biz, ancak Allah 'a güvenip 
dayandık. Rabbimiz, b izimle kavmimiz arasında Sen hak ile hükmet! 
Sen hükmedenlerin en hayırlısısın . " 

Tefsiri :  

Bu ayet Kaderiyye' nin irade konusundaki te'vilin i iptal etmektedir. Kavmi 
Şuayb'a "Sen de biliyorsun ki Allah Teala'nın bir kimsenin küfür ve şirke gir
mesini istemesi imkansızdır" demişler ancak Allah' ın dilediği kimseyi dalalete 
düşürme, dilediği kimseyi hidayete erdirme iradesini istisna etmişlerdir. Şuayb 
ise onlara: "Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır" diyerek meseleyi Allah' ın ilim 
ve iradesine irca etmiştir. Allah ' ın yaratmasında geniş bir ilim vardır. İradesi ya
rattıklarının bilgisinin ötesindedir. Bizler bilgi ve irademiz nispetinde onu idrak 
edemeyiz bu nedenle bu konuya girmiyoruz. Allah' ın bizim bilgi ve irademizin 
ötesinde bir ilmi ve iradesi vardır. Bu sebeple Şuayb (a .s) meseleyi O' na irca 
etmiştir. 147 
---- --- ---�--

147 Şifôu '/-alil, 64. 
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90. Kavminden kôfir olan ileri gelenler: "Şuayb 'e uyarsanız, andol
sun ki, o takdirde muhakkak en büyük zarara uğramış kimseler olacak
sınız" dediler. 

91 . Bunun üzerine şiddetli sarsıntı onları yakalayıverdi de yurtların
da diz üstü çökenler oldular. 

92. Şuayb 'ı ya/anlayanlar zaten orada oturmamış gibi oldular . . 
Şuayb' ı  ya/anlayanlar, işte en büyük zarara uğrayanlar onlar oldular. 

93. Bunun üzerine onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: "Kavmim, an
da/sun ben size Rabbimin vahiylerini tebliğ ettim ve size içtenlikle öğüt 
verdim. Şimdi kôfir bir topluma nasıl tasa/anayım? "  

94. Biz, hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek halkını yalva
rıp yakarsınlar diye mutlaka fakirlik, sıkıntı ve hastalığa uğratmışızdır. 

95. Sonra bu sıkıntının yerini iyilikle değiştirdik. Nihayet çoğaldılar ve: 
"Atalarımıza da darlık ve genişlik dokunmuştur" dediler. Bunun üzerine 
Biz de kendileri farkında olmadan onları ansızın (azapla) yakalayıverdik. 

96. Eğer o ülke halkı iman edip de sakınmış olsalardı, üzer/erine 
gökten ve yerden nice bereketler açardık. Fakat onlar (peygamberlerini) 
yalanladılar bunun için Biz de kazanmakta oldukları yüzünden onları 
(azapla) yakalayıverdik. 

97. Acaba o ülkeler halkı, geceleyin uyurlcırken azabım ızın kendileri
ne geleceğinden emin mi oldular? 
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98. Yoksa o ülkelerin halkı kuşluk vaktinde oynarlarken de azabımı
zın kendilerine geleceğinden yana emin mi oldular? 

99. Yahut onlar Allah 'ın azabından emin mi oldular? Hüsranda olan 
kavimden başkası Allah 'ın azabından emin olamaz. 

Tefsiri : 

Bu ayet kafir ve fa.cirler hakkındadır. Ayetin manası günahlara karşı Allah'ın 
azap etmeyeceğinden ancak hüsran sahipleri emin olabilir. O'nun azabından 
korkanlar O'nu tanıyanlardır. Allah'ın bir azabı da azabı ertelemesi, insanların 
günahlara dalıp alışmaları ve bu gaflet ve serbest zamandan sonra azabın aniden 
gelmesidir. 148 

1 00. Yeryüzüne, sahiplerinden sonra, mirasçı olanlar hôlô. şunu açık
ça anlamadılar m ı ?  Eğer Biz dileseydik onları da günahlarından ötürü 
azap/andırır, kalplerini mühür/erdik de (kalpleri) işitmez oluverirlerdi. 

1 01 .  İşte o beldelerin haberlerinden bir kısm ın ı  sana an/atıyoruz. 
Gerçekten peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat daha 
önce yalanladıkları şeylere iman etmediler. İşte Allah kôfirlerin kalplerini 
böyle mühürler. 

Tefsiri: 

Bu ayet ile ilgili üç görüş vardır: 

Ebu İshak şöyle demiştir: Burada iman etmeyenlerle ilgili bilgi verilmiştir. 
Nuh (a.s) hakkında: "Nüh 'a şöyle vahy olundu: ' Kavminden daha evvel iman 
etmiş o/anlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde işlediklerine tasalan
ma" (Hud, 1 1 136) denilmesi de böyledir. Bu görüş "İşte Allah kafirlerin kalplerini 
böyle mühürler" ibaresi ile delillendirilmiştir. Bu ifade onların kalplerinin mühür
lendiğine delalet eder. 

İbn Abbas şöyle demektedir: Bu kafirler ataları Adem'in neslinden yaratılıp 
da kendilerinden misak alınınca yalanlamalarından ötürü peygamberler gönde-

148 El-Fevôidu'l-Muşavvika, 1 6 1 .  
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rilince iman edecek değillerdi. İstemeye istemeye dilleri ile ikrar edip içlerinden 
yalanlayarak iman etmişlerdi. 

Mücahid şöyle demektedir: Helak olduktan sonra onları yeniden diriltecek 
olsak daha önce yalanladıkları için yine iman etmezler. 

Mücahid' in tefsirinin benzeri şu ayette de ifade edilmiştir: "Eğer geri döndü
rülür/erse yine kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler " (el-En'am, 6/28) . 

Başka müfessirler şöyle demiştir: Peygamberler istedikleri mucizeleri getirip 
onlar da bu mucizeleri gördükten sonra da iman edecek değillerdi. Önceki ya
lanlamaları gerçeği öğrendikten sonra da iman etmelerine engel olmuştur. Gerçe
ği inkar edip yüz çeviren, kabul etmeyen kimsenin cezası imandan uzaklaşmak, 
iman ile arasına engel girmesi ve kalbinin doğru yoldan sapmasıdır. Bu, günah 
sebebiyle dalalete uğramaktır. Allah' ın kulları karşısında adil olmasının neticesidir. 
Başlangıçta iman etmeyi kabullenmeyerek dalalete düşmesi ya da hidayete erme
si ise Allah' ın kulu hakkındaki ezeli ilminden kaynaklanmaktadır. Allah kulunun 
hidayete ermeyeceğini, buna layık olmadığını, konumunun buna uygun olmadı
ğını bilmektedir. Allah hidayet ve başarıyı nerede var edeceğini en iyi bilendir. 

Allah peygamberliği kime bahşedeceğini de en iyi bilendir. Herkes risaleti 
Allah ' tan alıp kullara ulaştırmaya layık değildir. Risaletin kendisine ulaştığı her
kes de bunu kabul ve tasdike layık değildir.149 
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1 02. Onların çoğunda ahde vefa bulamadık. Onların çoğunu gerçek
ten fasık  kimseler bulduk. 

1 03. Sonra onların (o peygamberlerin) ardından Musa'yı ayetlerimiz 
(mucize/erimiz) le Firavun'a ve (kavminin) ileri gelenlerine (mele 'ine) 
gönderdik. Onlarsa bu ayetlere karşı zalimlik ettiler. Fesatçıların sonu 
nice oldu; bir bak! 

1 04. Musa dedi ki: "Ey Firavun, ben şüphesiz ki alemlerin Rabbi 
tarafından gönderilmiş bir peygamberim. " 

1 05. ''Allah hakkında hakdan başkasını söylememek bana bir borç
tur. Gerçekten size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim. Artık İsrailo
ğulların ı  benimle gönder. " 

1 06 .  Dedi ki: "Eğer sen bir ayet ile gelmişsen ve eğer doğru söyleyen
lerden isen haydi onu göster. " 

1 07. Bunun üzerine asasını (yere) bıraktı. (Asa) hemen apaçık bir 
ejderha oluverdi. 

1 08. Elini çıkardı: Ne görsünler! O bakanlara bembeyaz parlıyordu. 

1 09. Firavun kavminden ileri gelenler: "Muhakkak bu gayet bilgin 
bir sih irbazdır" dediler. 

1 1 0. "Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. " (Firavun sordu) : "O halde 
ne buyurursunuz?" 

1 1 1 .  Dediler ki :  "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcılar 
gönder de; 

1 12. "Sana ne kadar bilgin sih irbaz varsa hepsini getirsin ler. " 

1 1 3. Sihirbazlar Firavun'a geldi. Dediler ki: "Eğer galip gelen biz 
olursak herhalde bize bir mükCıfat var, değil mi?"  

1 14. "Evet (var), hem siz elbette yakınlaştırılmış/ardan da olacaksı
n ız. " dedi. 

1 15. (Buluşma yerinde sihirbazlar): "Ey Musa, (asCını) sen mi ilk ata
caksın, yoksa ilk atanlar biz mi olalım ?"  dediler 

Tefsiri: 

Sihirbazların "Ey Musa, sen mi ilk atacaksın?" demeleri onların Musa'ya 
tercih hakkı vermeleri, nezaket ve edep içinde olmalarındandır. Meslekta§ların 
bir araya gelince münazara yapacakların cedele ba§lamadan önceki tavırları gibi 
birbirlerini buyur etmeleri de böyledir. "Yoksa ilk atanlar biz mi olalım?" demi§, 
" İlk önce biz mi atalım?" dememi§lerdir. Çünkü Musa'dan önce atmayı §iddetle 
istemekte , önceliği arzulamaktadırlar. Bu mana muttasıl zamirin munfasıl zamirle 
te'kid edilmesinden anla§ılmaktadır. 150 

150 e/-Fevôid, 204. 
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Onların asalarını kendisinden önce atmak istediklerini Musa bilmiyordu. 
Çünkü bu isteklerini açıkça ifade etmemişlerdi. Ancak Musa'ya hitap ederken iki 
zamirle te'kid ederek bu isteklerini ortaya koymuş oldular. Musa da onların önce 
atmak istediklerini anladı .  Aksi takdirde Musa'ya hitap ederken "Önce sen mi 
atacaksın? Yoksa önce biz mi atacağız?" şeklinde benzer cümleler kullanmaları 
gerekirdi .  Oysa kendileri için "Yoksa ilk atanlar biz mi olalım?" dediler. Musa bu 
cümleden hareketle onların önce atmak istediklerini anladı .  Bunlar ince ve derin 
manalardır ancak zeki ve akıllı insanlar bunun farkına varabilir. ısı 

151 el-Fevôid, 206-207. 
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1 1 6 .  "Önce siz atın" dedi. Onlar (büyü aletlerini yere) b ırakınca in
sanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Ve böylece büyük 
bir sihir ortaya koydular. 

1 1 7. Biz de Musa 'ya: ':.:\sanı bırak" diye vahyettik. Bir de ne gör
sünler, (bir ejderha olan asa) onların uydurup düzdük/erini yakalayıp 
yutuyor. 

1 18. işte böylece, hak yerini buldu, onların yapmakta oldukları şey-
ler de boşa çıkıp gitti. 

1 1 9. Artık oracıkta yenilmiş oldular, küçülmüşler olarak geri döndüler. 

1 20. Sihirbazlar ise hep birden secdeye kapandılar. 

1 21 .  Dediler ki: "Alemlerin Rabbine iman ettik; 

1 22. "Musa ve Harun'un Rabbine. " 

1 23. Firavun: "Ben size izin vermeden önce mi ona iman ettiniz? Bu, 
şüphe yok ki ahalisini oradan çıkarmanız için şeh irde kurduğunuz gizli 
bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz "  dedi. 

1 24. "Mutlaka ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra 
da muhakkak topunuzu astıracağım. " 

1 25. "Biz, m uhakkak Rabbimize dönücü/eriz " dediler. 

1 26.  "Sen bizden ancak, Rabbimizin ayetlerine, onlar bize geldiğin
de iman ettik diye intikam alıyorsun. Ya Rabb, üzerimize sabır yağdır ve 
Müslümanlar olarak canımızı al! " 

1 27. Firavun kavminden ileri gelenler (Firavun'a) şöyle dedi: "Musa 
ve kavmini yeryüzünde (Mısır'da) fesatçılık etsinler, seni ve ilahlarını 
terketsin/er diye mi bırakacaksın? "  O da: "Oğulların ı öldürür, yalnız 
kadınlarını diri bırakırız, şüphesiz biz onların üzerinde kahredici güce 
sahibiz" dedi. 

1 28. Musa kavmine: ':.:\llah 'tan yardım dileyin ve sabredin . Şüphesiz 
ki yeryüzü Allah 'ındır, kullarından dilediğine onu miras verir. lyi akibet 
ise, takva sah iplerin in olacaktır" dedi. 

1 29. Onlar: "Sen bize gelmezden evvel de geldikten sonra da işken
ceye uğratıldık" dediler. Dedi ki: "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak 
eder ve sizi yeryüzünde halifeler kılar. O zaman da sizin nasıl davrana
cağın ıza bakacaktır. " 

1 30. Ando/sun ki Biz Firavun hanedanını belki düşünüp ibret alırlar 
diye yıllarca kuraklıkla ve ürün kıtlığı ile sıkıntıya düşürdük. 

1 31 . Fakat onlara iyilik geldiğinde: "Bu zaten bizim hakkımızdır" de
diler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve beraberindekilerin 
uğursuzluğu olarak kabul ederlerdi. lyi bilin ki onların uğradığı uğursuz
luk ancak Allah tarafındandır. Fakat onların çoğu bilmezler. 
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Tefsiri: 
Bereket, bolluk ve afiyetle karşılaşınca bunun kendilerine ait olduğunu ve 

buna layık olduklarını söylerler. Ancak bir sıkıntı, darlık, kıtlık ve benzeri afetlerle 
karşı karşıya kalınca bunlara Musa' dan ve ashabından, onların uğursuzluğundan 
dolayı duçar olduklarını söylerler. Uğursuzluk telakkisine inanan kişinin uğursuz 
bulduğu kimse hakkında söylediği sözleri sarf ederler. Oysa Allah bu olanların 
kendi katından olduğunu beyan etmiştir. Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel

lem- düşmanları hakkında da aynı şey söylenmiştir: 

"Eğer onlara bir iyilik dokunursa: "Bu Allah'tandır" derler. Şayet onlara bir 
kötülük dokunursa: "Bu sendendir" derler. " (en-Nisa , 4/78) . 

Üç yerde düşmanların uğursuzluk telakkisinden söz edilmiş ve Allah Teala 
onların Musa ve kavmi hakkındaki uğursuzluk iddiasını cevaplamıştır. Uğursuz
luklarının Musa' dan kaynaklanmadığını, Allah katından olduğunu belirtmiştir. 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hakkındaki uğursuzluk iddiasına karşılık 
da şöyle demiştir: "De ki hepsi Allah katındandır. " Peygamber hakkındaki bu 
iddialara karşılık onlara: "Dediler ki: "Sizin uğursuzluğunuz sizinle birliktedir" 
(Yasin ,  36/19)  denilmiştir. 

"Dedi ki: "Sizin uğurunuz Allah nezdindedir" (en-Nemi, 27/47) ayeti hak
kında İbn Abbas şöyle demiştir: 152 Onların uğuru onlar hakkındaki kaza ve ka
derdir. Bir rivayete göre "Onların uğursuzluğu Allah katındandır." Yani kafir ol
maları ve Allah' ın ayetlerini ve peygamberlerini yalanlamaları nedeniyle Allah 
katından onlara uğursuzluk verilmiştir. İbn Abbas rızıkların ve kaderin insana tabi 
olduğunu söylemiştir. 1s3 

152 Taberi, Tefsir, IX, 29, 30; ed-Dürrü 'l-mensur, l l I ,  5 18, 519 .  
153 Miftahu  ddri 's-sadde, 587 .  
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132. Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için her ne mücize getirirsen 

sana asla iman edecek değiliz ". 

1 33. Biz de onlara ayrı ayrı ayetler (mucizeler) olmak üzere başla
rına tCıfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine 
büyüklük tasladılar. Onlar günahkar bir topluluk idiler. 

1 34. Üzerlerine bu azab çökünce: "Ey Musa! Sana olan ahdi hürme
tince bizim için Rabbine dua et. Şayet bu azabı b izden kaldırırsan, an
da/sun sana iman edeceğiz ve Israiloğulların ı  da mutlaka seninle birlikte 
göndereceğiz " dediler. 

1 35. Biz kendisine erişecekleri bir süreye kadar üzer/erinden azabı 
giderince, bir de bakarsın ki onlar ahit/erini bozmuşlar bile . . .  

1 36. Artık Biz de ayetlerimizi yalanlamaları, onları umursamamaları 
yüzünden kendilerinden intikam aldık ve hepsin i denizde boğduk. 

1 37. Zaafa uğratılagelmiş kavmi de bereketlendirdiğimiz yerin doğu
larına da batılarına da mirasçı kıldık. (Böylece) Rabbinin Israiloğullarına 
olan o pek güzel va 'di (sözü, işkencelere) sabretme/erinden ötürü bü
tünüyle yerini buldu. Firavun ve kavminin yapmakta ve yükseltmekte 
oldukları (binaları) nı ise darmadağın ettik. . 

138. Israiloğullarını den izden geçirdik. Kendilerine ait putlara tapa
gelen bir topluluğa rastgeldiler. "Ey Musa, onların nasıl ilôhları varsa, 
sen de bize böyle bir ilah yap" dediler. "Siz gerçekten cahillik eden bir 
topluluksunuz! " dedi. 
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139. "Şüphesiz ki on ların içinde bulunduk/arı yok olmaya mahkumdur 
ve yapmakta oldukları da batıldır. " 

1 40. Dedi ki: "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben sizin için ilah 
olarak Allah'tan başkasını mı arayacak mışım?"  

141 .  Hani sizi, size işkencelerin en  kötüsünü yapan, oğullarınızı öl
düren, kızların ızı da (hizmetlerinde kullanmak için) sağ bırakan Firavun 
hanedanından kurtarm ıştık. Bu, size Rabbin izden büyük bir imtihan (ve 
bela) idi. 

142. Musa ile otuz gece sözleştik ve buna ayrıca on gece daha kat
tık. Böylelikle Rabbin in tayin buyurduğu vakit kırk geceye tamamlandı. 
Musa kardeşi Harun'a: "Kavmim içinde yerime geç, ıslah et, fesatçıların 
yoluna da uyma!" dedi. 

143. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip ve Rabbi de onunla konuşun
ca dedi ki: "Rabbim, bana kendini göster de Sana bakayım. " Buyurdu 
ki: "Beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durabi
lirse sen de Beni görebileceksin. " Rabbi o dağa tecelli edince, onu pa
ramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: "(Allah 'ım) Seni 
tenzih ederim. (Seni görme isteğimden) Sana tövbe ettim ve (dünyada 
görülemeyeceğine) iman edenlerin ilkiyim. " 

Tefsiri : 

Bu ayetin delaleti çok farklı yönlerden beyan edik�bilir: 154 

Birincisi: Kelimulla.h ve Alla.h' ın elçisi Musa.' nın (a .s )  Allah' tan caiz olmayan 
bir şeyi istediği zannedilmemelidir. Böyle bir durum batıldır ve imkansızdır. Yu
nan düşüncesinde ve Firavun Sabiiliğinde Allah yiyen,  içen, uyuyan bir varlık
tı. Oysa. Allah bu vasıflardan münezzehtir. Sabiillerin, Mecusilerin , müşriklerin ,  
putperestlerin , Cehmiyye'nin kollarının ve Firavunluğun takipçileri nasıl olur 
da Allah' ı  Musa b .  İmran'dan daha iyi tanırlar? Bu imkansızdır. Musa'ya düşen 
Allah' ı bu vasıflardan tenzih etmektir. 

!kincisi: Allah Musa' nın bu isteğini münker görmemiştir. Bu imkansız bir is
tek olsaydı o zaman münker görürdü. Bu itibarla İbrahim (a.s) Allah'tan ölü
leri nasıl dirilttiğini göstermesini isteyince bu isteği de yakışıksız bulmamıştır. 155 

154 Müminlerin çıplak gözle Allah'ı görmelerine delaleti bakımından tefsir edilmektedir. Bu, din 
gününde Allah' ın bize sunacağı bir rahmettir. 

1 55 Bu durum şu ayette ifade edilmektedir: "Hani Ibrahim "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini 
bana göster" demişti. "inanmadın mı yoksa?"  diye buyurdu. O da: "İnandım. Fakat kalbi

min mutmain olması (yatışması) için (soruyorum)" demişti. Buyurdu ki: "Dört kuş ali Onları 

kendine alıştır. Sonra onların her bir parçasını  bir dağın üzerine bırak Sonra da onları çağır, 

koşarak sana gelirler Bil ki Allah mutlak gôlibdir, Hakimdir. " (el-Bakara. 2/260 ) .  
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İsa (a.s) Allah'tan gökten bir sofra indirmesini isteyince bunu da uygunsuz 
addetmemiştir. 156 Ancak Nuh (a .s)  oğlunun kurtulmasını isteyince bu isteği uy
gun bulmamış ve şöyle demiştir: 

"Buyurdu ki: "Ey Nuh, o (oğlun) sen in ailenden değildir. Çünkü o( onun işle
diği) salih olmayan bir ameldir. Öyleyse bilmediğin bir şeyi Benden isteme. Ben, 
cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Dedi ki: "Rabbim ben, bilmedi
ğim şeyi senden istemekten Sana sığın ırım. Eğer beni bağışlamaz ve merhamet 
etmez isen, en büyük zarara uğrayanlardan olurum. " (Hud, 1 1 146-4 7) . 

Üçüncüsü: Ayette Musa'ya cevap olarak ..; ; uJ (Beni asla göremezsin) de
nilmiş, ..; ; 'l (Beni göremeyeceksin) denilmemiştir. Bu ifade Allah' ı görmenin 
asla mümkün olmadığına delildir. Düşünen için , her iki cevap arasındaki fark 
ortadadır. Ayet Allah ' ın gördüğünü ancak Musa'nın görme kapasitesinin Allah' ı  
görmeye yetmediğini ortaya koymaktadır. Bu dünyada insanın görme kapasitesi 
Allah' ı  görebilmeye yetecek kadar değildir. 

Dördüncüsü: Allah Teala "Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durabilirse sen 
de Beni görebileceksin" diyerek gücü ve sağlamlığına rağmen dağın bile Allah ' ın 
tecellisi karşısında ayakta duramayacağını ,  dolayısıyla zayıf bir varlık olan insa
nın Allah'ı görmesinin imkansız olacağını bildirmiştir. 

Beşincisi: Allah dağı yerinde durdurmaya kadirdi. Bu imkansız değildi , bi
lakis mümkündü. Rüyet buna bağlı idi. Rüyet imkansız olsaydı dağın yerinde 
durması gibi mümkün bir şarta bağlanmazdı . Rüyet imkansız olsaydı bu durum 
şöyle demeye benzer: "Dağ yerinde dursa ben yiyip içerim,  uyurum. Bu işlerin 
hepsi sizin için eşittir. 

Altıncı görüş: "Rabbi o dağa tecelli edince, onu paramparça etti " sözü, rüye
tin caiz olduğuna delalet eden en açık delillerden biridir. Allah ' ın ecir ve günahı 
olmayan cansız bir dağa tecelli etmesi mümkün ise nebi ve resullerine, velilerine 
ikramda bulunarak tecelli etmesi ve kendisini göstermesi nasıl imkansız olabilir? 
Allah Teala Musa'ya (a .s)  bu dünyada dağın rüyet karşısında ayakta duramıyor
sa, daha zayıf olan insanın da duramayacağını göstermiş olmaktadır. 

Yedinci görüş: Allah Musa ile konuşmuş, ona seslenmiş, yaklaşmış ve h itap 
etmiştir. Kendisi ile konuşması, vasıtasız olarak sözünü duyurması caiz ise görül
mesi öncelikle caiz olmalıdır. Bu nedenle rüyetin inkarı konuşmanın da inkarı 

156 Bu durum şu ayette anlatılmaktadır: "Meryem oğlu Isô: "Allah ' ım, Rabbimiz. bize gökten bir 
sofra indir ki bizim için, hem önceden gelenlerimize, hem sonra geleceklerimize bir bayram 
ve senden bir ôyet olsun. Bizi rızıklandır. Çünkü Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi . '· 
(el-Maide, 5/1 14) 
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sonucunu doğuracaktır. Bu fırkalar her iki hadiseyi de inkar etmişlerdir. Allah'ın 
herhangi biri i le konuşmasını ya da birinin Allah' ı  görmesini inkar etmişlerdir. 
Bu nedenle Allah kelamını Musa'ya duyurunca Musa ona bakmayı istemiştir. 
Allah'ın peygamberi hitabın ve kelamın caiz olmasından hareketle rüyetin de 
caiz olacağını bilmiştir. Allah rüyetin muhal olacağını ona bildirmemiştir. Ancak 
dağ nasıl Allah' ın tecellisi karşısında ayakta duramamışsa Musa'nın da istediği 
şeye tahammül edemeyeceğini göstermiştir. Ayette yer alan ,_;,; J ifadesi gele
cekte nefiy anlamındadır. Nefyin devamlılığı değildir. Ebedilik anlamında kabul 
edilirse o takdirde "Ey Malik, Rabbin hakkımızda (ölümle) hüküm versin" diye 
seslenecekler" (ez-Zuhruf, 43/77) ayeti ile beraber düşünülünce, " ı..ı.:1 ·� J1" 
"asla ölümü istemez ve temenni etmezler" (el-Bakara, 2/95) ayetine nasıl bir 
mana verilecektir?157 

"Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durabilirse sen de Ben i görebileceksin . " 
Allah Musa'ya azametinin üstünlüğünü ve celalini göstermek istedi. Bu dünyada 
Allah' ı  görmek için gerekli beşeri kuvvetin olmadığını öğretti . Allah tecelli edince 
dağ paramparça olmuştu. İbn Cerir, Tefsir' inde şöyle rivayet ediyor: 158 "Hammad 
b. Seleme, Sabit'ten o da Enes'ten nakletti. Hammad, Hz. Peygamber' in "Rab
bi o dağa tecelli edince, onu paramparça ett i"  ayetini okuyunca başparmağını 
sağ yüzük parmağının eklemine koyduğunu söyledi .  Bunun üzerine Humeyd, 
Sabit' e "Bunun gibi bir şey mi rivayet ediyorsun? Dedi. Sabit eliyle Humeyd' in 
göğsüne vurdu ve "Hz. Peygamber bunu anlatıyor ben değil , dedi. Hakim bu 
rivayeti Sahih' inde nakletti ve Müslim'in şartlarına uygun olduğunu söyledi. 159 

157 Hadi'l-ervah, 229, 230. 
1 58 Taberi, tefsir, IX, 53; Ahmed, Müsned, III, 125; Tirmizi, V, 248, Tefsir, Araf Süresi. Tirmizi 

bu hadisin hasen sahih olduğunu söylemiştir. Hakim Müslim'in şartlarına uygun olduğu
nu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. İbn Kesir şöyle demiştir: Bu hadisi Ebu 
Muhammed el-Hasen b. Muhammed b. Ali el-Hallal, Muhammed b. Ali b. Süveyd'den o 
da Ebu' l-Kasım el-Beğavi'den, o da Hüdbe b. Halid'den, o da Hammad b. Seleme'den 
nakletmiştir. İbn Kesir bu isnadın sahih olduğunu illeti olmadığını belirtmiştir. Bk İbn Kesir, 
Tefsir, i l ,  262, 263 .  İbn Ebi Asım da bu hadisi es-Sünne'de nakletmiştir. Bk 1, 2 10. el-Elbani 
hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 

159 Medaricu 's-salikin, I I I ,  1 00. 
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1 44. Buyurdu ki: "Ey Musa seni risale/erimle ve (seninle) konuş
mamla seçip insanlara üstün kıldım. Şimdi sana verdiğimi al ve şükre
denlerden ol. " 

1 45. Bir de ona Levhalar'da her şeye ait bir öğüt ve herşeye dair 
açıklamayı yazdık. "Haydi bunları kuvvetle al. Kavmine de bunları en 
güzel şekilde tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göste
receğim. " 

146. Yeryüzünde haksızlıkla kibirlenen/ere ayetlerimden yüz çevir
teceğim. Onlar her ayeti görseler bile yine de onlara iman etmezler. 
Hidayet yoiunu görseler, onu bir yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu 
görseler hemen onu yol edinirler. Bu, ayetlerimizi yalanlamalarından ve 
onlardan gafil olmalarındandır. 

147. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların bütün işle
dikleri boşa gitmiştir. Onlar (dünyada) yaptıklarından başkasıyla mı ce
zalandırılacak/ardı? 

148. Musa 'nın kavmi onun ardından ziynet eşyalarından böğüren 
bir buzağı heykelini (ilah) edindiler. Onun kendileriyle konuşamadığını, 
onlara bir yol da gösteremediğini görmediler mi onlar? Onu (ilah) edin
mekle zalimlerden oldular. 

Tefsiri: 

Bu ayette konuşamayan, hidayet göstermeyen bir varlığın ilah olamayaca
ğına dikkat çekilmiştir. 160 

1 60 Es-Sauöiku 'i-mürsele, l l l .  9 14. 
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149. Buzağıya taptıklarına oldukça pişman olup kendilerinin sapmış 
oldukların ı  görünce: ''Anda/sun eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışla
mazsa her halde en büyük ziyana uğrayanlardan olacağız" dediler. 

1 50. MCısa kavmine öfkeli ve kederli dönünce dedi ki: "Siz bana halef 
olduktan sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrinin ça
bucak gelmesini istediniz ha! " Ve (öfkesinden elindeki Tevrat) levha/arı(nı) 
bırakıverdi. Kardeşinin başından yakalayıp onu kendine doğru çekmeye 
başladı. Dedi ki: "Ey anamın oğlu' Bu kavim beni gerçekten zayıf buldu
lar, neredeyse ben i öldüreceklerdi bile. Sen de bana düşmanları sevindi
recek bir iş yapma ve beni o zalimler güruhu ile bir tutma. " 

1 5 1 .  Dedi ki: "Rabbiml Beni de kardeşimi de bağışla! Bizi rahmetine 
al. Sen rahmet edenlerin en merhametli olan ısın!"  

152. Şüphesiz buzağıyı (ilah) edinenlere Rab/erinden bir  gazab, 
dünya hayatında da bir horluk erişecektir. Biz iftira edenleri işte böyle 
cezalandırırız. 

153. Kötülükler işleyip ondan sonra tevbe ve iman edenlere ise, şüp
he yok ki Rabbin bunun ardından Gafurdur, Rahimdir. 

1 54. Musô 'nın öfkesi gidince Levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rab/e
rinden korkanlara h idayet ve rahmet vardı. 
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1 55. Musa tayin ettiğimiz vakit (buluşmaya gelmek) için kavminden 
yetmiş adam seçti. Onları o müthiş sarsıntı tutunca dedi ki: "Rabbim, 
eğer dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. Içimizde
ki bir takım beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi he/Cık mı edeceksin? 
Zaten o ancak sen in fitnendir. Sen onunla kimi dilersen saptırır, kimi 
dilersen hidayete erdirirsin. Sen bizim ve/imizsin. O halde bizi bağışla, 
bize merhamet buyur! Çünkü Sen bağışlayanların en hayırlısısın. " 

Tefsiri: 

"Zaten o ancak senin fitnendir". Yani,  Rabbim bu senin sınavın ve imtiha
nındır. Buradaki fitne kelimesi kötü fiil anlamında değildir. Altın fitnesi tabirinde 
kullanıldığı gibi imtihan ve sınama anlamındadır. 

Musa (a.s )  "Zaten o ancak senin fitnendir. Sen onunla kimi dilersen saptırır, 
kimi dilersen hidayete erdirirsin . " Demiştir Yani ,  bu senin imtihanındır, dene
mendir. Bu imtihan aracılığıyla dilediğini dalalete düşürür, dilediğini hidayete 
erdirirsin. 
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1 56. "Bize hem bu dünyada hem de ôhirette iyilik yaz. Çünkü biz 
sana döndük. " Allah buyurdu ki: "Ben kimi dilersem onu azabıma uğra
tırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınan lara, zekatı veren
lere, bir de ayetlerimize iman edenlere, işte onlara yazacağım. " 

1 5 7. "Onlar ki yanlarındaki Tevrat 'ta ve Incil 'de (isim ve sıfatını) yazı
lı bulacakları, kendilerine iyiliği emreden, onları kötülüklerden alıkoyan, 
onlara temiz şeyleri helôl, pis şeyleri de haram kılan, sırtlarındaki ağır 
yükü ve üzer/erindeki zincirleri indiren ümmi peygamber olan o Resule 
uyarlar. İşte ona iman edenler, onu yüceltenler, ona yardım edenler ve 
onunla indirilen nura tabi olanlar; işte onlar kurtuluşa erenlerin ta ken
dileridir. " 
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Tefsiri : 

Allah'tan hikmet, iyilik için yaratılan hüsn ve kubhu nefyedenlere göre maruf 
( iyilik) emredilen şeydir. Emredildiği için maruf olmuştur. Münker de yasaklanan 
şeydir, Yasaklandığı için münker olmuştur. O takdirde iyiliği emredip kötülükten 
alıkoymak ne anlama gelecektir? 

Bu düşünceye göre "Emrettiğini emreder, yasakladığını yasaklardı" demek
ten ötesi zaid değil midir? 

Bu söz eksik akıllıların bile söylemeyeceği bir söz olurdu. Alemlerin rabbi 
nasıl böyle bir söz söyleyebilir? 

Ayet, aklın iyi olarak bildiği, fıtratın güzel kabul ettiği şeylerin emredildiğine 
delalet eder. Allah insanlara her akl-ı selimin kendi içinde iyi addedeceklerini 
emretmiştir. İnsan tabiatının ve aklının çirkin gördüklerini yasaklamıştır. Sağlıklı 
bir akla bu emir ve yasaklar sunulsa akıl bunları kabul eder, iyi olduğuna şahitlik 
eder. Bedevilerden birine : "Muhammed' in peygamber olduğunu nasıl anladın?" 
diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Onun emrettiği hiçbir şey karşısında akıl, 
"keşke bunu emretmeseydi" , diyemez. Onun yasakladığı hiçbir şey karşısında 
da, "keşke bunun yasaklamasaydı" , diyemez. "  

Bu bedevi Allah\ dinini ve peygamberini b u  yolla bilmiştir. Aklı v e  fıtratı 
emredilenin iyi, yasaklananın kötü olduğunu anlamıştır. Bu durum onun için 
peygamberlik delillerinden ve alametlerinden biri olmuştur. 

Bir şeyin iyi ve kötü oluş nedeni sadece emredilip yasaklanmasından ibaret 
olsaydı bunlar birer peygamherlik delili olmazdı .  Aksine emir ve nehiyler için 
başka deliller istenirdi. 

Bu düşünce batıldır. Peygamberliğinin doğruluğunu sadece din ve davet ile 
delillendirmek mümkün olamazdı .  

Peygamberin getirdiği ve davet ettiği din onun doğru söylediğinin en büyük 
delili, peygamberliğinin şahididir. Bunu ispat eden de dinin iyi kabul ettiklerini 
aklın da kabul etmesi, dinin kötü saydıklarını aklın da kötü saymasıdır. Peygam
ber sadece davet yoluyla kendi peygamberliğini delillendirme yolunu kapamış, 
davetini delillendirme yoluna girmiştir. 

Bu görüşün sıhhatine "onlara temiz şeyleri helôl, pis şeyleri de haram kılar" 
ifadesi delalet etmektedir. Bu ayet helalin helal kılınmadan önce de hoş oldu
ğunu, çirkin olan şeyin haram kılınmadan önce de pis olduğunu açıkça göster
mektedir. Bir şeyin hoş ya da pis olması sadece helal ya da haram oluşundan 
hareketle söylenemez. Bunun iki nedeni vardır: 

Birincisi: Bu durum peygamberlik delillerinden biridir. Allah bunu ehl-i ki
taba delil olarak sunmuştur. "On lar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İnci/ 'de {isim 
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ve sıfatını) yazılı bulacak/an, kendilerine iyiliği emreden, on/an kötülüklerden 
alıkoyan, onlara tem iz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılan, sırtlarındaki ağır 
yükü ve üzer/erindeki zincirleri indiren ümmi peygamber olan o Resule uyarlar. " 
(el-A'raf, 711 5 7) .  Temiz ve pis şeyler sadece helal ve haram olmaları ile bilinse idi 
bu ayet bir delil olamazdı . Bu durumda şöyle denmiş gibi olurdu: Onlara helali 
helal, haramı haram kılar. Bu da batıldır. Böyle bir ifadenin bir faydası yoktur. 

İkincisi: Allah' ın helal kıldığı zaten helal kılınmadan önce kendi tabiatı ile 
temizdir. Allah onu helal kılarak ona ikinci bir temizlik özelliği vermiştir. Böylece 
iki yönden temiz olmaktadır. 

Bu durumu hakkıyla düşün! Sana dinin sırlarını açıklar. Dinin güzellikleri, 
kemali, üstünlüğü ve hoşluğuyla şereflendirir. Hakimlerin hakimi olan Allah' ın 
hikmeti bunun hilafına olamaz. Allah bundan münezzehtir. Kendisine yakışma
yan diğer şeylerden de münezzehtir. 161 

Allah'ın Haram Kıldıklarını Helal Saymak İçin Hile ve 
Tuzağa Başvurmanın Kötülenmesi 

1 6 1  Miftahu dari 's-saade, 332, 333. 
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1 58. De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü (ve 
hakimiyeti) kendisinin olan, kendisinden başka hiçbir ilôh bulunmayan, 
hem dirilten hem öldüren Allah ' ın size, hepin ize gönderdiği peygambe
riyim . O halde Allah 'a ve O'nun sözlerine iman eden ümmi peygamber 
olan RasCılüne iman edin ve ona uyun ki, doğru yolu bulmuş olasınız". 

1 59. MCısô 'nın kavminden de (insanları) hakka yönelten ve gereğin
ce adaletle hükmeden bir topluluk vardır. 

1 60. Biz onları on iki kola, ümmetlere ayırdık. Kavmi ondan su istedik
leri zaman Musô 'ya: 'f\sônı taşa vur" diye vahyettik de ondan on iki pınar 
kaynayıp aktı. Herkes su içeceği yeri iyice belledi. Onları (Tih 'te) Üzer
lerinde bulutla gölgelendirdik. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın (menn 
ve selvd} indirdik. "Size verdiğimiz temiz ve güzel rızıktan yiyin" (dedik) . 
Onlar Bize zulmetmediler. Fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

1 61 .  Bir zaman onlara: "Şu şehirde yerleşin. Orada dilediğiniz yer
den yiyin ve: "Hıtta: (günahlarımızı af eyle)" deyin ve (o şehrin) kapı
sından da secde ederek girin ki günahların ızı bağışlayalım. Biz, ihsan 
edenlere daha da artıracağız" denilmişti. 

1 62. Fakat içlerinden o zulmedenler kendilerine söylenen sözü başka 
bir sözle değiştirdiler. Biz de bu zulümlerinden dolayı üzerlerine gökten 
bir azab indirdik. 

1 63. Onlara (yahCıdi/ere) deniz kıyısındaki o kasabanın durumunu 
da sor. Hani  onlar Cumartesi gününde haddi aşmışlardı. Çünkü Cumar
tesi (gün} !erinde balıkları, akın akın meydana çıkarak yanlarına geliyor, 
tatil yapmadıkları gün ise yanlarına gelmiyordu. İşte Biz itaatten çıktıkla
rından dolayı kendilerini böylece imtihan ediyorduk. 

1 64. Hani içlerinden bir topluluk: 'f\llah 'ın kendilerini helôk edeceği 
veya çetin bir azab ile cezalandıracağı b ir kavme ne diye öğüt veriyorsu
nuz?"  dediği zaman, onlar (o öğüt verenler) :  "Rabbinize karşı mazeret 
olsun ve belki bunlar da sakın ırlar diye" demişlerdi. 

1 65. Onlar kendilerine verilen öğütleri un utunca Biz de kötülükten 
alıkoyan/arı kurtardık. Zulmedenleri de yapageldikleri fôsıklıkları yü
zünden şiddetli bir azabla yakaladık. 

r 
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1 66. Böylece onlar serkeşlik ederek kendilerine yasak kılınanları 
yapmakta ısrar edince kendilerine: "Allah 'ın rahmetinden uzak, aşağılık 
maymunlar olun" dedik. 

1 67. O vakit Rabbin onlara; Kıyamet gününe kadar üzer/erine mut
laka kendilerin i  en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini bil
dirdi. Şüphe yok ki Rabbin cezayı çabucak verendir ve muhakkak ki O 
mağfiret ve rahmet edendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala Cumartesi günü yasağını çiğneyen Yahudilerin maymuna dö
nüştürüldüğünü bildirmektedir. Onlar Allah' ın haram kıldığı avlanmayı mübah 
kılmak için Cuma günü ağları salıp avların ı  Pazar günü toplayarak hile yapmış
lardı. Bazı imamlar şöyle demiştir: Bu ayette fakih olmadığı halde , fıkıh ilmi ile 
uğraşanların şer' i yasaklar karşısında hileye başvurması şiddetle kınanmıştır. 
Çünkü gerçek fakih Allah' ın sınırlarını korur ve Allah' tan korkar. Onun haram 
kıldıklarına saygı gösterir. Haram sınırında durur. Onun haramlarını mübah kıl
ma, farzlarını ortadan kaldırma çabasına girmez. Yahudiler bu fiili Musa'yı yalan
lamak, Tevrat' ı inkar etmek sebebiyle yapmamışlardı . Onlar te'ville helal kılma 
yoluna girdiler. Zahiren muttaki görünümlü ancak batinen sınırlan aşan bir çaba 
içine girdiler. Bu nedenle, Allah en doğrusunu bilir, maymuna dönüştüler. May
mun sureti bakımından insana benzer. Hakikatte insandan farklı olmakla birlikte, 
insana benzeyen bir takım özellikleri vardır. Haddi aşan bu kimseler dinin haki
katini bırakıp sadece dış görünüşüne tutunarak Allah'ın dinini değiştirince Allah 
da onları değiştirip maymuna çevirmiştir. Bazı zahiri özellikleri bakımından insa
na benzeyen ancak hakikatte farklı bir varlık olan maymuna çevirmekle uygun 
bir ceza vermiştir. 

Allah Teala'nın bu ayette bahsettiği kimseler Cumartesi yasağını çiğneyen ve 
Allah' ın haramlarını helal kılmaya çalışmalarından ötürü maymunlara çevrilen 
kimselerdir. Onlar haram yiyerek, haramı elde etmeyi helal sayarak Allah'a isyan 
etmişlerdir. Bu iş Cumartesi günü iş yapmaktan daha büyük bir günahtır. Onlar 
en adi hilelerle Allah' ın haram kıldığını helal sayıp dinle oynayınca, çocuk kandı
rır gibi Allah'ı kandırmaya çalışınca, hile ile Allah' ın dinini değiştirmeye kalkışın
ca Allah da onları maymuna çevirmiştir. Allah onlara bir gün hariç haftanın her 
günü avlanmayı mubah kılmıştı. Ancak hırsları onları tek etmedi ve yasak günde 
de avlanmaya kalkıştılar. Cumartesi dışındaki günler balıklar tutuluyor, Cumar
tesi günü onlara gönderiliyor ve böylece cezalandırılıyorlardı .  Allah haramlarına 
cephe alanlara işte böyle yapar. Ona bolca gönderir, hangisini alacağını bilemez. 
Hırsın insana neler yaptırdığına bir bak! Hırs nedeniyle insan her şeyden mah
rum olur. Bu nedenle "Her şeyi isteyen her şeyi kaybeder" denilmiştir. 162 

1 62 İğôse, 1, 317 ,  3 18.  
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Cuma günleri ağlan salan, cumartesi balıklar ağlara dolunca Pazar günü 
ağları çeken bu topluluğu Allah, maymun ve domuza çevirerek cezalandırmıştır. 
Onlar Cuma günü ağları salmış, Pazar günü toplamışlardı. Bu davranış yasak
lanan fiilden farklıydı .  Ancak onlar ağları cumartesi ağlara takılacak balıklar için 
salmışlardı. Bu durumda cumartesi günü avlanmış gibi olmaktaydılar. Bu ne
denle davranış şekli geçerli değildir. Ancak davranışın aslı ,  bu davranışı işleyenin 
maksadı geçerlidir. 

Şeytanın Yahudilerle Oyun Oynaması 
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1 68. Onları (yahudileri) yeryüzünde paramparça topluluklar halinde 
dağıttık. Onlardan kimi sôlihlerden oldu, kimi de bundan aşağıdadır. 
Belki dönerler diye de onları hem iyiliklerle, hem de kötülüklerle imti
han �ttik. 

1 69. Onlardan sonra kötü kimseler gelip yerlerine geçti. Kitaba da 
mirasçı oldular. Bu dünyanın değersiz malını alırlar (ve) : "Bize (nasıl 
olsa) ileride mağfiret olunur" diyorlardı . Kendilerine ona benzer bir 
metô ' gelirse onu da alıyorlardı. Al/ah 'a karşı haktan başkasını söyleme
yeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı? Hôlbuki 
onda olan ı durmadan okumuşlardı da. Ahiret yurdu sakınanlar için daha 
hayırlıdır. Hôlô ak/etmeyecek misiniz? 

1 70. Bir de Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar(a 
gelince) ; şüphesiz Biz, ıslah etmeye çalışanların mükôfatını zayi etmeyiz. 

1 71 .  Hani Biz, dağı üzer/erine bir gölgelik (ya da bulut) gibi çekip 
kaldırmıştık da onu üstlerine düşecek sanmışlardı. "Size verdiğimizi 
kuvvetle alın .  Onda olan ı düşünün ki sakın ı rsınız " (demiştik) . 
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Tefsiri : 

Şeytanın Yahudilere oynadığı oyunlardan biri Tevrat onlara arz edilince 
Tevrat' ı kabul etmemeleri olmuştu . Oysa onlar Allah' ın pek çok mucizesini gör
müşlerdi . Öyle ki Allah Cebrail'e emretmiş ve dağı kökünden söküp başlarının 
üstüne dikmiş ve onlara şöyle denilmişti : Siz kabul etmeseniz işte dağı tepenize 
diktik. Onlar da istemeye istemeye kabul etmişlerdi .  Allah Teala şöyle demişti: 
"Hani Biz, dağı üzer/erine bir gölgelik (ya da bulut) gibi çekip kaldırmıştık da 
onu üstlerine düşecek sanmışlardı. "Size verdiğimizi kuvvetle alın .  Onda olanı 
düşünün ki sakınırsın ız "  (demiştik) . " 

Abdullah b .  Vehb şöyle diyor: İbn Zeyd şöyle dedi: 163 Musa (a.s)  Rabbinin 
yanından levhalarla dönünce İsrailoğullarına şöyle dedi : "Bu levhalarda Allah' ın 
kitabı ve size emrettikleri ve yasakladıkları vardır." Onlar da şöyle dediler: "Kim 
senin sözünü kabul eder? Hayır, vallahi biz Allah ' ı  açıkça görmeden ve O bize 
gelip bu benim kitabımdır, bunu alın demeden buna inanmayız. Hem neden 
seninle konuştuğu gibi bizimle de konuşmuyor?" Onların bu tavrı Allah' ı  gazap
landırdı ve bir çığlık ile onları öldürdü. Daha sonra diriltti. Musa onlara yine: 
"Allah ' ın kitabına tutunun" dedi. Onlar: "Hayır" dediler. Allah bunun üzerine 
meleklerini gönderdi ,  onlar dağı söküp kaldırdılar. Onlara: "Bu nedir, biliyor mu
sunuz?" diye soruldu. "Evet, TOr'dur" dediler. Onlara: "Size gönderdiğimizi alın, 
yoksa bunu üzerinize atarız" denildi. Onlar da bu söz vererek aldılar. " 

Es-Süddi şöyle dedi: "Allah onlara "Bu kapıdan secde ederek girin ve hıtta 
deyin" buyurunca onlar secde etmekten kaçındılar. Allah onların başlarının üze
rine yükselmesi için dağa emretti . Onlar dağa baktılar ve yan tarafları üzerine 
yere yıkıldılar. Diğer yandan yine dönüp baktılar ve tüm bu mucizelerden sonra 
yine yüz çevirdiler. Allah' ın kitabında olanlarla iman etmediler ve ona sırt çe
virdiler. Allah geçmişte atalarının yaptığı tüm bu olayları hatırlatarak Yahudilere 
şöyle demektedir: "Hani bir zamanlar sizden sapasağlam bir söz almıştık. Tur 
dağın ı  da üstünüzde kaldırmıştık. Size verdiğimiz ilahi vahyi kuvvetle alın, kita
bın içindeki/eri hatırlayın ki muttaki kullar mertebesine eresiniz. Sonra yine yüz 
çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah 'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, elbette büyük bir 
zarara uğrayanlardan olurdunuz. " (el-Bakara, 2/63-64) . 164 

1 63 Taberi, IX, 1 08, 109. 
1 64 İğase, i l ,  3 1 1 ,  312 .  



174 ·:· Be da i 'ut-tefsir -------- -------

1 72. Hani  Kıyamet günü:  "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeye
siniz diye, Rabbin, Ademoğul/arın ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetle
rin i  (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim? "  (diye buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbim izsin) şôhid 
olduk" demişlerdi. 

1 73. Yahut, "Bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz 
onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi bôtılcıların işlediği yüzünden bizi 
helak mı edeceksin?" dememeniz içindir. 

Tefsiri : 

Fıtratın manası ve beyanı ile ilgili bu mevzuda çok sayıda görüş, ta'.'tışma ve 
fikir ayrılıkları vardır. Biz bunlar arasından İslam alimlerinin sözleri olarak bize 
ulaşan bazılarına işaret edeceğiz. 

Ebu Ubeyd Kasım b. Selam , kendisinden sonraki garibu' l-hadis eserlerinin 
kaynağı kabul edilen Garibu'l-hadis adlı eserinde şöyle demektedir: ı65 

"Muhammed b.  el-Hasan'a bu hadisin tefsirini sordum. Şöyle dedi :  Bu, 
İslam'm ilk yıllarında feraiz ahkamı nazil olmadan ve Müslümanlara cihad emre
dilmeden önce idi . 

Ebu Ubeyd diyor ki: Abdullah b .  el-Mübarek' e "Allah'm resulüne müşrik 
çocukların durumu sorulmuş o da "Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir" 
buyurmuştu" 166 hadisinin tefsiri sorulmuştu. 

Ebu Ubeyd diyor ki : Abdullah b. el-Mübarek bu çocukların kafir ya da Müs
lüman ne olacaklarsa öyle doğacaklarını söylemişti . 

İbn Kuteybe diyor ki: 167 Ebu Ubeyd bu iki görüşü nakletti ve herhangi birini 
tercih etmedi. 

1 65 Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam hafız ve hüccet dil alimi. Garibu'l-musannef adlı eseri eşi bu
lunmaz eserlerden biridir. Kitabu'l-emval adlı bir eseri vardır. El-Garib adlı eserinin birinci 
cildi Dr. Ramazan Abdüttevvab tarafından tahkik edilerek basılmıştır. Bk. Siyerü a '/ami'n
nübe/ô, X, 164. 

166 Buhari, Cenaiz, Müşrik çocukları babı. i l i ,  289; Müslim, Kader, her doğan fıtrat üzere doğar 
babı, V, 515 .  Bu konudaki görüşler için bk. İbn Abdilberr, Temhid. 

167 Ebu Muhammed Abdullah b .  Müslim b .  Kuteybe ed-Dineveri, pek çok il im dalında uzman 
ve çok sayıda eser sahibi imam. 213 senesinde doğdu, 276 senesinde vefat etti. Onun Ebu 
Ubeyd ile ilgili sözlerinin ka�,ınağın ı  tespit edemedim . Bk. lbn Kuteybe, Te'vi/ü muhtelifi '/
hadis s. 87 ;  Siyeru a '/ami 'n-nübelii Xl l l , 296. 
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Muhammed b .  Nasr el-Mervezi1 68 er-Red ala İbn Kuteybe adlı eserinde şöyle 
diyor: Ona şöyle deniliyor: Bir konuda bir ihtilaftan söz eden ancak doğru gö
rüşü belirleyemeyen adamın durumu nedir? Doğru görüşü bilemeyince durur, 
daha ötede yol yoktur. Yoksa doğruyu bilememesinden dolayı, daha sonra bil
me ümidiyle, tevakkuf ettiği için övgüyü hak eder mi? Veya bilmediği konulara 
girmeye cüret ettiği için kınanmalı mıdır? Ya kitabın hükmüne muhalif olacak 
şekilde peygamberin hadisini tefsir eder ve ilim ehlinin kavillerinin dışına çıkar, 
kıyası terk eder, hiçbir habere uymayan hiçbir görüşe mesnet oluşturmayan bir 
görüş ileri sürerse ne olur? İşte Ebu Ubeyd' i  tenkit eden kimse bu durumdadır. 
Peygamberin haber verdiği "Herkesin fıtrat üzere doğacağı" rivayetindeki fıtratın 
herkesin Rab bini bilerek yaratılacağı anlamında olduğunu iddia eder. Bu hadisin 
"Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} alm ış 
ve onları kendilerine şôhid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  (diye buyur
muştur" ayetiyle aynı anlama geldiğini zanneder. 

Muhammed b .  Nasr şöyle dedi: Allah Teala şöyle buyurdu : "Allah, sizi ana
ların ızın karınlarından kendiniz h iç bir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. "  (en
Nahl, 16/78) .  Buna karşın ( İbn Kuteybe) insanların en muazzam şeyleri bildikle
rini iddia etti . Kim Allah'ın kitabına karşı daha büyük bir cürüm işleyebilir? Kim 
Allah ' ın kitabına bundan daha çok muhalafet edebilir? Allah ' ın "Allah, sizi ana
ların ızın karınlarından kendiniz h iç bir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. "ayetini 
duyup da insanların en muazzam bilgiyi bildiklerini kim ileri sürebilir? Bu ancak 
alemlerin rabbine karşı gelen ve kitabı bilmeyen bir kimsenin yapacağı iştir. 

Ebu Muhammedı69 bilgi (marifet) kelimesi yetişkinlere ait olan ikinci kez bil
me fiilini kastetmişse bu hususta Ebu Abdullah'a170 kızması tartışmaya değer bir 
konudur. Bununla bilgiye hazır olmayı kastetmişse Ebu Abdullah' ın söz ettikleri 
onu bağlamaz. Çünkü fiil ve konuşmanın potansiyel olarak varlığı gibi bu bilgi de 
onda potansiyel olarak mevcuttur. Bu durum şöyle demeye benzer: İnsan konu
şan, aklı bir varlık olarak dünyaya gelir. Çünkü akledince Allah' ın cansız varlıklara 
vermeyip ona verdiği bu potansiyel ile Rabbini bilecektir. Eğer yaratıldığı fıtrat 
üzere kalsa ve değişmese Rabbini bilen bir muvahhit ve O'nu seven biri olurdu . 

Ebu Abdullah'ın bu fikri inkar etmediği, onun fıtrat kelimesi ile Allah' ın 
ademoğullannı kendilerine şahit tutup "Ben sizin rabbiniz değil miyim?" diyerek 
onlardan aldığı ilk sözün kastedildiği fikrine karşı çıktığı ileri sürülebilir. Bu bilgi 
ve onayın çocukta kesinlikle mevcut olmadığı, Ebu Ubeyd' in fikrinin doğru ol
duğu iddia edilebilir. 

168 Şeyhulislam Muhammed b. Nasr b. el-Haccac el-Mervezi .  İmam ve hafız. 202 senesinde 
doğdu, 294 senesinde vefat etti. El-Kasame. Tôzimu kadri's-salô gibi pek çok eseri vardır. 
Burada söz edilen eserini görmedim. Bk. Siyeru a '/ami 'n-nübela, XIV, 33. 

169 İbn Kuteybe'yi kastediyor. 
1 70 Muhammed b. Nasr el-mervezi'yi kastediyor. 
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Bu durumda şöyle denilebilir: İbn Kuteybe şöyle demiştir: Fıtrat, "Rabbin, 
Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} almış ve onları 
kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurmuştur" 
ayetinde kastedilen manada herkesin rabbini bilerek doğmasıdır. Bu durum ma
rifetin çocukta bilfiil var olmasını gerektirmez. Hadisin ayete benzetilmesi ayette 
belirtilen söz almanın insanlar dünyaya gelmeden ewel sahip oldukları fiili bilgi 
anlamında olmasını gerektirmez. Seleften ve sonrakilerden bir başkası bu fikri 
ileri sürmüşse İbn Kuteybe'nin de bu fikri tercih etmesi gerekmez. Aksine, hadisi 
ayete hamlederek birini diğeri ile tefsir etmesi Kur'an ve sünneti iyi anladığını 
gösterir. Bu fikri ondan önce ve sonra ileri süren ilim adamları vardır. 

Bu ayeti en güzel tefsir eden Hz. Peygamber' in şu hadisidir: "Her doğan fıt
rat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi ve Hıristiyan yapar. " Allah' ın aldığı söz 
ve onları kendi nefislerine şahit tutması ve insanların bunu kabulü yaratıldıkları 
fıtrattır. Çünkü Allah bunu onlara karşı delil olarak ileri sürecektir. Allah hiçbirinin 
bilmediği ve hatırlamadığı bir şeyi delil olarak kullanmaz. 

Allah Teala: "Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i  
(çıkarıp} almış" demiştir. "Ademoğullarından" demiş, "Adem'den" dememiştir. 
"Sırtlarından" demiş, "sırtından" dememiştir. "Zürriyetlerini" demiş, "zürriyetini" 
dememiştir. Daha sonra "onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz de
ğil miyim?" diye buyurmuştur" Bu durum onların Allah'ın rab olduğunu kabul 
ettiklerine dair bir delildir. Peygamberler de bu delil ile onların karşısına çıkmıştır: 

"Peygamberleri şöyle demişti: "Gökleri ve yeri yaratan, sizi günahların ızdan 
bir kısmını bağışlamaya ve belirli bir süreye kadar ertelemeye çağıran Allah hak
kında mı şüphe (ediyorsunuz)? "  (Ibrahim, 14/10) 

"Anda/sun ki, sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorarsan, elbette: ''Al
lah " diyeceklerdir. " ( ez-Zuhruf, 43/87) . 

"Eğer sen onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ve güneşi ve ay'ı kim emrinize 
verdi?"  diye sorsan, onlar elbette: ''Allah " diyeceklerdir. O halde nasıl yüz çevirip 
döndürülüyorlar?" (el-Ankebut, 29/61 ) .  

B u  ve benzeri ayetler çok sayıdadır. İnsanlara karşı kendilerini yaratan Rab
lerini kabul etmeleri delil olarak kullanılmaktadır. Allah bu kabulleri sebebiyle 
onları sadece kendisine ibadet etmeye ve hiçbir şeyi ortak koşmamaya çağır
maktadır. Kur'an' ın usulü budur. A'ra.f süresindeki ayet de bu delillerden biridir. 
"Rabbin, Ademoğul/arının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} almış 
ue onları kendilerine şahit tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? "  (diye buyur
muştur" Bu nedenle ayet şöyle sona ermektedir: "Hani Kıyamet günü: "Bizim 
bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye" . Bir sonraki ayette de şöyle denil
mektedir: 

T 
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Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah'a  ortak koşmuşlardı. Biz de on
lardan sonra gelen bir kuşaktık Şimdi (atalarımız olan ) o batıla saplananların 
işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin?" 171 demeyesiniz diye. 

Allah rubCıbiyetini kabul etmelerini kendisine şirk koşmaları ve başkasına 
ibadet etmeleri karşısında delil olarak kullanmıştır. Böylece gaflet ya da dalalet 
gibi mazeretler ileri süremezler. Dalalet iki nedenle olur: Hakkı bilememek ve 
batılı taklit etmek Bu durumda hadis ayetle uyum içinde olup her birinin anla
mı diğeri ile açıklanmaktadır. İbn Kuteybe alemlerin Rabbi'ne karşı gelmemiştir. 
Kitabı bilmeyen bir cahil de değildir. Akıl dışı bir şey de söylememiştir. Ebu Ab
dullah, Ebu Muhammed'in bu ayete "Allah insanları Adem' in sulbünden aynı 
zamanda konuşur ve canlı olarak çıkardı ,  daha sonra onlara hitap etti, onlarla 
konuştu, onlardan söz aldı ,  kendi rabliğine şahit tuttu, daha sonra yine onları 
Adem' in sulbüne geri çevirdi" anlamını verdiğini zannetmiş bu nedenle onu ten
kit etmiştir. 

Muhammed b .  Nasr şöyle diyor: İbn Kuteybe şu ayetlerle ihticac etmiştir: 

"Hamd, göklerle yeri yoktan var eden, Allah 'a mahsustur. " ( el-Fatır, 35/1 ) 

"Ben, ben i yaratana ne diye ibadet etmeyecekmişim ?"  (Yasin, 36/22) 

"Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına 
dosdoğru çevir. " (er-Rum, 30/30) 

Bu ayetlerde � kelimesi yaratmak anlamında kullanılmıştır. Ebu Hureyre 
bu hadisi naklederken yukarıdaki son ayeti (er-Rum, 30/30) okurdu. Bu da fıtra
tın yaratılış olduğuna delalet eder. 

Muhammed b. Nasr şöyle diyor: Biz ona şöyle deriz: Biz, fıtratın sözlük anla
mının yaratma olduğu konusunda sana katılıyoruz. V.Ö )JIJ ..:.;l_r-..JI )>ü Yerleri ve 
gökleri yaratan anlamındadır. Ancak hadiste yer alan (fıtrat) yaratma kelimesinin 
Allah' ı  bilmek anlamında olmasının delili nedir? Allah'ın kitabı ve peygamberin 
sünnetinde fıtrat kelimesinin Allah' ı  bilmek anlamında olduğuna dair bir delil 
var mıdır? Allah' ın kitabı ve peygamberin sünnetinden fıtratın bu anlamını ispat 
edersen ne ala, aksi takdirde bu iddia batıl olacak sen de bilmediğin bir şeyi ileri 
sürmüş olacaksın . 

Fıtrat kelimesinin yaratma anlamında olduğunu söyleyen İbn Kuteybe ya da 
bir başkası bu kelimenin aynı zamanda doğan her çocukta fiili olarak bulunan 
bilgi anlamında olduğunu kastetmiyorlar. Bunu hiç kimse ileri sürmüyor. Ahmed 
el-MeymCıni'nin bir rivayetinde şöyle diyor: Fıtrat insanların ilk yaratılışıdır. Mey
muni ona fıtratın din anlamında olup olmadığını soruyor: O da din anlamında 

1 71 Kurtubi şöyle diyor: Ebu Amr ıJJ _r; .:.ıi yerine I} � .:.ıi okumuştur. Geri kalanlar ise ta ile 
okumu�tur. Bk. Kurtubi, tefsir, III, 2 754, ayrıca bk. ibn Muhammed. Kitabu's-seb'a mine'l
kıraat, s .  298. 
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olduğunu söylüyor. Bir başka yerde kafirin ana babası veya onlardan biri ölünce 
Müslüman olacağına hükmedileceği belirilmiş ve "Her doğan fıtrat üzere doğar" 
hadisi ile istidlal edilmiştir. Bu durum çocuğun İslam fıtratı üzere doğacağı şeklin
de tefsir edilmiştir, hadis de bunu açıklamaktadır. Ona göre hadisin manası bu de
ğilse o takdirde hadsin bazı lafızları ile istidlalde bulunması doğru olmayacaktır. 

Ahmed172 başka yerlerde: "İnsan mutlu ya da bedbaht nasıl yaratıldıysa öyle 
doğar" şöyle demiştir. Bu söz ile fıtratın din olduğu sözü arasında bir çelişki yok
tur. Zira Allah Teala bedbahtlığı ve mutluluğu takdir edip yazmıştır. Bunlar insa
nın dini elde etmesini sağlayan sebeplerdir. Ana babanın fiili de böyledir. Onlar 
Allah' ın takdiri sebebiyle çocuklarını Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi yaparlar. Çocuk 
fıtrat üzere Müslüman olarak doğar, bu tertemiz yaratılışını ana babası değiştirir. 
Bu da Allah'ın takdiri ve yazgısıdır. Hz. Peygamber bir hadiste şöyle buyurmuştur: 
"Hayvan tüm azaları tam ve eksiksiz olarak doğar. Siz hiç azaları eksik bir hayvan 
gördünüz mü?" Bu hadiste hayvan yavrusunun sağlıklı olarak dünyaya geldiğini 
ancak insanların ona zarar verdiğini ve bunun da Allah' ın takdiri ve yazgısı oldu
ğunu açıklamıştır. Aynı şekilde dünyaya gelen çocuk da Müslüman olarak doğar 
daha sonra ana babası onu yoldan çıkarır. Ahmed ve diğerlerinin, çocuğun ya
ratıldığı üzere mutlu ya da bedbaht doğması sözüne gelince, Kaderiye bu hadisle 
istidlal ederek küfür ve masiyetin Allah'ın takdiri olmadığını ancak insanların fiil
lerinden kaynaklandığını söylemelerine karşılıktır. Kaderiye bu fikrine, her çocuğu 
fıtrat üzere doğduğu hadisine dayanarak ileri sürmüştür. Onlara göre insanların 
küfre düşmesi daha sonradır. Bu nedenle İmam Malik'e :  "Kaderiye bu hadisin 
bir kısmını bize karşı delil olarak kullanıyor" diye sorulmuş o da: "Siz de hadisin 
son kısmını onlara karşı delil olarak kullanın" diye cevap vermiştir. Bu görüş, 
onun "Allah onların ne yapacaklarını en iyi bilendir" hadisi ile aynıdır. İmamlar 
bu hadisin Kaderiyeye delil olamayacağını belirtmişlerdir. Zira hadiste "Ana baba 
onu Yahudi ve Hıristiyan yapmak için yaratıldılar" denilmemektedir. Kaderiye 
de böyle söylememektedir. Onlara göre kişinin Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi 
olması tamamen kendi seçimidir. Ana baba eğitim ya da telkin aracılığıyla buna 
sebep olurlar. Bu bir gerçektir ve Allah'ın bilgisi, yazgısı ve iradesi anlamındaki 
kaderle çelişmez. Aksine Allah' ın bilgi, yazgı ve iradesine ana babanın eğitim ve 
telkin yoluyla sebep olması, şeytanın inkarı süslü göstermesi ve vesvese vermesi, 
kulun da kendi arzusu, seçimi ve sevgisi ilave edilmiştir. 

Onun, İbn Abbas' ın hadisi173 ile ilgili şu sözü, bu yorumlarla çelişmez: 
"Hızır' ın öldürdüğü çocuk mühür gününde kafir olarak mühürlenmişti. Eğer ya
şasaydı ana babasına isyan edecek ve küfre düşecekti" Bu hadis, kafir olacağı 

1 72 Bu ifadeleri İbnu' l-Kayyım neredeyse harfi harfine İbn Teymiye'nin Der'u teô.ruzi'/-akli ve'n
nakl adlı eserinden (s. 360-379) aktarmıştır. Her ikisi de İbn Abdilberr' in görüşlerini aktar
mışlardır. 

1 73 Müslim, Fedai!, Hızır'ın faziletleri babı, V, 235, 239. Hadisin ayrıntılı tahrici için bk. İbn Ebi 
Asım, Kitabu's-sünne (thk. El-Elbani ) ,  1 ,  85, 86. 
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takdir edildiği halde çocuğun öldürüldüğü anlamındadır. Bu da takdir edilmiş bir 
durumdu. Bunun benzerleri şu ayetlerde de mevcuttur: 

"Denilecek ki: "Orada ebedi olduğunuz halde Cehennem 'in kapılarından 
girin. "(ez-Zümer, 39171 ) 

"Ve ona salih lerden bir peygamber olmak üzere İshfık 'ı müjdeledik. " (es
Saffat, 37/1 1 2) .  

Bunlara benzeyen çok sayıda ayet vardır. Bu hadisten kasıt, melek doğ
du, alim doğdu, zalim doğdu sözlerinde kullanıldığı gibi ,  çocukta bilfiil küfrün 
mevcut olması anlamında değildir. Hadiste kullanılan e:-1 kelimesi şu ayetteki 
kullanım ile aynıdır: 

"İşte onlar, Al/ah 'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler
dir ve onlar gafil olanların ta kendileridir/er" (en-Nah/, 1 611 08) . 

Burada çok açık bir hata yapılmıştır. Çünkü bu hususta mühür gününde mü
hürlenmekten söz edilemez. Kalbin mühürlenmesi ancak küfürden sonra olabilir. 

Müslim' in sahih' inde !yad b.  Himar el-Mücaşii 'den nakledilen kudsi bir hadis, 
imamların fıtrat kelimesine din anlamı vermelerinin doğru olduğuna delalet eder: 

"Ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım . Şeytanlar onlara yaklaştı ve 
onları dinlerinden uzaklaştırdı .  Onlara benim helal kıldıklarımı haram kıldılar. 
Benim hiçbir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler. " 174 

İnanların haniflik üzere yaratılmış oldukları, şeytanların daha sonra yollarını 
kesip onları bu yoldan alıkoydukları ve çıkardıkları burada açıkça izah edilmiştir. 

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 

"Kafirlerin dostları ise tôğuttur. Onlar da onları nurdan karanlıklara çıkarır
lar. " (el-Bakara, 2/257) . 

Şeytanlar insanları fıtratın nurundan küfrün ve şirkin karanlığına sürüklerler. 
Peygamberlerin getirdiği hidayet ve ilmin nurundan cehalet ve dalalet karanlığı
na götürürler. 

Müsned'de el-Esved b. Seri'den175 naklen şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Pey
gamber bir seriye gönderdi .  Onlar da çoluk çocuğu öldürecek kadar ileri gitti-

1 74 Ahmed, iV, 1 62,  266. Müslim, Cennet, Cennet ve Cehennem ehlinin dünyadaki sıfatları 
babı, V, 716 .  Ebu davud et-Tayalisi, s. 145 ( 1079 nolu hadis) .  Nesfü, Fedfülu'l-Kur'an, s .  
104. bk. et-Temhid, XVlll/73; Der'u tearuzi' l-akli ve'n-nakl, Vll ,  400. 

1 75 El-Esved b. Seri meşhur sahabi ve şairdir. Bk. el-İsabe, !, 68. Hadis için bk. Ahmed, 1 1 1 ,  
435, iV, 24; Darimi, il ,  141, 142; Ebu Ya' la; il, 240; Taberanı, ! ,  284; Hakim, il ,  123. Ha
kim hadisin Şeyhayn'ın şartlarına göre sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat 
etmiştir. Heysemi Ahmed'in bazı senetlerinde bu hadisin sahih'in ricali ile nakledildiğini 
söylemiştir. Bk. Mecmeu 'z-zevôid, V, 316. 



180 •!• Be da i 'ut-tefslr 

ler. Hz. Peygamber onlara: Çoluk çocuğu öldürmeye sizi zorlayan neydi?" diye 
sordu. Onlar da: "Ey Allah'ın elçisi onlar müşrik çocukları değil mi?" dediler. 
Peygamber: "Sizin hayırlılarınız da müşrik çocuğu değil mi?" diye cevap verdi. 
Daha sonra yerinden kalkıp onlara şöyle hitap etti : "Dikkat edin , herkes fıtrat 
üzere doğar. Dilini öğreninceye kadar bu böyle devam eder. " Hz. Peygamberin 
müşrik çocuklarının öldürülmesini yasakladıktan sonra onlara böyle hitap etmesi 
ve "Sizin hayırlılarınız da müşrik çocuğu değil mi?" demesi bu çocukların kafir 
olarak doğmadıklarına, küfrün daha sonra ortaya çıktığına delalet eder. Eğer 
çocuğun kaderi ne ise o şekilde kafir ya da Müslüman olarak doğacağını kastet
miş olsaydı, bu sözünü müşrik çocuklarını öldürmeyi yasaklamasına delil olarak 
zikretmezdi .  

"Sizin hayırlılarınız da müşrik çocuğu değil mi?" hadisine bazıları şu manayı 
vermiştir: Bu kimseler eğer yaşasaydı Allah katındaki bilgiye göre, iman edecek
lerdi .  Dolayısıyla hadisteki yasaklama bu nedenledir. Oysa hadisin manası sizin 
en hayırlılarınız olan muhacir ve ensardan ilk Müslümanlardı ve hepsi müşrik 
çocuklarıydı. Babaları kafirdi .  Evlatlar daha sonra Müslüman oldular. Ana baba
sının müşrik olması mümin olan bir çocuğa zarar vermez. Allah onu ana baba
sının ameliyle değil kendi ameli ile hesaba çeker. Allah ölüden diri, diriden ölü 
çıkarmaya, kafirden mümin, müminden kafir evlat yaratmaya kadirdir. Bu fıtrat 
hadisinin lafızları birbirini tefsir eder. Sahihayn'da İbn Şihab' ın Ebu Seleme' den,  
onun da Ebu Hureyre'den bir rivayetine göre Hz.  Peygamber şöyle demiştir: 
"Herkes fıtrat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi ,  Hıristiyan veya Mecusi ya
par. Hayvanın tüm azaları ile doğması gibi . Siz hiç azaları eksik doğan bir hayvan 
gördünüz mü?" Ebu Hureyre bu hadisi naklettikten sonra "Sen yüzünü Han if 
olarak dine, Allah ' ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına dosdoğru çevir. "  ( er
Rum, 30/30) ayetini okudu. Ashap Hz. Peygamber' e şöyle sordu: "Ey Allah' ın 
elçisi, çocukken ölenin durumu ne olur?" Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: 
"Onların ne yapacağını en iyi Allah bilir. " 176 

Sahih ' te Zühri'n in şöyle dediği rivayet edilmiştir : 1 77 "Vefat eden her çocuk 
için cenaze namazı kılınır. Veled-i zina olsa da ağlayarak dünyaya gelmişse cena
ze namazı kılınır. Çünkü İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Ancak ağlayarak dünya
ya gelmeyen düşüğün cenaze namazı kılınmaz. Ebu Hureyre Hz. Peygamber' den 
naklen "Herkes fıtrat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Me
cusi yapar. Hayvanın tüm azaları ile doğması gibi .  Siz hiç azaları eksik doğan bir 
hayvan gördünüz mü?" diye rivayet etmiştir. Ebu Hureyre bu hadisi naklettikten 
sonra "Sen yüzün ü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratı 
na dosdoğru çevir. " (er-Rum, 30/30) ayetini okudu . 

1 76 Buhari, Cenaiz, Müşriklerin çocukları hakkında söylenenler babı; bk. Fethu' l-bari, I I I ,  290. 
1 77 Buhari, Cenaiz, Çocuk Müslüman olursa babı ( l l l ,  260) . İbn Hacer şöyle demektedir: İbn 

Şihab zina mahsülü olan çocuktan bahsetmektedir. Veled-i zinanın cenaze namazı kılınaca
ğını zira Müslüman olduğuna hükmedildiğini söylemiştir. Bk. Fethu '!-bari, I I I ,  262, 263. 
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Sahih'te A'meş tarikiyle '·Her doğan İslam milleti üzere doğar" diye nak
ledilmiştir. Ebu Muaviye'nin A'meş'ten rivayetinde ise "Her doğan İslam mil
leti üzere doğar, dilini konuşabilene kadar böyle kalır" diye nakledilmiştir. Bu 
rivayetler çocuğun İslam milleti üzere doğduğunu gösterir. İbn Şihab' ın tefsiri 
Ebu Hureyre'nin ayetle istişhadı da bu yöndedir. 

İbn Abdilberr şöyle diyor: İbn Şihab'a  mümin bir köle azat etme borcu olan 
adamın henüz süt emmekte olan bir çocuğu azad etmesinin yeterli olup olmaya
cağı soruldu. İbn Şihab yeterli olacağını , çünkü onun da fıtrat üzere doğduğunu 
söyledi. İbn Abdilber bu hadisle ilgili çeşitli görüşleri naklettikten sonra şöyle 
dedi: Bazıları hadiste geçen fıtratın İslam olduğunu söylediler ve bunun insan
ların çoğu tarafından böyle bilindiğini belirttiler. Müfessirler "Allah ' ın insanları 
üzerinde yarattığı fıtrat" ayetinin tefsiri konusunda icma etmiş, Allah'ın yarattığı 
fıtratın İslam dini olduğunu söylemişler ve Ebu Hureyre'nin naklettiği hadisin 
akabinde bu ayeti okuması ile ihticac etmişlerdir. "Allah 'ın insanları üzerinde 
yarattığı fıtrat" ayetinin herkesi kapsadığını belirtmişlerdir. Böylece Allah' ın tüm 
insanları ayette belirttiği gibi fıtrat üzere yarattığı anlaşılmaktadır. Allah' ın fıtratı 
izafeti övgü amaçlı bir izafettir, yergi amaçlı değildir. Böylece bunun kınanmış 
değil övülmüş bir yar?tılış olduğu anlaşılmaktadır. Ayet de bu durumu açıkla
maktadır: "Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıt
ratına dosdoğru çevir (er-Rum, 30/30)" . Sibeveyh ve talebelerine göre (Allah ' ın 
fıtratı tamlaması) ilk fiilin delalet ettiği mastar olarak mansuptur. Yüzün,  dine 
hanif olarak çevrilmesi Allah' ın insanları yarattığı fıtrat olduğuna delalet eder. 
Bunun benzeri kullanımlar şu ayetlerde de mevcuttur: 

"Bunlar Allah 'ın size (farz olarak) yazdıklarıdır" (en-Nisa, 4124) .  

"Daha önce geçenler hakkında Allah 'ın sünneti. Sen Allah ' ın sünnetinde 
asla bir değiştirme bulamazsın" (el-Ahzap, 33/62). 

Sibeveyh ve arkadaşlarına göre bu tamlamalar gizli bir fiile ait mansup mas
tar olup daha önceki fiil buna delalet eder. � ...ıı ı ._.l:5 ifadesi bu durumda, 
� �.; Alil .__.;S anlamındadır. Aynı şekilde L�.;l>' v"uı fa �I A�I • ;� ayeti de _,.b..i 
Ll_;..>. �..UI �.l�! � ..r'Uı .uı l "Allah insanları dini hanif olarak ayakta tutmak üzere 
yarattı" anlamına gelmektedir. 

Selef alimleri de bu ayeti bu şekilde tefsir etmişlerdir. İbn Hacer bu ayet hak
kında şöyle demektedir: Ey Muhammed, itaat için, yüzünü Allah ' ın seni çevirdiği 
yöne çevir. Bu yön hanif dindir. Onun dinine dosdoğru olarak ve itaatle yönel. 
Allah'ın üzerinde insanları yarattığı fıtratı, üzerinde insanları yarattığı sanatıdır. 
Fıtrat kelimesi "Yüzünü hanif olarak dine çevir" ifadesindeki manadan hareketle 
mastar olarak mansuptur. Bu da "Allah insanları bu fıtratın üzerine yarattı" an
lamındadır. 
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Müfessirler bizim bu konuda söylediğimizin benzerini söylemişlerdir. İbn 
Zeyd'den şöyle nakledilmiştir: Allah'ın üzerine insanları yarattığı fıtrat İslam' dır. Al
lah Adem'in soyundan insanları yaratalı beri onlar bu hakikati kabul etmişlerdir: 

"Hani Kıyamet günü :  "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye, 
Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış 
ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyur
muştu} . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahid olduk" demişlerdi. 

Allah' ın bir ayeti de şöyledir: 

"İnsanlar tek bir ümmetti. Allah da peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu
lar olmak üzere gönderdi. Beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şey
ler hakkında aralarında hükmetmek için de hak ile Kitabı indirdi. Hôlbuki ken
dilerine o Kitabın verildiği kimseler, ancak apaçık deliller onlara geldikten sonra 
(ve yaln ızca) aralarındaki kıskançlıktan dolayı ona (o hakka) dair anlaşmazlığa 
düştüler. İşte A llah böylece izniyle iman edenleri, hakkında anlaşmazlığa düştük
leri hakka ulaştırdı. Allah, dilediğini dosdoğru yola iletir. " (el-Bakara, 2/213) .  

İbn Hacer daha sonra sahih bir isnatla Mücahit' ten naklen Allah' ın üzerinde 
insanları yarattığı fıtratın İslam dini olduğunu söylemiştir. 

İbn Humeyd, Yahya b. Vadıh ' tan, o Yunus b .  Ebi Salih 'ten, o da Yezid b. Ebi 
Meryem' den naklen şöyle demiştir: Ömer Muaz b. Cebel' e rastladı ve ona: "Bu 
ümmetin temel özellikleri nelerdir?" diye sordu. Muaz şöyle dedi: "Üç şeydir. 
Bunlar ümmeti kurtaran hususiyetlerdir. Birincisi ihlastır. İhlas Allah' ın üzerinde 
insanları yarattığı fıtrattır. İkincisi namazdır, bu da İslam milletidir. Üçüncüsü ita
attir, bu da ismettir. Ömer: "Doğru söyledin" dedi. 

İbn Humeyd diyor ki : Bana Yakup ed-Devrakı rivayet etti. O dedi ki bana İbn 
Uleyye rivayet etti . İbn Uleyye, Eyyup'tan, o da Ebi Kılabe'den naklen Ömer' in 
Muaz'a :  "Bu ümmetin temel özellikleri nedir?" diye sorduğunu rivayet etti ve 
yukarıdaki , ivayetin benzerini naklett i .  

"Al/ah' ın yaratışın ı  değiştirmek söz konusu değildir" (er-Rum, 30/30) ayetinin 
manası nedir? diye sorulacak olursa, bu, Allah ' ın dininde değişiklik olmaz, böyle 
bir şey uygun değildir ve böyle bir şey yapması gerekmez, anlamındadır. 

Abdullah b. Idris'ten naklen Leys'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 1 78 Müca
hit, Kasım adında birini İkrime'ye gönderdi ve "Allah' ın yaratışını değiştirmek 
söz konusu değildir" ( er-Rum,  30/30) ayetinin manasını sordurdu . İkrime şöyle 
dedi : Allah'ın fıtratı İslam'dır. Aynı şey Katade, Said b. Cübeyr, Mücahit, Dah
hak, İbrahim en-Nehai , Abdurrrahman b. Zeyd b.  Eslem'den de nakledilmiştir. 

---- � - - �-----

178 Taberi, tefsir, XXI, 4 1 .  İkrime fıtratın din olduğunu söyledikten sonra "Allah' ın yaratışını 
değiştirmek sözkonusu değildir. Dosdoğru din işte budur" ayetini okumuştur. İbn Kayyim 
Taberi'deki bu nakilleri ih lisar ederek aktarmıştır. 
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İbn Abbas, kendisine hayvanların hadım edilmesinin hükmü sorulduğunu, bunu 
kerih bulduğunu nakletmiş ve "Allah 'ın yaratışın ı  değiştirmek söz konusu değil
dir" ayetini okumuştur. İkrime ve Mücahit de Leys' ten naklen aynı şeyi rivayet 
etmişlerdir. 

Şeyhimiz şöyle demiştir: Bu iki görüş arasında179 bir çelişki yoktur. Allah 
Teala şeytan hakkında şöyle buyurmuştur: 

''Anda/sun, onları mutlaka saptıracağım, olmayacak kuruntulara boğacağım. 
Anda/sun, onlara hayvanların kulakların ı  yarmalarını emredeceğim. Ve yine on
lara Allah' ın yarattığın ı  değiştirme/erini emredeceğim. "  (en-Nisa, 4/1 1 9) .  

Allah' ın üzerinde kullarını yarattığı şeyi değiştirmek dini değiştirmektir. Ha
dım etmek ve kulak kesmek de O' nun yarattığını değiştirmektir. Bu nedenle Hz . 
Peygamber "Herkes fıtrat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya 
Mecusi yapar. Hayvanın tüm azaları ile doğması gibi .  Siz hiç azaları eksik doğan 
bir hayvan gördünüz mü?" hadisinde bu iki şeyi birbirine benzetmiştir. Şunlar 
dini, şunlar da hadım ederek ve keserek sureti değiştirmektedirler. Biri Allah'ın 
yarattığı bedeni, diğeri de Allah'ın yarattığı kalbi değiştirmektedir. 

Şeyhimiz şöyle demektedir: Kaderiye fasit görüşleri için bu hçıdisle ihticac 
etmeye başlayınca insanlar bu hadisi muhtevasından uzaklaştıracak kadar te 'vil 
etmeye başladılar. Mutezili Kaderiye ve diğerleri şöyle demişlerdi :  Her doğan 
İslam üzere doğar. Allah hiç kimseyi dalalete düşürmez . Ancak insanı ana babası 
dalalete düşürür. Oysa hadis iki yönden onlar aleyhine delil oluşturmaktadır: 

Birincisi :  Mutezile ve diğer kelamcılara göre gerçekte hiç kimse İslam üzere 
doğmaz. Allah hiç kimseyi kafir ya da Müslüman yapmaz. Ancak kişi kendisi için 
küfür ihdas eder ya da İslam' ı  seçer. Allah Kaderiyeye göre bunlardan hiç birini 
yapmaz. Ancak onları İslam' a davet eder. Onlara İslam' ı ve küfrü tercih edebi
lecekleri bir kudret verir. Mümin imanı elde etmeyi sağlayacak özel bir vasıtaya 
sahip olmaz. Kaderiyeye göre bu iş takdir edilmiş değildir. Eğer takdir edilmiş ol
saydı zulüm olurdu.  Mutezilenin çoğunluğunun görüşü bu istikamettedir. Ancak 
Ebu' l-Hasen gibi bazı müteahhirun şöyle demektedirler: Allah mümine özel bir 
etken verir, bu etken ve kudret imanın var olmasını gerektirir. Bu görüş hakikatte 
ehl-i sünnetin görüşüne uygundur. 

İkincisi: Kaderiyye şöyle demektedir: Allah' ı  bilmek ancak akıl ve düşünce 
ile elde edilir. Bu bilginin zaruri olması ya da Allah' ın  bir fiili olması imkansızdır. 
Kaderiye "Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar. " Sözü ile ihti
cac edecek olursa onlara şöyle denilir: Siz Allah ya da mahlukattan herhangi b ir 
kimse onları Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapamaz, bu ancak onların kendi 

1 79 Birinci görüşle İkrime'nin görüşü, ikinci görüşle İbn Abbas'ın bu ayeti tefsiri kastedilmekte
dir. Bu iki görüşü İbn Cerir (er-Rum, 30/30) ayetinin tefsirinde nakletmektedir. 
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fiilidir, bu hususta başkasının kudreti ve fiili yoktur, diyen sizsiniz. O takdirde 
"Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar" hadisi sizin için delil 
olamaz. Ehl-i sünnet Allah'tan başka hiç kimsenin bir kimsenin kalbine hidayet 
ve dalalet veremeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Ümmet bu hadiste bah
sedilenin ana babanın, bir öğretmen gibi, daveti, teşviki ve çocuklarını terbiyesi 
olduğunda ittifak etmiştir. Ana babanın zikredilmesinde alışılagelmiş ve yaygın 
durum esas alınmıştır. Oysa onlardan birinin veya bir başkasının gerçek ya da 
hükmi anlamda tesiri olabilir. 

Muhammed b. Nasr şöyle demektedir: İbn Kuteybe, "Hani Kıyamet günü: 
"Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye , Rabbin, Ademoğullarının 
sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahid 
tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyurmuştu) .  Onlar da : "Evet 
(Rabbimizsin) şahid olduk" demişlerdi . "  Ayetiyle ihticac etmiş ve şöyle demiştir: 
Ayete göre insanlar kendi nefislerine şahit olarak Allah' ın rableri olduğunu kabul 
etmişlerdir. Daha sonra bu kabul ve şahitlik üzere yaratılmışlardır. 

Muhammed b. Nasr şöyle demektedir: "İbn Kuteybe insanların bu kabul ve 
şahitlik üzere doğduklarını söylemiştir. Oysa bu Kitap'ta olmayan ve hadislerde 
zikredilmeyen bir ziyadedir. Bu ayetin tefsiri için konuyla ilgili nakledilen haber
leri hatırlatıp konuyu araştıranlara onun bu hususta bir delili olmadığını açıkla
yacağız. Çocukların ana karnına düşmelerinden itibaren Allah' ı  bildikleri ve bu 
bilgiyle dünyaya geldikleri konusunda hiçbir delil olmadığını göstereceğiz. "  

Oysa İbn Kuteybe insanların bu kabul ve şahitlik üzere doğduklarını söyler
ken onların ana karnına düşünce ve doğdukları zaman Allah' ı ,  birliğini, isimle
rini ve sıfatların ı  bildiklerini söylemişse reddedilmesi isabet olur. Eğer çocukların 
bunu almaya müsait olarak doğduklarını, serbest bırakılsalar dahi akıllarını kulla
nınca bu yoldan sapmayacaklarını söylemişse isabet etmiştir, reddedilemez . 

Muhammed şöyle demektedir: Bu ayetin tefsiri ile ilgili söylenen en önemli 
şeylerden biri Ömer b .  el-Hattab hadisidir. Yahya Malik'ten o da Zeyd b. Ebi 
Üneyse'den, o da Abdülhamid b. Abdurrahman b. Yezid b .  el-Hattab'dan, o da 
Müslim b.  Yesar el-Cüheni'den naklen Ömer b .  el-Hattab'a bu ayet sorulduğunu 
onun da şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber e bu ayetin sorulduğunu 
duydum . O da şöyle buyurdu: "Allah Adem' i  yarattı .  Sonra sağ eliyle sırtını 
sıvazladı ve oradan bir nesil çıkardı ve şöyle dedi :  Bunları Cennet için yarattım .  
Bunlar Cennet ehlinin amelini işlerler. " Daha sonra yine sırtını sıvazladı ve ora
dan da bir nesil var etti ve şöyle dedi : "Bunları Cehennem için yarattım .  Cehen
nem ehlinin amelini işlerler. " Bir adam Peygambere şöyle sordu: "Ey Allah' ın el
çisi, peki amel hangi konudadır?" Peygamber şöyle buyurdu: "Allah kulu Cennet 
için yaratınca ölene değin ona Cennet ehlinin amelini işletir. Kul da bu amelle 
Cennet' e girer. Ancak kulu Cehennem için yaratmışsa ölene değin ona Cehen
nem ehlinin amelini işletir. Kul da bu amelle Cehennem'e girer. " 
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Muhammed b .  Yahya, Muhammed b. Yezid b .  Sinan er-Rehavi'den, o ba
basından o da Zeyd b. Ebi Üneyse'den o da Abdulhamid b. Abdurrahman' dan, 
o Müslim b .  Yesar' dan o da Nuaym b. Ebi Rebia el-Ezdi 'den rivayet etti. Müslim 
şöyle dedi :  Nuaym'a bu ayeti sordum. Bana şöyle dedi : Ömer b. el-Hattab' ın 
yanındaydım. Bir adam gelip bu ayeti sordu. Ömer de şöyle dedi. Nuaym yuka
rıdaki hadisi zikretti. Bu tarik, ilk hadisin illetini de ortaya çıkarmaktadır. Bu illet 
Müslim b. Yesar'ın bu hadisi Ömer'den işitmemesidir. 

Bize İshak, Hakkam b .  Selm'den, o Anbese' den o da Abbad b. Umeyr'den , 
o Medineli bir adam olan Ebu Muhammed' den naklen şöyle rivayet etti: Ömer b .  
el-Hattab'a  "Hani Kıyamet günü:  "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz 
diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i  (çıkarıp) 
alm ış ve onları kendilerine şôhid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim ?" (diye 
buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şôhid olduk" demişlerdi ."  ayetini 
sordum . Şöyle cevap verdi: Ben de senin bana sorduğun gibi Hz. Peygamber'e 
sordum. Şöyle cevap verdi :  "Allah eliyle Adem' i  yarattı, ona ruhundan üfledi .  
Sonra onu oturttu ve sırtını sıvazladı ,  bir nesil çıkardı ve şöyle dedi :  "Cennet için 
bir nesil , benim istediğim gibi amel ederler ve hayatları en iyi ameller ile son 
bulur ben de onları Cennet' e girdiririm" .  Daha sonra yine Adem' in sırtını sıvaz
ladı ,  bir nesil çıkardı ve şöyle dedi: "Cehennem için bir nesil, benim istediğim 
amelleri işlerler, hayatları en kötü amellerle son bulur, ben de onları Cehennem'e 
girdiririm . "  

B u  hadis illetli olduğu halde Malik b u  rivayeti Muvatta'ya almıştır. Biz bu 
hadisin illetinden söz edeceğiz. Tirmizi şöyle diyor: Bu hadis hasendir. Müslim b .  
Yesar bu  hadisi Ömer' den dinlememiştir. Bazıları senette Ömer ile Müslim ara
sında bir raviden söz etmişlerdir. Ebu' l-Kasım Hamza b. Muhammed el-Kinani 
şöyle diyor: Müslim bu hadisi Ömer' den dinlememiştir. Bu hadisi Nuaym aracılı
ğıyla Ömer' den almıştır. İbn Ebi Hayseme şöyle diyor: Yahya b. Main'e Malik' in 
Zeyd b .  Ebi Üneyse tariki ile Müslim b .  Yesar'dan rivayetini okudum. Müslim b .  
Yesar'ın adının üzerine kendi elleri ile "Bilinmiyor" yazdı .  Ebu Ömer şöyle dedi :  
Bu hadisin senedi munkatıdır. Müslim b .  Yesar Ömer b .  el-Hattab ile karşılaşma
mıştır. Bu rivayette aralarında Nuaym b. Rebia vardır. Bu isnadla da hadis hüccet 
değildir. Müslim b. Yesar meçhul bir ravidir. Onun el-Medeni olduğu, Müslim b .  
Yesar el-Basri olmadığı söylenmiştir. Ancak bu  hadis ile ilgili söylenenlerin özeti 
isnadının sahih olmadığıdır. Müslim b. Yesar ve Nuaym b .  Rebia i l im tahammül 
ettikleri bilinmeyen kimselerdir. Ancak hadis mana itibariyle sahihtir. Çok sayıda 
sağlam senetle Ömer b. el-Hattab'dan nakledilmiştir. 

Biz burada bu hadislerin bazılarını zikredeceğiz. İshak b. Rahuye şöyle dedi :  
Bana Bakiye b. el-Velid rivayet etti ve şöyle dedi :  Bana Muhammed b.  el-Velid 
ez-Zebidi, Raşid b. Sa'd vasıtasıyla, Abdurrahman b. Ebi Katade' den, o babasın
dan o da Hişam b. Hakim b. Hizam' dan rivayet etti. Bir adam Hz. Peygember'e :  
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"Ey Allah'ın elçisi, ameller yeni mi işleniyor yoksa takdir edilen edilmiş midir?" 
diye sordu. Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: "Allah adem'in sırtından neslini 
çıkarıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak avuçlarıyla sırtlarını sıvazladı ve 
şöyle dedi : "Bunlar C�nnetlik bunlar da Cehennemliktir. Cennet ehline kendi
lerini Cennet' e götürecek amelleri işlemeleri kolaylaştırılır. Cehennem ehline de 
kendilerini Cehennem' e götürecek ameller kolaylaştırılır. " 180 

Bize Abdüssamed, Hammad'dan, o el-Hariri 'den, o Ebi Nadr'dan rivayet 
etti. Ashaptan Ebu Abdullah adında birine diğer sahabiler hasta ziyaretine geldi
ler, Ebu Abdullah o esnada ağlıyordu. Ona niçin ağladığını sordular. Şöyle dedi: 
"Ben Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini duydum. Allah sağ 
eliyle bir avuç diğer eliyle de bir avuç aldı ve "Bunlar şuraya, bunlar da şuraya" 
dedi .  Ebu Abdullah : "Ben, hangi avuçta olduğumu bilmiyorum. "  dedi . 181 

Bize Amr b .  Muhammed, İsmail b .  Rafi 'den, o el-Makburi'den, o da Ebu 
Hureyre'den naklen Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini 
nakletmiştir: "Allah Adem' i  topraktan yarattı, sonra onu çamur haline getirdi ve 
şekillenmiş bir balçık olana kadar bekletti. Onu yarattı, ona şekil verdi ve testi 
gibi ses veren kuru bir çamur olana değin bıraktı . İblis yanından geçip duruyor 
ve ona: "Sen büyük bir iş için yaratıldın" diyordu . Daha sonra Allah insana 
ruhundan üfledi . İnsan: "Rabbim, benim soyum ne olacak?" dedi. Allah : "Seç 
ey Adem" dedi .  Adem: "Rabbimin sağ elini seçiyorum, O' nun iki eli de sağ
dır" dedi . Daha sonra Allah avucunu açtı, Adem' in soyundan gelecek herkes 
Rahman' ın avucundaydı .  182 

180 Senedi muztariptir. B. İbn Hacer, Tô.ci/u'/-menfaa, 255, 256. İbn Hacer şöyle demektedir: 
Raşid b. Sa'd hakkında ihtilaf edilmiştir. Yani Raşid b. Sa'd ' Abdurrahman ' Babası ve Hişam 
tariki ile merfu ya da Abdurrahman b. Katade ' Hişam b. Hakim ya da Abdurrahman 'Babası 
ve Hişam ya da Babası ' Hişam tarikleri ileri sürülmüştür. Bk. el-İsabe, VI, 315 ,  3 16. 
Ahmed b .  Hanbel bu hadisi Muaviye b .  Salih ' in Raşid b. Sa'd'dan, onun Abdurrahman 
b. Katade'den rivayeti olarak nakletmiştir. (bk. Müsned, iV, 1 86) . İbn Sa'd da aynı senetle 
nakletmiştir. Bk. 1, 30; VIII ,  4 17 .  
Hakim şöyle demiştir: B u  hadis sahihtir. B u  hadisin başka raviler aracılığıyla sahabaye varan 
bir başka rivayetiyle ihticac edileceği hususunda ittifak edilmiştir. Bk. Hakim, 1 ,  3 1 .  Zehebi de 
Hakim'e muvafakat etmiştir. Taberi de bu hadisi pek çok tarikten nakletmiştir. Bk. lX, 1 17 .  
el-Elbani hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. sahiha, ,  48 no) . El-Heysemi bu hadisi 
Ahmed' in rivayet ettiğini belirtmiş ve ricalinin sika olduğunu söylemiştir. (IV, 185 ,  186) .  

181  Ahmed, iV, 1 76, 1 77;  VI,  68 .  Heysemi ricalinin güvenilir olduğunu söylemiştir. ( IV, 185, 
186) .  El-Elbani de isnadının sahih olduğu kanaatindedir. (es-sahiha, hadis no 50) .  

182 Senedi zayıftır. İsmail b. Rafi hafızası zayıf bir ravidir. Bir rivayete göre de münkerü' !-hadistir. 
İbn Main onu zayıf olarak nitelemiş, Nesfıi metruk olduğunu söylemiştir. Bk. Tehzib, 1, 294, 
295. Hadisin ayrıntılı tahrici için bk. Ebu Ya'la, XI, 453. İbn Hacer şöyle diyor: Buhari 
adem'in yaratılışı ile ilgili hadisler arasında Tirmizi, Nesfıi ve Bezzar' ın rivayet ettiklerini 
almamıştır. İbn Hibban bu hadisin Said b. el-Makburi ve bir başkasının Ebu Hureyre'den 
rivayet ettiği tarikle sahih olduğunu belirtmiştir. Bk. Fethu' l-bfıri, VI, 4 19.  Aynca bk. Ebu 
Ya' la. Müsned, XI .  263; Xlf .  8. Muhakkik isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Tirmizi, 
Tefsir, 94: Heysemi, Mecrneu '?,-Zeuôid. Vll l .  197 .  
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Bize en-Nadr, Ebu Ma'şer'den, o Said el-Makburi 'den ve Nafi Mevla ez
Zübeyr'den, o da EbO Hureyre'den naklen şöyle rivayet etmişlerdir: "Allah 
Adem' i  yaratmak istedi .  (Ravi Adem'in yaratılışından bahsetti . )  Allah daha sonra 
ona şöyle dedi: "Ey Adem ,  hangi elimle sana soyunun göstermemi istersin?" diye 
sordu. Adem: "Sağ ile, Rabbimin iki eli de sağdır" dedi. Allah elini açtı, Adem' in ,  
kıyamete kadar yaratılacak olan tüm soyu oradaydı. Sağlam olan sağlamlığıyla, 
hasta olan hastalığıyla, peygamberler kendi suretleri ile oradaydılar. Adem: "Ey 
Rabbim, keşke hepsine verseydin, hiç birini mahrum etmeseydin" dedi .  Allah : 
"Bana şükredilmesini istedim" buyurdu . Ravi hadisin kalan kısmını nakletti . 183 

Muhammed b .  Nasr, Muhammed b. Yahya'dan , o Said b .  Ebi Meryem' den, 
o el-Leys b .  Sa'd 'dan , o İbn Aclan'dan, o EbO Said el-Makburi 'den o babasın
dan, o da Abdullah b. Selam 'dan naklen şöyle rivayet etti: "Allah Adem'i yarattı . 
Sonra avuçlarını kapadı ve adem'e :  "Seç" dedi. Adem de: "Sağı seçiyorum, 
rabbimin iki eli de sağdır" dedi .  Allah avucunu açtı, adem' in soyu oradaydı .  
Adem: "Bunlar da kimdir?" diye sordu. Allah: "Kıyamete kadar senin soyundan 
yaratacağım Cennet ehlidir" buyurdu. 184 

Bize İshak, Cafer b .  Avn el-Huzfü'den, o Hişam b. Sa'd 'den, o Zeyd b .  
Eslem'den, o da  EbO Hureyre'den naklen Hz. Peygamber' in şöyle dediğini 
rivayet etti: "Allah Adem' i  yaratınca sırtını sıvazladı ,  sırtından onun soyundan 
kıyamete kadar yaratılacak nesiller düştü. "  Ravi hadisin devamını nakletti . 185 

Bize İshak, Amr b .  Zürare' den rivayet etti. Amr şöyle dedi: Bize İsmail, Gül
süm b.  Cübeyr'den, o Said b. Cübeyr'den naklett i .  Said, İbn Abbas ' ın "Hani 
Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye, Rabbin, 
Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i  (çıkarıp} almış ue onları 
kendilerine şôhid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim ?"  (diye buyurmuştu) . 
Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şôhid olduk" demişlerdi" ayetinin tefsiri ile ilgili 
şöyle dediğini rivayet etti : "Allah Adem' in sırtını sıvazladı ,  kıyamete kadar onun 
soyundan yaratılacak olanlar sırtından çıktı . Arafat' ta Na'man denilen yerde Al
lah onlardan söz aldı .  "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Onlar da: 
"Evet, şahit olduk" dediler. 186 

1 83 Önceki hadisin tahricine bak. 
1 84 Aynı kaynaklar. 
1 85 Sahih bir hadistir. Tirmizi. Tefsir, Araf süresi, V, 249. Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu, 

Ebu Hureyre'den naklen bir başka tarikle daha nakledildiğini söylemiştir. Hakim de hadis 
sahih kabul etmiş, (il, 325), Zehebi Hakim'e muvafakat etmiştir. Hişam b. Sa'd'in ismi bazı 
matbu eserlerde Hişam b. Said olarak geçse de doğru olan bizim tespitimizdir. 

186 Sahihtir. Ahmed, l ,  272; İbn Cerir, IX, 1 1 1 ; Hakim, I I ,  544 (sahih olduğunu söylemiş, Zehe
bi de ona muvafakat etmiştir. ) el-Elbani de sahih hükmü vermiştir. (bk es-sahiha, iV, 1 58, 
1523 nolu hadis). Burada konu i le ilgili nefis bir araştırma bulunmaktadır. Hakim bu hadisi 
merfu olarak tahric etmiş. Müslim' in şartına göre sahih olduğunu söylemiştir. Zehebi de ona 
muvafakat etmiştir. ( ! ,  27,  28) .  
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Bize İshak, Veki'den, o Rebia b. Gülsüm b .  Cebr'den, o babasından, o da 
Said b. Cübeyr' den, o İbn Abbas'tan nakletmiştir. İbn Abbas "Hani Kıyamet günü: 
"Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın 
sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} almış ve onları kendilerine şôhid 
tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  (diye buyurm uştu) . Onlar da: "Evet 
(Rabbimizsin) şôh id olduk" demişlerdi" ayetinin tefsiri ile ilgili şöyle demiştir: 
"Allah Arafat' ın yanında bir vadi olan Na'man' ın ortasında Adem'in sırtını sı
vazladı ve onun sulbünden soyunu çıkardı .  Onları kendilerine şahit tutarak "Ben 
sizin· Rab bin iz değil miyim?" diye sordu. Onlar da: "Evet, şahit olduk" dediler. 187 

İshak bu hadisi İbn Abbas'tan gelen çeşitli tariklerle nakletti ve şöyle dedi: 
Bize el-Muğire b. Seleme el-Mahzumi, Ebu Hilal' den, o Ebu Cemre ed-Dab' i'den 
o da İbn Abbas'tan nakletti. İbn Abbas şöyle dedi : "Allah Adem'in sırtını sıvazla
dı ve onun soyunu şiddetli bir su dalgasında var etti . " 188 

Bize Cerir, el-A'.meş'ten, o Müslim el-Batin'den, o Said b. Cübeyr' den, o da 
İbn Abbas'tan şöyle nakletti : "Allah Adem'in sırtını sıvazladı ,  kıyamete kadar 
yaratılacak soyu oradan çıktı ve Adem'e gösterild i . "  

Bize el-Melfü, el-Mes'udi'den, o Ali b .  Bezime'den, o Said 'den o d a  İbn 
Abbas'tan "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz 
diye, Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) 
almış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye 
buyurmuştu) .  Onlar da: "Evet (Rabbirnizsin) şahid olduk" ayetinin tefsiri ile ilgili 
şöyle nakletti: "Allah onun Rabbi olduğuna dair Adern'den söz aldı, onun rızkır , 
ecelini ve başına gelecekleri yazdı . Daha sonra sırtından soyunu çıkardı. Rableri 
olduğuna dair onlardan söz aldı . Onların da rızıklarını , ecellerini ve be.şiarına 
gelecekleri yazdı. 189 

Bize Veki, el-A'meş'den, o Habib b. Ebi Sabit'ten, o da İbn Abbas'tan şöyle 
nakletti: Allah Adern' in sırtını sıvazladı ve sağ eliyle tüm iyileri oradan çıkardı .  
Diğer eliyle de kötüleri çıkardı .  

Bize Yahya, Ali b .  Bezime' den, o Said b .  Cübeyr' den,  o da İbn Abbas'tan bu 
ayet i le ilgili şöyle rivayet etti: Allah Adem'i  yarattı, Rabbi olduğuna dair ondan 
söz aldı . Ecelini, rızkını ,  başına gelecekleri yazdı .  Daha sonra sırtından soyunu 
çıkardı .  Onlardan da Rableri olduğuna dair söz aldı .  Onların da ecellerini , rızık
larını ve başlarına gelecekleri yazdı .  

187 Önceki hadisin kaynaklarına bk. 
1 88 Taberi, IX, 1 12; ed-Dürrü' l-mensCır, 111,598. Ahkamu ehl-i'z-zimme de s yerine J,i keli

mesi kullanılmıştır. Muhakkık kelimenin orijinal nüshada ,,i olduğunu, ancak kendi tespi
tinin doğru olduğunu ileri sürmuştür. Oysa doğrusu onun tespiti değil, bizim tespitimizdir. 
Taberi 'de ve ed-Dürrü'l-mensCır'da da bizim tespitimize uygun rivayet edilmiştir. İbnü'l -Esir, 
en-Nihaye'de bu hadisi zikrettikten sonra _s;l kelimesinin şiddetli dalga anlamına geldiğini, 
çoğulunun 9;ı9l olduğunu açıklamıştır. Bk. �n-Nihaye, 1 ,  34. 

1 89 Taberi, IX, 1 12 .  
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Abdürrezzak, Mamer'den, o Ebu Salih'den o da İbn Abbas'tan naklen bu 
ayet hakkında şöyle rivayet etti: Allah Adem'in sırtını sıvazladı ve kıyamete ka
dar soyundan yaratılacakları sırtından çıkardı .  Onlardan Rableri olduğuna dair 
söz aldı onlar da verdiler. Kafir ya da başkası kime "Rabbin kim?" Diye sorulsa 
mutlaka "Allah" der. Ma'mer dedi ki: el-Hasen de bunun bir benzerini rivayet 
ediyordu. 190 

İshak dedi ki: Bize Cerir, Mansur'dan, o Mücahitten ,  o da Abdullah b .  
Ömer'den "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz 
diye, Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) al
mış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye bu
yurmuştu) .  Onlar da: "Evet (Rabbimizsin)  şahid olduk" ayetiyle ilgili şöyle rivayet 
etti: Allah tarakla baştan çıkarıp alır gibi Adem' in sırtından soyunu çıkarıp aldı. 191 

Muhammed b. Nasr, el-Hasen b .  Muhammed ez-Za'ferani' den, o Haccac' dan, 
o İbn Cüreyc'den, o ez-Zübeyr b. Musa'dan, o Said b. Cübeyr'den ,  o da İbn 
Abbas'tan naklen şöyle rivayet etti: Allah Adem' in sağ omzuna vurdu, Cennet 
için yaratılmış nefisler bembeyaz ve tertemiz olarak çıktlar. Allah bunların Cennet 
ehli olduğunu söyledi . Daha sonra sol omzuna vurdu, Cehennem için yaratıl
mış nefisler simsiyah olarak çıktılar. Allah bunların da Cehennem ehli olduğunu 
söyledi . Daha sonra tüm Ademoğullarından iman etmeleri, kendini ve emirlerini 
bilmeleri, kendisini ve emirlerini tasdik etmeleri için söz aldı .  Onları nefislerine 
şahit tuttu . Onlar da iman ettiler, tasdik ettiler, bildiler ve kabul ettiler. 192 

İshak, Ravh b. Ubade'den, o Muhammed b. Abdülmelik' ten ,  o babasından , 
o ez-Zübeyr b .  Musa'dan, o Said b. Cübeyr'den o da İbn Abbas'tan bu hadisi 
rivayet etti ve şu ilavede bulundu: İbn Cüreyc dedi ki : Bana, Allah' ın onları har
dal taneleri gibi çıkarıp avucunda tuttuğu rivayeti ulaştı. 

İshak şöyle dedi: Bize Hakkam b. Selm er-Razi, Ebu Cafer er-Razi'den, 
o er-Rebi' b .  Enes'ten,  o Ebu'l-Aliye'den, o da Übeyy b. Ka'b 'dan "Hani Kı
yamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye, Rabbin, 
Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış ve onları 
kendilerine ştıh id tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyurm uştu). 
Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şCıhid olduk" ayetiyle ilgili şöyle rivayet etti: Allah 
o gün onları, kıyamete kadar yaratılacak olan herkesi topladı. Onları ruhlar hali
ne getirdi, onlara şekil verdi. Daha sonra onları konuşturdu ve onlarla konuştu. 
Onlardan söz aldı, onları kendi nefislerine şahit tuttu . Onlara şöyle dedi : "Ben 
de yedi kat gökleri ve yerleri size şahit tutuyorum.  Atanız Adem' i size şahit tu
tuyorum ki kıyamet gününde bundan habersiz olduğunuzu söylemeyin. Bilin ki 

190 Ed-Dürrü'l-mensur, III, 598. 
1 9 1  Taberi, IX, 1 13 ;  ed-Dürrü 'l-mensur, I II ,  601 .  
192 Taberi, IX, 1 14.  1 15 .  
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Ben' den başka ilah yoktur. Benden başka rab yoktur. Bana hiçbir şeyi ortak koş
mayın. Ben size peygamberler göndereceğim, onlar size bana verdiğiniz sözü ve 
anlaşmayı hatırlatacaklar. Size kitaplar indireceğim . "  Onlar da şöyle dediler: "Bi
zim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna şahitlik ederiz. Senden başka rab ve senden 
başka ilah yoktur. " O gün itaati kabul ettiler. Ataları adem onlara baktı. Araların
da zengin, fakir, güzel, çirkin kimseler olduğunu gördü ve "Rabbim, keşke on
ları eşit yaratsaydın" dedi. Allah şöyle buyurdu: "Bana şükredilmesini istedim" .  
Adem aralarında, ışıklı birer kandil gibi parlayan peygamberler gördü . Risalet ve 
nübüvvet için onlardan bir başka söz daha alınmıştı. Bu da "Hani Biz peygam
berlerden, (özellikle de) senden, Nüh 'tan, lbrahim 'den, Musô 'dan ve Meryem 
oğlu İsa 'dan ahit/erini almıştık. Evet, Biz onlardan sağlam bir ahit alm ıştık. Ta ki o 
doğru sözlü kimselere doğruluklarına nair soru sorsun. Kôfirler için ise pek acıklı 
bir azap hazırlamıştır. " ( el-Ahzab, 3317, 8) ayetinde açıklanmıştır. "Sen yüzünü 
Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına dosdoğru çevir. 
Allah 'ın yaratışını değiştirmek sözkonusu değildir. Dosdoğru din işte budur. Fakat 
insanların çoğu bilmezler." ( er-ROm, 30/30) ayetinde bahsedilen işte budur. "işte 
bu da; önceki uyarıp korkutan/ardan bir uyarıp korkutandır." (en-Necm, 53/56) 
ayeti i le "Onların  çoğunda ahde vefa bulamadık. Onların çoğunu gerçekten 
fôsık kimseler bulduk. " (el-A'.raf, 7/102 )  ayeti ve "Sonra onun arkasından kendi 
kavimlerine n ice peygamberler gönderdik de onlara apaçık belgelerle geldiler. 
Fakat önceden yalanladıkları şeye iman etmediler. işte Biz de haddi aşanların 
kalpleri üzerine böyle mühür basarız" (Yunus, 10174) ayeti bu konu ile ilgilidir. 
Allah insanların bu sözü verdikleri gün ezeli ilminde kimin yalancı kimin sadık 
olacağını bilmekteydi .  Ravi diyor ki: Adem zamanında kendisinden söz alınan 
bu ruhlar arasında İsa'nın ruhu da vardı. Allah bu ruhu Meryem'e göndermişti. 
Şu ayetlerde bahsedilen ruh İsa'nın ruhuydu: 

"Kitapta Meryem 'i de an! Hani o, kendi ailesinden doğu tarafında bir yere 
çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasında bir perde germişti. Derken Biz ona Ru
humuzu gönderdik. Ona tam bir insan suretinde göründü. (Meryem Onu görün
ce) : "Senden Rahmôn'a sığın ırım. Eğer takva sahibi bir kimse isen (bana ilişme) " 
dedi. O da dedi ki: "Ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçisiyim. Sana temiz 
bir oğul vermeye geldim. " Meryem dedi ki: "Bana h iç bir insan (erkek) eli değ
memiş iken ve ben fahişe de olmadığıma göre benim nasıl bir oğlum olabilir?" 
Dedi ki: "Evet, durum dediğin gibidir. Fakat Rabbin: O bana kolaydır. Biz onu 
insanlar için (kudretimize) bir ôyet (belge) ve bizden bir rahmet kılacağız, diye 
buyurdu. Buna dair hüküm verilmiş, bitmiştir. " Derken ona hamile kaldı. Onunla 
yalnız başına uzak bir yere çekildi. " (Meryem, 19/16-22) .  

Esbat b .  Nasr' ın tefsirinde b u  ayet ile ilgili es-Süddi'den, o EbO. Malik'ten, o 
EbO. Salih'ten o da İbn Abbas'tan ve Mürre el-Hemedani aracılığyla İbn Mesud' dan 
ve peygamber ashabından bazı kimselerden şöyle nakledilmiştir: Allah Adem'i 
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Cennet' ten çıkardığı zaman gökten indirmeden önce sırtının sağ yanını sıvazladı .  
Oradan inci gibi beyaz bir  nesil çıkardı . Onlara: "Rahmetimle Cennet' e girin" 
dedi .  Daha sonra adem'in sırtının sol tarafını sıvazladı ve simsiyah bir nesil çıkar
dı. Onlara: "Cehenneme girin, aldırış etmem" dedi. "Ashab-ı yemin ve ashab
şimal" denilince bunlar kastedilmektedir. Allah "ben sizin Rabbiniz değil miyim?" 
diyerek hepsinden söz istedi. Onlar da "Evet" diyerek söz verdiler. Bir grup bu 
sözü itaatle verdi .  Bir grup ise istemeye istemeye verdi .  Melekler de "Evet şahid 
olduk" demişlerdi. Yahut: "Daha önce sadece atalarım ız Allah 'a ortak koşmuş
lardı. Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla 
saplanan/arın işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin? "  demeyesin iz diye. " 
(el-A'raf, 7/172-173 ) .  Bu nedenle Ademoğullarından herkes Rabbini bilir. Müş
rik olanların her biri de atalarını bu yolda bulduklarını söylerler. Bu nedenle 
Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Hani Kıyamet gün ü: "Bizim bundan haberi
miz yoktu" demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) 
zürriyetlerin i  (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahit tutup: "Ben sizin Rabbiniz 
değil m iyim?"  (diye buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahit olduk" 
demişlerdi. Yahut: "Daha önce sadece atalarımız A/lah 'a ortak koşmuşlardı. Biz 
de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla sap/anan
ların işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin?"  demeyesin iz diye" ( el-A'raf, 
7/172-173 ) .  Bir başka ayette "Onlar Allah 'ın dininden başkasın ı  mı arıyorlar? 
Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez O'na teslim olmuştur ve 
O'na döndürülecek/erdir" (Al-i İmran, 3/83) buyrulmuş, aynı hususta bir diğer 
ayette de şöyle varit olmuştur: "De ki: "Öyle ise tam ve yeterli hüccet Allah 'ındır. 
Eğer dileseydi elbette hepinizi h idayete erdirirdi" ( el-En'am, 6/149 ) .  193 

İshak şöyle demektedir: Bize Ravh b. Ubade, Musa b.  Ubeyde er-Rebezi'den 
rivayet etmiş, Muhammed b.  Ka'b el-Kurazi'nin Rabbin, "Ademoğullarının sırt
larından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış" ayeti hakkında şöyle dedi
ğini belirtmiştir: Ruhlar cesetleri yaratılmadan önce bunu kabul ettiler ve iman 
ettiler. 194 

İshak şöyle demektedir: Bize el-Fadl b. Musa, Abdülmelik' ten, o Ata' dan 
şöyle rivayet etti: Onlardan söz alındığı zaman Adem'in sırtından çıkarıldılar. 
Daha sonra tekrar Adem' in sırtına geri döndürüldüler. 

İshak dedi ki: Bize Ali b. el-Eclah, Dahhak' tan şöyle rivayet etti: Allah Adem'i 
yarattığı gün kıyamete kadar doğacakları sulbünden toz gibi çıkardı ,  onlara: "Ben 
sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Onlar da "Evet, Rabbimizsin" dediler. 
Melekler de buna şahit oldu. Böylece kıyamet gününde habersiz olduklarını söy
leyemeyeceklerdir. Daha sonra sağ avucuyla bir grup avuçladı ve : "Bunlar Cen
nettedir" buyurdu. Bir avuç daha aldı ve : "Bunlar Cehennem' dedir" buyurdu. 

193 İbn Abdilberr, et-Temhid, XVIII, 85 (Esbat b.  Nasr tarikiyle) . 

194 Et-Temhid, XVIII ,  80; ed-Dürr'/-mensur, I I I ,  599. 
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Muhammed b. Nasr, Bündar'dan, o Ebu Ahmet'ten, o Süfyan'dan, o er
Rebi b .  Enes'ten,  o da Ebu'l-Aliye 'den "Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister 
istemez O'na teslim olmuştur" (Al-i İmran, 3/83) ayetinin alınan söz anlamına 
geldiğini rivayet etmiştir. 

Muhammed dedi ki : "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yok
tu " demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürri
yetlerini  (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahit tutup: "Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?"  (diye buyurmuştu). Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahit olduk" 
demişlerdi. Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak koşmuşlardı . Biz 
de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla saplanan
/arın işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin ?" demeyesiniz diye" (e/-A'raf, 
711 72-1 73) ayetinin tefsiri ile ilgili seleften nakledilen haberleri rivayet ettik. Bu 
rivayetlerde çocuğun anne karnından Allah'ı bilerek doğduğu anlamında hiçbir 
rivayet yoktur, buna delalet eden hiçbir şey de yoktur. 

Ebu Muhammed çocukların Allah ' ı  bilerek doğduğunu kastetmemiştir. Onun 
kastettiği, çocukların fıtrat ve onlardan alınan misak hükmüyle doğduklarıdır. 
Serbest bırakılırlarsa bu fıtratın gereğinden sapmazlar. 

Muhammed diyor ki: Ona (Ebu Muhammed'e) şöyle sorulmaktadır: Hz. 
Peyg"'mber' in  "Herkes fıtrat üzere doğar" hadisinde kullanılan fıtrat kelimesinin 
Allah' ı  bilmek anlamına geldiğine dair elinde bir delil var mı?" Ya da Seleften bi
rilerinin bu yorumu yaptıkları rivayet edilmiş midir? Bu yoruma kıyasla ulaşmak 
mümkün müdür?" Bu sorulara yukarıda naklettiğimiz delillerden biri ile cevap 
verecek olursa bu batıl bir iddia olur. Eğer bu soruları "Hani Kıyamet günü: 
"Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğullarının 
sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şah it 
tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  diye buyurmuştu. " ayetiyle cevap ve
rebilir. Allah ' ın Adem' in soyundan rableri olduğuna dair şahitlik istemesi insanın 
bu bilgiye çok önceden sahip olduğunu gösterir, diyebilir. Bu delil onun için en 
nihai delildir. 

Bu sorulara şu cevabı vermiştir: Bir konuda şahitlik yapması istenen kimse 
şahitlik yapacağı konuyu şahitlik yapması istenmeden önce bilmiyorsa, şahitlik 
yapmasını isteyen kişi ondan yalan söylemesini istiyor demektir. Oysa Allah hiç 
kimseye böyle bir şey emretmez. 

Bu cevaba karşı ona şöyle denir: Sana sorulan dışında bir başka şeye cevap 
veriyorsun .  Bu ayeti delil olarak kullanman ise delilin olmadığını ve delil getir
mekten aciz olduğunu göstermektedir. Biz sana Allah ' ın insanlardan ne zaman 
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorup şahitlik istediğini ve insanların 
"Evet sen bizim Rabbimizsin" cevap verdiklerini sormuyoruz. Ya da bu ceva
bı verdikleri zaman Allah ' ı  bilip bilmediklerini de sormuyoruz. Biz onların ana 
karnına düştükleri vakit Allah' ı  tanıdıklarına dair elinde bir delil olup olmadığını 
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soruyoruz. Eğer bize : "Onların ana rahmine düştükleri zaman Allah' ı  tanımış 
olmaları doğdukları zaman Allah' ı  tanıdıklarına delildir. İnsanlar daha önce ne 
iseler doğdukları zaman da öyledirler" diyecek olursa ona şöyle denir: Onlar bu 
zamanda da Allah' ı  kabul etmekteydiler. Allah bize, onlara "Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?" deyip onlar da bunu kabul edince Allah' ı  bilmekte olduklarını 
haber vermiştir. Allah hitabı anlayana hitap eder. Soruyu anlayan cevap vere
bilir. Allah onlardan şahitlik isteyince onların Allah'a cevap verebilmesi Allah' ın 
ne sorduğunu anladıklarını ve düşünebildiklerini gösterir. Onlar soruyu anlamış, 
düşünmüş ve öylece "Evet" demişlerdir. Böylece Allah' ın rab olduğunu kabul 
etmişlerdir. 

Ona şöyle sorulur: Sen, çocuk ana rahminden düşerse o anda onunla ko
nuşulunca söyleneni anlayıp cevap verebilir ya da Allah' ın rab olduğunu aynı 
kendilerinden söz alındığı zaman olduğu gibi, ikrar edebilir mi?" 

Bu soruya: "evet" diyecek olursa, gözler onu yalanlar. 

"Hayır, ben bunu kastetmiyorum, her iki vakit arasında fark vardır. Allah 
insanların doğum zamanındaki durumunu, ilk defa onlardan söz aldığı zamanki 
durumlarından farklı kılmıştır" diyecek olursa ona şöyle denir: "İlk söz alındığı 
zaman bunu bilmeleri ancak doğum zamanında daha önce bildikleri bir şeyi 
bilmemeleri nasıl mümkün olabilir? Onlar kendilerine sorulan soruyu anlamış, 
düşünmüş ve Allah' ın rab olduğunu kabul etmişlerdi .  Oysa doğdukları zaman 
durum bundan farklı olmuştur." 

İnsanlardan alınan söz, Adem' in sulbünden çıkarılıp kendilerine sorulması, 
onların da Allah' ın rab olduğunu kabul etmeleri, daha sonra A.dem' in sulbüne 
geri çevrilmeleri anlamındadır diyen herkes insanın bu zamanki durumu ile do
ğum zamanındaki durumunu kesinlikle birbirinden ayırmaktadır. İbn Kuteybe 
ya da bir başkası insanların Allah ' ı  bilerek tanıyarak, kendisine sorulan soruyu 
anlayıp cevap verebilecek düzeyde doğduğunu ileri sürmemektedir. 

Bu hususta dört ihtimal bulunmaktadır: 

Birincisi: Bilgi ve tanıma bakımından insanların, kendilerinden ahit alınan 
zamanki halleri ile doğum zamanındaki hallerinin aynı olmasıdır. 

İkincisi: İki olayın aynı zamanda olmasıdır. 

Üçüncüsü : Doğum zamanında bilginin var olması ancak söz alınan zaman
da olmamasıdır. 

Bu üç görüş de batıldır. İbn Kuteybe bunlardan birini söylememektedir. 

Dördüncüsü: İnsanların ahit alınma zamanında bilgi ve marifet sahibi olma
ları ancak doğum zamanında olmamalarıdır. Bu hususta herkes bu görüşü ileri 
sürmektedir. Allah insanları ataları Adem' in sulbünden çıkardı .  Onlarla konuştu, 
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onlara soru sordu melekleri onlara şahit yaptı, kendilerini de şahit yaptı . Daha 
sonra onları adem' in sulbüne geri çevirdi .  

Seleften ve sonraki alimlerden çoğunluk bu görüştedir. Onlar bu konuda daha 
önce naklettiğimiz merfu ve mevkuf rivayetlere dayanmışlardır. Bu rivayetlerin 
en sahihi Müslim b .  Yesar' ın,  Ömer b. el-Hattab'tan naklettiğidir. İmamların bu 
konudaki görüşlerini aktardık. İshak bu hadisi Hakkam b. Selm'den, o Ubade 
b. Umeyr'den,  o Medineli bir ravi olan Ebu Muhammed'den nakletmiştir. Ravi 
Ömer' e ilgili ayetin tefsirini sormuş, Ömer de ona şöyle cevap vermiştir: "Al
lah Adem'i  kendi el iyle yaratmış ve ona ruhundan üflemiştir. Daha sonra onu 
oturtmuş, sırtını sıvazlamış, oradan bir nesil çıkarmış ve şöyle demiştir: "Cennet 
için var ettiğim bir nesil . Benim istediğim gibi amel ederler, güzel bir sonla vefat 
ederler, ben de onları Cennet'e sokarım. "  Daha sonra adem'in sırtını yeniden 
sıvazladı ,  oradan bir nesil çıkardı ve şöyle ded i :  "Cehennem için var ettiğim bir 
nesil .  Benim istediğim amelleri işlerler, kötü bir sonla vefat ederler ben de onları 
Cehennem'e sokarım . "  Bu rivayette insanlarla konuşulduğu onlara soru sorul
duğu belirtilmemiştir. Bu rivayet diğer rivayetlere muvafıktır. Ömer tarafından 
hıfzedilmiş gözükmektedir. 

Ancak diğer rivayetlere gelince, bunlardan sahih merfu olanlarda insan 
neslinin iki avuç olarak Adem' in sırtından çıkarıldığı, mesut ve bedbaht olanla
rın dünyaya gelmeden önce ayrıldıkları belirtilmiştir. Bunlardan biri Ahmed b .  
Hanbel' in Abdüssamed'den, onun Hammad' dan , onu n el-Hariri' den, onun Ebu 
Nadre'den,  onun da Ebu Abdullah adında bir sahabiden naklettiği şu rivayettir: 
Diğer sahabiler Ebu Abdullah'ı hasta ziyaretine geldiler, Ebu Abdullah o esnada 
ağlıyordu. Ona niçin ağladığını sordular. Şöyle dedi :  "Ben Hz. Peygamber' in 
şöyle dediğini duydum. Allah sağ eliyle bir avuç diğer eliyle de bir avuç aldı ve 
"Bunlar şuraya, bunlar da şuraya" dedi . "  Ebu Abdullah : "Ben, hangi avuçta 
olduğumu bilmiyorum." dedi. ı95 

El-Makburi'nin Ebu Hureyre'den merfu olarak naklettiği daha önce geçen 
rivayet de böyledir. Bu rivayette ve daha önce geçen diğerlerinde şu husus var
dır: "Allah adem'in soyunu sırtından çıkardı, onlara kendisini gösterdi ,  mesut 
insanları sağ avucunda, bedbaht insanları sol avucunda tuttu . "  

Allah ' ın insanlarla konuştuğunu, onlara soru sorup onları şahit tuttuğunu 
anlatan merfu ve mevkuf rivayetlerin senetleri sahih değildir. 196 Müslim b .  Ye
sar hadisi , Hişam b .  Hakim b .  Hizam hadisi böyledir. Bunun isnadında Bakiye 
b. el-Velid ve Raşid b. Sa'd bulunmaktadır. Her ikisi de tenkid edilm iştir. Ebu 
Katade ei-Basri ise mechuldür. Adern' in sırtından zürriyetin çıkarılması, onarlı 

195 Ahmed, iV, 1 76, 177 :  VI ,  68. Heysemi ricalinin güvenilir olduğunu söylemiştir. (iV, 1 85,  

186) El-Elbani de isnadının sahih olduğu kanaatindedir. (es-Sahiha, hadis no 50) . 
196 Bu rivayetlerin tahrici daha önce yapılmış, sahih ve zayıf olanlar açıklanmıştı. Bunların 

hepsinin zayıf olması gerçekten uzaktır. En doğrusunu Allah b ilir. 
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iki avuç olmaları ile ilgili hadisler sayıca çok olup red ve inkar edilmelerinin 
dayanağı yoktur. Bunların tabiine ulaşması dahi yeterli iken sahabeye ulaşmışa 
artık söylenecek bir şey kalmamaktadır. Bu ve benzeri konular rey ve tahminle 
söylenemez. Bu rivayetlerde sahih olan delalet kaderin varlığı, Allah ' ın olacakları 
önceden bilmesi, Adem' in soyundan gelip de mesut ve bedbaht olacakları bil
mesidir. Allah'ın Adem' in sırtından çıkardığı nesilleri Adem' in kendi benzerleri ve 
yakınları olduklarını bilip görmesi ya da görmemesi fark etmez. Ancak Allah' ın 
insanlarla konuştuğu hüccet olabilecek hiçbir rivayette yer almamaktadır. Kur'an 
da buna delalet etmez . Kur'an bu konuda "Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından 
(sulbünden) zürriyetlerin i  (çıkarıp) almış" demiş ve Ademoğullarının sırtlarından 
zürriyetlerin alınmasından bahsetmiştir. Sadece adem' in sırtından zürriyetin alın
masından bahsetmemiştir. "Zürriyetlerini" kelimesi sayısı çok da olsa her doğanı 
kapsamaktadır. Ayetin tamamında "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak 
koşmuşlardı . Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık" denilmiştir. Allah Teala 
şöyle buyurmaktadır: 

"Gerçekten Allah Adem 'i, Nuh 'u, Ibrahim ve Imrôn'ın ailesin i  seçip alemlere 
üstün kıldı. Hepsi birbirinden gelmiş tek bir zürriyetti . "  (Al-i Imrôn, 3/33-34) . 

Bir başka ayette şöyle buyurmaktadır: 

"Ey Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızın soyundan gelenler! " (el-Isrô, 
1 7/3) . 

Bir başka ayette ise şöyle buyurmaktadır: 

"Biz ona (İbrahim 'e, oğlu) İshak ile (Ishôk' ın oğlu) Yôkub 'u bağışladık. Her 
birine h idôyet (ve nübüvvet) verdik. Daha önce de Nuh ' a da hidôyet verdik. Onun 
zürriyetinden Dôvud'a, Süleyman'a, Eyyub 'a, Yusuf'a, Musô'ya ve Hôrun'a da. 
Biz, iyi hareket edenleri işte böyle mükôfatlandırı rız. " (el-En'ôm, 6/84) . 

Zürriyet kelimesi büyükleri ihtiva etmektedir. "Onları kendilerine şahit tutup: 
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyurmuştu) .  Onlar da: "Evet (Rabbi
mizsin) şahit olduk" demişlerdi . "Kur'an'da, kişinin kendi nefsine şahit olması, 
kabul etmesi anlamındadır. Kendi aleyhine bir şeye şahitlik eden kendi aleyhine 
bir şeyi kabul etmiş demektir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutanlar ve Allah için şahidlik eden
ler olun. Kendin izin yahut ana babanızın ve yakınların ızın aleyhine dahi  olsa " 
(en-Nisa, 411 35) .  

Fakihler ikrarın sahih olabilmesi için bu ayet i le ihticac etmişlerdir. Maiz b.  
Malik hadisinde, onun kendi aleyhine dört kere şahitlik yaptığı, yani dört kere 
kabul ettiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 

"Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şôh id iken Allah 'ın mescidlerini 
imar etme hakları yoktur. " ( et-Tevbe, 9/1 7) . 
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Müşrikler küfürlerini ikrar etmekteydiler, bu ikrar onların kendi aleyhlerine 
şahitlikleri anlamına gelmekteydi .  

Şu ayette de aynı durum vardır: 

"Ey cin ve insanlar topluluğu, için izden size ayet/erimi okuyan, bu gününü
zün gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar: "Ne
fislerimize karşı (kendi aleyhimize) şahitlik ederiz" diyecekler. Halbuki dünya 
hayatı onları aldattı da kendi aleyhlerine kafir kimseler olduklarına şahit oldular 
(olacaklar)" (el-En'am, 6/130). 

Onların kendi aleyhlerine şahit olmaları ikrar etmeleridir. O da kendi aley
hine şahitl iktir. � lafzı şahit tutmak, � ..:1.�l ise şahitliği yüklenmek, yerine ge
tirmektir. Ancak birincisi şu ayette olduğu gibidir: "Aranızdan adalet sahibi iki 
kişiyi de şahit tutun" (et-Talak, 65/2) İkincisi ise şu ayetteki anlamdadır: "Ey iman 
edenler, adaleti titizlikle ayakta tutanlar ve Allah için şahitlik edenler olun. " ( en
Nisa, 4/135 ) .  "Onları kendilerine şah it tutup: "Ben sizin Rabbin iz değil miyim?" 
(diye buyurmuştu) . Ayetinde de bu anlamda kullanılmıştır. Burada kasıt Allah' ın 
insanlara bir başka zamanda kendi aleyhlerine şahitlik yapma yükümlülüğü ver
mesi değildir. Allah Teala bu gibi durumlarda insana bir başkasını şahit kılar. 
Adem kıssasında da melekleri onlara şahit kılmıştır. Azalar da insanın aleyhine 
şahitlik ederler. 

Bu nedenle bazı müfessirler ayetin "birini birine şahit kılmak" anlamında 
olduğunu söylemiştir. Ancak bu lafız Kur'an' da kişinin kendi nefsi aleyhine şahit
lik yapması anlamında kullanılmıştır. İnsanların: "Evet (Rabbimizsin) şahit olduk" 
demeleri Allah' ı  rab olarak kabul etmeleridir. Kendi nefsi hakkında bir şeyi haber 
veren kendi aleyhine şahitlik yapmış demektir. İnsanların: "Evet (Rabbimizsin) 
şahit olduk" demeleri "Sen bizim Rabbimizsin" anlamındadır. Bu ifade Allah' ın 
Rab olduğunu kabul etmeleri ve Allah'ın bu kabulleri sebebiyle onları kendi ne
fisleri aleyhine şahit yapmasıdır. ��i lafzı, Allah' ın onların Rabbi olması sebe
biyle onları kendi nefisleri aleyhine şahit yapmış olmasını gerektirir. 

Bu şahitlik insanların babalarının sulbünden çıkarılmaları ile ilgilidir. Bu 
çıkarılıp alınma, meninin babaların sulbünden çıkarılması ve annelerin rahim
lerine indirilmesidir. Ancak ayette anneler zikredilmemiştir. "Daha önce sadece 
atalarımız Allah 'a ortak koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. 
Şimdi (atalarımız olan) o batıla sap/ananların işledikleri yüzünden bizi helak mi 
edeceksin? "  ifadesinde de annelerden bahsedilmemiştir. Çünkü insanlar anne
lerinin değil babalarının dinine tabi oluyorlardı .  "Senden önce de hangi kasa
baya bir uyarıcı gönderdiysek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları böylece: "Biz 
atalarımızı bir din üzere bulduk ve (bunun için) muhakkak bizler, onların izlerine 
uyan/arız " demişlerdir. " (ez-Zuhruf, 43/23) ayetinde ve "Ya ben size ataların ızı 
üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirdiysem de mi?" (ez-Zuhruf, 
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43/24) ayetinde de böyle anlatılmıştır. İnsanlar babaların sulbünden çıkarılıp 
yaratılınca yaratıcıyı kabul ederek fıtrat üzere , Allah' ın rableri olduğuna şahitlik 
ederek doğmuşlardır. Bu ikrar kıyamete değin Allah' ın hücceti olacaktır. Allah 
burada onlardan söz aldığından ve onları kendi nefislerine şahit tuttuğundan 
söz etmektedir. Allah yaratmış ve düzenlemiştir. Takdir etmiş ve doğru yolu gös
termiştir. Onlardan söz alınması yaratılmalarını da ihtiva eder. Şahit tutulmaları 
kabul etmeleri için hidayetin gösterilmesi demektir. Allah Teala "Onları kendi
lerine şahit tutup " buyurmuştur. Yani Onları şahit yapmıştır. Bu şahit yapma 
insan olmanın gereğidir. Her insan Allah ' ın Rab olduğunu kabul eden,  kendisi
nin mahluk, Allah' ın yaratıcı olduğuna şahitlik eden bir varlık olarak yaratılmış
tır. Bu durum ademoğulları için zaruri bir durumdur. Hiçbir yaratılanın durumu 
bundan farklı değildir. Yaratılanlar buna zorlanmıştır. Bu yaratılanlar için zaruri 
bir hal olup hiç kimse bunu inkar edecek durumda değildir. Allah daha sonra 
şöyle buyurmuştur: "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye" Yani 
Allah ' ın Rab olduğunu, kendinizin de kul olduğunuzu kabul etmenizden habersiz 
olduğunuzu söylemeyesiniz diye. İnsanlar bundan habersiz değildirler. Aksine 
bu zaruri ve gerekli bilgilerden biridir. Hiçbir insan bu bilgiden yoksun değildir. 
Oysa matematik ve cebir gibi diğer birçok zaruri ilimden insanların çoğu haber
sizdir. Dikkatle düşünülürse bu ilimler de zaruridir oysa insanların çoğu bu ilim
leri bilmezler. Oysa yaratanı bilmek insan için gerekli olan zaruri bir ilimdir. Hiç 
kimse bilgisizlik nedeniyle bundan habersiz olamaz. Aksine Allah ' ı  bilmiş olması 
kaçınılmazdır. Olsa olsa unutmuş olabilir. Bu nedenle Allah' ı  bildirmek zikir (ha
tırlatma) olarak ifade edilir. Bu, fıtri ve zaruri bilgileri hatırlatmaktır. Kul bu bilgiyi 
unutur. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır: 

''Allah 'ı unuttukları için Allah 'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kim
seler gibi de olmayın . " (el-Haşr, 5911 9) . 

Sahih bir hadiste de şöyle buyrulmaktadır: "Allah kafire der ki : Sen nasıl 
beni unuttuysan ben de bugün seni unutacağım . " 197 

Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak koşmuşlardı. Biz de on
lardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla saplanan/arın 
işledikleri yüzünden bizi helak mı edeceksin?" demeyesiniz diye. 

Allah, insanların ileri sürecekleri iki mazeretten söz etmiştir. İnsanın şahitliği 
bu mazeretleri ortadan kaldırmaktadır. 

Birincisi: İnsanların bu bilgiden habersiz olmalarını söylemeleridir. Allah bu 
bilginin fıtri ve zaruri olduğunu,  herkesin bunu bildiğini açıklamıştır. Bu, insan
ların mazeretlerini iptal için Allah' ın delilidir. Yaratıcının varlığı fıtri ve zaruri bir 
bilgidir. Onların mazeretine karşı önemli bir delildir. 

197 Müslim. Zühd. V, 823; Tirmizi, Sıfatu '/-kıyôme, 6 (Hasen garib b i r  hadistir. ) 



198 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

İkincisi : İnsanların , babalarının da daha önce şirk koştuklarını ,  kendilerinin 
babalarından sonra gelen bir nesil olduklarını , müşrik babalarının yaptıkları se
bebiyle helak edilmemeleri , başkalarının günahından dolayı kınanmamaları ge
rektiğini söylemeleridir. Eğer onların Allah' ı tanımayan kimseler olmaları takdir 
edilmeksizin babalarını bu yolda bulmuş olsalardı bu bir mazeret olabilird i .  Onlar 
babalarından sonra gelen bir nesildir. Tabii ve alışılmış olan insanın babasıyla 
aynı yolda olmasıdır. Bu durum meslek, mekan , giyecek ve yiyecek alışkanlıkla
rında böyledir. Çünkü insanı yetiştiren babasıdır. Bu nedenle insanı ana babası 
Yahudi , Hıristiyan ya da Mecusi yapar. Alışılmış ve tabi i  olan bu ise, insanın fıt
ratında ve aklında buna aykırı bir bilgi yoksa insan mazur olduğunu söyleyebilir. 
Babalarımız müşrikti , biz de onların soyundan geldik, onların hata ettiğini göste
ren h içbir dayanağımız da yoktu, diyebilirler. Oysa onların fıtratında Allah'ın tek 
başına rab olduğuna dair şahitlikleri varsa bu şirkin batıl olduğunu onlara göste
recek bir bilgileri de var demektir. Bu bilgi onların şahitliğini yaptıkları tevhidtir. 
Onlar babalara tabi olma gibi alışkanlıkla mazeret ileri sürecek olurlarsa, onlara 
karşı bu tabii fıtrat ileri sürülür. Fıtrat, İslam' ı  gerektirir. Bu fıtrat onların aldıkları 
terbiyeden önce vardır. İnsanın sayesinde tevhidi bildiği akıl şirkin iptalini gerek
tirir. Bu hususta bir elçiye ihtiyaç yoktur. Allah insanın bu bilgisini elçi olmadan 
da aleyhine delil olarak kullanır. Bu durum Allah'ın şu ayeti ile çelişmez: "Biz, bir 
resul göndermedikçe de azap ediciler değiliz" ( el-İsra, 1 7/15 ) .  Peygamber tevhi
de çağırır, oysa fıtrat yaratıcıyı ispat eden akli b ir delildir. Peygamberlikte insan 
aleyhine bir delil yoktur. Kendi aleyhlerine olan bu şahitlikleri Allah' ın rableri 
olduğunu kabul etmeleridir. Bunu bilmek her insan için gereklidir. Allah , pey
gamberlerini tasdik etmek için bu bilgiyi delil olarak kullanır. Kıyamet gününde 
hiç kimsenin bu bilgiden habersiz olduğunu ileri sürmesi ya da günahını müşrik 
babasına atfetmesi mümkün değildir. Zira insan Allah' ın rab olduğunu ve ortağı 
olmadığını bilir. Şirk konusunda ve Allah' ı bilmemekte mazur değildir. Aksine 
azabı hak edecek bir şey yapmıştır. 

Allah rahmet ve ihsanının kemalinden ötürü peygamber göndermedikçe hiç 
kimseye azap etmez. İnsan kınama ve cezayı hak edecek şekilde gafil ise Allah'ın 
bu kuluna karşı iki deli l i  vardır. Kul bu ikisini yapmadıkça ona azap etmez: 

Birincisi: Kulun Allah' ı  rab , hükümdar ve yaratıcı b ilerek ve kabul ederek 
yaratılmasıdır. Bu onun hakkıdır. 

İkincis i :  Allah ' ın peygamberler göndermesi ve bununla kendi varlığını ikrar 
ettirmesi, bu bilginin detaylarını vermesi ,  kulun bilgisini tamamlamasıdır. Pey
gamber fıtrata şahitlik yapmak üzere gelir. Kul da peygamber geldikten sonra 
kafir olduğuna dair kendi aleyhine şahitlik eder. "Kendi aleyhlerine kafir kimse
ler olduklarına şah it oldular (olacaklar) " (el-En'am, 6/130) Dolayısıyla onlar hak
kında ancak ikrar ve iki şahitle hüküm verir. Bu da adaletin nihai noktasıdır. 198 

1 98 Ahkamu eh/-i'z-zimme, i l ,  524-565. 
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Kur'an ehli ile ehl-i gına arasında bir münazarada ehl-i gınanın "Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?" ayeti ile yaptıkları istişhadın reddedilmesi ile ilgili şöyle 
söylenmiştir: 

Ehl-i gınadan olan şöyle demiştir: Biz bu konuda cemaatin lideri Cüneyd'i 199 
hakem kabul ederiz. Ebu Amr el-Enemati şöyle demiştir: Cüneyd'e :  "Sakin olan 
bir insan nasıl oluyor da Kur'an dinleyince heyecanlanıyor?" diye soruldu. Cü
neyd şöyle cevap verdi : Allah ruhlardan ilk defa söz almak üzere onlara hitap 
edip "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorunca Allah ' ın kelamının tatlılığı 
ruhları sardı. Bu nedenle Kur'an' ı dinleyince insanların ruhu harekete geçer." 

Kur'an ehli olan şöyle dedi: Allah'ın ve peygamberin hakemliğini, Allah' ın 
peygamberine indirdiği Kitab' ı  ve hikmeti hakem kabul etmeye razı olmayan ve 
hata ve isabet etme ihtimali olan birinin hakemliğine başvuran kimse nasipsizdir. 
Allah münazaralarda onu doğru hükme eriştirmez. 

Bu rivayetin Cüneyd' e aidiyeti sahih olsa da neticede bu söz hata yapabilen 
birine aittir. Cüneyd'e  ait bir söz değilse -ki bu onun şanına ve bilgisine daha 
uygundur. Bu rivayet hata yapabilen birine nispet edilmiş doğrulanamayacak 
bir rivayettir. Dolayısıyla bu rivayet nasıl delil olabilir? Cüneyd bu gibi sözler sarf 
etmeyecek kadar Allah ' ı  bilen biridir. Bu etkilenme Kur'an'ı anlayan ve anlama
yan tüm canlılarda olur. Kafir de etkilenir, mümin de etkilenir, fasık da etkilenir, 
facir de etkilenir. Bu etkilenme sesin tatlılığından , sevgiden ve alınan lezzetten 
kaynaklanır. Korku ve heybet nedeniyle de olur. Hüzün, ürperme ve gazap ne
deniyle de olabilir. Çok iyi bilinmektedir ki işitilen ses ilk hitap değildir, ona bağlı 
da değildir, bunun imkanı da yoktur. 

Şeytani amaçlı Kur'an okunması ve nifakın kaynağı , günaha götüren bir 
basamak olan müzik karşısında da etkilenme olabilir. Bu etkilenme nasıl "Ben si
zin rabbiniz değil miyim?" hitabından kaynaklanabilir? Ayrıca kul Allah' ın sesini 
Musa b .  İmran gibi vasıtasız olarak duymuş ise artık sesler, nağmeler ve şarkılar 
onu etkileyemezdi Aksine etkilenme, Musa'nın (a .s)  rabbinin sesini duyduğu için 
insanlardan,  onların söz ve seslerinden hoşlanmamasıdır. Sesten hoşlanmak ta
bii bir durumdur. İnsanların ezelde Allah ' ın hitabını duymuş olması ile bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Hiç kimse bu sesi hatırlamamaktadır, ancak bir haberle hatır
layabilmektedir. Ayetin anlamı şu nedenlerle bu görüşü ileri sürenlerin tefsirine 
uygun değildir: 

Birincisi: Allah Teala ayette "Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbün
den) zürriyetlerin i  (çıkarıp} alm ış" demiş ve ne sadece adem'  den ne onun sırtın
dan ne de onun zürriyetinden söz etmiştir . .  

199 Cüneyd, İbn Muhammed b. el-Cüneyd en-Nihavendi el-Bağdadi'dir. Sufi şeyhidir. llim ve 
güzel hal sahibidir. Allah kendisine rahmet etsin. 200 küsur senesinde doğmuş, 297 se
nesinde vefat etmiştir. Biyografisi için bk. Siyeru a ' lami'n-r.übela, XIV, 66; İbn Hallikan, 
Vefeyôtu 'l-a'ydn ,  I ,  3 73.  
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İkincisi: Allah insanları kendilerine şahit tutmuştur. Bu şahit tutma esnasında 
şüphesiz onlar vardı .  İnsan nefsi bedeni yaratılınca ortaya çıkar. Çünkü beden 
yaratılmadan önce vardır. 

Üçüncüsü: Bu şahit tutmadan kasıt hakkı ispat etmek ve delil getirmektir. 
İnsanlar dünyaya geldikten sonra bu gerçekleşir. İnsanlara delil sunulması pey
gamberler, akıl ve deliller aracılığıyla olur. Hiçbirinin hatırlamadığı bir şey nasıl 
onlara karşı delil olabilir? 

Dördüncüsü : Allah Teala :  "Hani Kıyamet gün ü: "Bizim bundan haberimiz 
yoktu " demeyesiniz diye" buyurmuştur. Yani bunu diyebilirlerdi ancak demesin
ler diye böyle oldu. Allah bu şahit tutma ve kabul ettirmenin insanların kıyamet 
gününde Allah · a karşı ileri sürecekleri habersizlik gibi bir mazeretleri olmaması 
için gerçekleştiğini bildirmiştir. Hepsinin gafil oldukları ve hatırlamadıkları bir du
rum nasıl onlara karşı delil olabilir? 

Beşincisi: Allah "Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak koşmuş
lardı. Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık." Diyerek onlara karşı bir delil 
sunmuş, böylece atalan taklit etmeyi kendisine karşı delil getirmelerini engel
lemiştir. Eğer onları helak etmek istese başkalarının günahları sebebiyle helak 
ederdi .  Tüm bunlar peygamberler gönderildikten,  kitaplar indirildikten,  akıl, ku
lak ve gözler bahşedildikten sonra gerçekleşmiştir. Hiç kimsenin hatırlamadığı 
bu anlaşma ile nasıl böyle bir durum gerçekleşebilir? Cüneyd' in Kur'an dinleme 
esnasında bir takım halleri vardı .  Bunlardan birincisi kalbinin huzur bulması, 
ikincisi kıraat esnasında tekellüften kaçınması, diğeri ise kasıtlı olmadıkça bu te
kellüfe cevaz vermesiydi.200 

Allah Teala : "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu " deme
yesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini 
(çıkarıp} almış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil mi
yim?"  (diye buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahid olduk" demiş
lerdi " ayetinde insanlardan söz alınmasının hükmünden söz etmiş, bu hükmün 
kıyamet gününde onların bu konudaki bilgisizlikle ya da atalan taklitle mazeret 
sunmalarını engellemiştir. "Allah 'tan başka bir dost ve bir şefaatçisi olmayan her 
bir nefsin, kazandıkları (günahlar) yüzünden helake sürüklenmemesi için sen 
onunla (Kur'an'la) hatırlat. " (el-En'am, 6/70) ayeti de bu konudadır. Bu ayette 
yer alan .,.., kelimesindeki zamir Kur'an a racidir. � .Ji ifadesi ise mef'Cılün leh 
olarak mansuptur. Yani nefis kötü amelleri ile rehin alınmak, helak ve azap kar
şısında uyarılmaktadır. 

200 Ei-Kelam alô nıes 'e/eti's-sema, 383-385. 



Sure :  7 • A'raf Su resi ·:· 201 --------------------·-----

1 1 � � .,,. .,,. 1 .  .,. <So t • I , ,  ,.. ' 
8l.ıl �C,;:;°\ . <-.iJ I L; �de. l�\ , 4 \ v f 1ı 0 , " � � \� I ' �\.;')'\ ı -:..�: �J.5-, .  - � - . r:-- (.)"' ) "'\  .,. �f. �) ' - ı..r:- - ) 
I.:sJ · l '  _, �8J - I 8 , \ . . .! ' v  o }.. -: LJı � 0Gj �lk: .. �I �t ı � ! - ;.L_;Li , ) -6 ;  y' ' y) "' 7 ._,.,� ıY . . � c-
� �fa Ji .� +40 � 0� �I µ d:.:� �lyl> Jıj ���\ Jp1�-t 

L \ v i @ 0 ,(':> r� ;.\ �I ,,, -;..;l1 8Lılı 1 'Js ' lll · � i ı ı�� .i.LJ� "'\ ,. J� u '-'' ' - ; )-' .....)'!. , \-Y"""' U"" , 
1 74. İşte Biz ayetleri böyle açıklarız. Belki (tevhide) dönerler diye. 

1 75. Sen ona ayetlerimizi verdiğimiz halde on lardan sıyrılıp çıkmış, 
derken şeytanın kendisine uydurduğu ve sonunda azgınlardan olmuş 
kimsenin haberini  oku! 

1 76. Eğer Biz dileseydik onu bunlar sebebiyle yükse/tirdik. Fakat o, 
yere mıhlandı ve hevasına uydu. Artık onun durumu, üstüne varsan 
da dilin i  sarkıtıp soluyan, kendi haline bırakırsan da yine dilini uzatıp 
soluyan bir köpeğin durumuna benzer. İşte ayetlerimizi yalanlayan top
lulukların durumu budur. Artık sen kıssayı (onlara) anlat. Belki iyice 
düşünürler. 

Tefsiri : 

Allah Teala kendisine kitap verdiği, başkalarına öğretmediği bilgilerle donat
tığı ancak bunlarla amel etmeyi terk eden, hevasına tabi olan ve Allah' ın rızası
nı bırakıp öfkesini tercih eden, ahiret yerine dünyayı, yaratan yerine yaratılanı 
seçen kimseyi hayvanların en aşağısı en az kıymet verileni, midesinden başka 
bir himmeti olmayan en bayağı varlığına benzetmiştir. Köpek hayvanların en 
aç gözlüsü ve en hırslısıdır. Hırsının göstergesi yeri koklamadan yürümemesidir. 
Hırs ve açgözlülükle yeri koklar. Bedeninin diğer yerleri dışında durmadan ar
kasını koklar. Ona taş atacak olursan aşırı ihtiyaç hissiyle taşı ısırmak için döner. 
En zayıf, en zelil, bayağı şeylerden razı olan hayvanlardan biridir. Leş ve pisliği 
etten daha çok sever. Kusmuğu tatlıya tercih eder. Yüz köpeğe yetecek kadar bir 
leş bulsa da aç gözlülük ve hırsından dolayı kendisiyle beraber hiçbir köpeğin o 
leşe yanaşmasına müsaade etmez, yanaşacak olana saldırır. 

Köpeğin tuhaf hallerinin ve hırsının bir göstergesi de hakir duruşlu, kötü el
biseli birini görünce havlar, bu kimseye yüklenir. Sanki kendi yiyeceklerine ortak 
olacağını tasavvur eder gibi adeta onunla güç gösterisine girer. Ancak heybetli, 
güzel giyimli, dik duruşlu birini görünce burnunu yere yapıştırır, yere çöker, ba
şını bile kaldırmaz. 

Dünyayı ve dünyada elde edilecek olanları, ilim sahibi olmasına rağmen, 
Allah'a ve ahiret gününe tercih eden kişinin dilini çıkarıp soluyan köpeğe ben
zetilmesi bedii bir sırdır. Bu kişinin Allah' ın zikrettiği gibi , ayetlerden uzaklaşıp 
hevasına tabi olan hali dünyaya aşırı meylinden ve yüreğinin Allah'tan ve ahiret 
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yurdundan kopuk olmasından kaynaklanmaktadır. Dünyaya aşırı meyillidir. Bu 
meyli köpeğin kızdırıldığında ya da terk edildiğinde yaşadığı bağrı yanık hale ben
zer. Arapçada "Bağrı yanık derecede aşırı meyil/�" ve "susuzluktan dilini çıkarıp 
soluma/�" kelimeleri lafız ve mana bakımından yakın köklerden gelmektedir. 

İbn Cüreyc şöyle demektedir: Köpeğin yüreği kopuktur, hatta yüreği yoktur. 
Üstüne gidilse de solur, bırakılsa da solur. Bu yönden, hidayeti terk eden kimse 
gibidir. Onun da yüreği yoktur, yüreği kopuktur. 201 

Yüreğin kopuk olması sabırlı olmayı sağlayacak, dilini çıkarıp solumayı en
gelleyecek bir yürek taşımamasıdır. İşte böylece Allah' ın ayetlerinden uzaklaşr, 
dünyaya karşı sabretmeyi sağlayacak, ona tutkuyla bağlanmasını engelleyecek 
bir yüreği kalmaz. Sabrı az olduğu için dünyaya karşı açlık hissiyle dilini çıkarıp 
solur. Köpek de su karşısında sabrı az olduğundan dilini çıkarıp solur. Köpek su 
karşısında en az sabredebilen hayvanlardan biridir. Açlık karşısında dayanabilse 
de susayınca susuzluktan çamur yer. Her halükarda köpek dilini çıkarıp en çok 
soluyan hayvanlardan biridir. Ayakta iken, otururken , yürürken ,  dururken dilini 
çıkarır ve solur. Bu hal onun aşırı hırsından ileri gelmektedir. Ciğerindeki hararet 
onu devamlı dilini çıkarıp solumaya sevk eder. 

Benzeyenin özellikleri : Aşırı hırs, kalbindeki şehvet ateşinin devamlı olarak 
kendisini dilini çıkarıp solumaya sevk etmesi .  Nasihat ve uyarılar karşısında da 
dilini çıkarıp solur, nasihat edilmeyip kendi haline bırakılsa da solur. 

Mücahit şöyle demektedir: Kendinse kitap verildiği halde bu kitapla amel 
etmeyen kimsenin durumu böyledir. 

İbn Abbas şöyle demektedir: Ona hikmetle yaklaşılsa yaklaşmaz. Kendi ha
line bırakılsa hayrın yolunu bulamaz . Köpek de böyledir. Otursa da dilini çıkarır 
ve solur, kovulsa da dilini çıkarır ve solur. 

Hasan-ı Basri şöyle demektedir: Bu kimse hak yolda sabit kalamayan mü
nafıktır. Hakka çağrılsa da çağrılmasa da, uyarılsa da uyarılmasa da böyledir. 
Köpek de bıraksanız da kovsanız da dilini çıkarır ve solur. 202 

Ata şöyle demektedir: Üstüne gitseniz de gitmeseniz de havlar. 

Ebu Muhammed b. Kuteybe şöyle demektedir: Dili dışarıda soluyan herkes 
ya yorulmuş ya susamıştır ya da hastadır.203 Ancak köpek hariçtir.204 Köpek her 
zaman dili dışarıda solur. Rahat da olsa, sağlıklı da olsa, hastalıklı bir halde205 de 
olsa, susamış da olsa dili dışarıda solur. 

201 Taberi, IX, 129.  
202 Aynı kaynaktır. 
203 Hastalık kelimesi sadece Te'vilu müşki/i '/-Kurôn'da yer almaktadır. 
204 El-Müşkil 'de lı'! yerine � istisna edatı kullanılmıştır. 
205 Hal kelimesi el-Müşkil'de yer almamaktadır. 
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Allah ayetlerini yalanlayan hakkında bir benzetme yapmış ve adeta şöyle 
demiştir: Onu uyarsan da dalalettedir. Serbest bıraksan da dalalettedir. Bu haliy
le, kovulsa da serbest bırakılsa da dilini çtkarıp soluyan köpek gibidir. 

Bu ayetin bir benzeri şu ayettir: "Siz bunları doğru yola çağırsanız size uy
mazlar. Onları çağırsan ız da susmuş olsanız da size karşı (tavırları} birdir. " (el
A'raf, 711 93) . 

Bu benzetmede yer alan hikmetleri ve manaları düşün. 

"Ona ayetlerimizi verdiğimiz halde" ifadesi i le Allah Teala bu kimseye 
ayetlerini verdiğini bildirmiştir. Bu Allah' ın verdiği büyük bir nimettir. Allah 
ayetleri kendine izafe etmiştir. Daha sonra şöyle buyurmuştur: "Onlardan sıyrı
lıp çıkmış", yani yılanın kendi dersinden çıkıp ayrıldığı gibi ,  derinin etten soyu
lup ayrılması gibi bir ayrılmayla ,  o da ayetlerden ayrılmıştır. Ayette "onu sıyırıp 
çıkardık" denilmemiştir. Çünkü hevasına tabi olması sıyrılıp gitmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

Ayette yer alan "şeytanın kendisine uydurduğu" ifadesi, şeytanın ulaşıp ya
kalaması anlamındadır. Firavun kavmi hakkında "Sonra güneş doğarken (veya 
doğu tarafına} onların ardından gittiler" ( eş-Şuara, 26/60) ayetinde aynı şekilde 
ardına düşüp yetişmek anlamında, 1�1 kelimesi kullanılmıştır. Bu kimse Allah'ın 
ayetleri i le korunuyor, muhafaza ediliyordu . Bu durumda şeytana karşı koru
naklı bir yerdeydi .  Şeytan ona ancak aldatma ve yakalamak için yaklaşabilirdi .  
O Allah'ın ayetlerinden sıyrılıp uzaklaşınca şeytan, aslanın avına karşı kazandığı 
zafer gibi bir zafer kazanmış oldu. Bu kimse de "sonunda azgın lardan oldu . "  
Hakkı bildiği halde aksiyle amel eden kötü alimler gibi ilminin hilafına amel 
edenlerden oldu. 

Allah Teala "Eğer Biz dileseydik onu bunlar sebebiyle yükse/tirdik" buyur
muş, böylece kendi katında yükselmenin sadece ilimle olmayacağını bildirmiştir. 
Zira bu şahıs da alimlerden biriydi .  Oysa Allah katında yükselme hakka tabi 
olmak ve hakkı tercih etmek ve Allah rızasını hedeflemektir. Bu kimse kendi 
döneminin ileri gelen ilim adamlarından biriydi ancak bu ilminden dolayı Allah 
onu yükseltmedi. İlmi ona bir fayda vermedi . Fayda vermeyen ilimden Allah 'a  
sığınırız. 

Allah Teala dilerse verdiği ilim sayesinde kulu yükselteceğini bildirmiştir. Al
lah onu yükseltmezse o alçalmıştır, artık hiç kimse dönüp de ona bakmaz. Çünkü 
yükselten ve alçaltan Allah onu alçaltmış, yükseltmemiştir. 

Ayetin manası şöyledir. Biz dilersek ona lütfederiz, onu şereflendiririz. Ona 
verdiğimiz ayetler sebebiyle kıymetini ve derecesini arttırırız. 

İbn Abbas şöyle demiştir: Biz dilersek onu ilim vasıtasıyla yükseltiriz. 



204 ·:· Bedai'ut-tefslr ---------------

Bir grup ilim adamı206 " .W )" ifadesindeki zamirin küfre raci olduğunu söy
lemişler ve ayete şu manayı vermişlerdir: Biz dileseydik ona verdiğimiz ayetler 
sebebiyle küfrü ondan giderirdik. Mücahid ve Ata şu manayı vermişlerdir: Biz 
ondan iman sayesinde küfrü kaldırır ve onu korurduk. 

Bu mana doğrudur. Birinci mana ayette kastedilen manadır. Ayetin maksa
dının gereklerinden biridir. 

Selefin çoğu kere ayetin manasının gereklerine dikkat ettiklerini daha önce 
açıklamıştık. 

"Fakat o, yere m ıh landı " lafzına, Said b. Cübeyr "yeryüzüne meyletti" an
lamı vermiştir. Mücahid "dayandı" , Mükatil "dünyaya razı oldu" ,  Ebu Ubeyde 
"dünyaya bağlandı ve ahireti erteledi" anlamı vermişlerdir. 

Arapçada "yere mıhlanan kimse/ ..l.l>....Ji"  yavaş yürüyen kişidir . ..U;...Jı  kelime
si hayvanlar için kullanıldığında kesici dişleri çıkıncaya kadar köpek dişleri kalan 
anlamındadır. 

Ez-Zeccac şöyle demektedir: J..L,,;..ve bikelimelerinin kökü � _,.L>-kelimesidir. 
Bu da devamlılık ve beka anlamındadır. Bir yerde ikamet eden kimse için bu 
kökten gelen J.l..>.1 fiili kullanılır. Malik b. Nüveyre şöyle bir şiir söylemiştir: 

Onlar, Malik' in ve Amr b. Yerbu'un kabilelerinden 
Bir mahallenin çocukları ile beraber ikamet ettiler ve yerleştiler. 
"Etraflarında ebedi kılınmış evlatlar dolaşır" (el-Vakıa, 56/17 )  ayetinde 

JJ..ıl>.,. kelimesi baki olmak üzere yaratılmış, bu nedenle değişmeyen ve yaşlan
mayan, her zaman aynı yaşta kalan anlamındadır. Bu çocukların kulaklarında 
küpe ,  kollarında bilezik olduğu da söylenmiştir. Bu görüşün sahipleri bu lafzı ge
reklerinin bir kısmıyla tercüme etmişlerdir. Bu hal , her zaman bu yaşta kalmanın 
emaresidir. Dolayısıyla iki görüş arasında bir fark yoktur. 

"Hevasına uydu" ifadesinin el-Kelbi, "bayağı işlerle tabi oldu ve yüce değer
leri terk etti" anlamına geldiğini söylemiştir. 

Ebu Ravk207 ise "dünyayı ahirete tercih etti" anlamında olduğunu söylemiş
tir. Ata'ya göre bu ifade dünyayı isteyip şeytana itaat etmek anlamındadır. 

İbn Zeyd' e göre, bu ayette bahsedilen kimsenin arzusu Musa ve kavmi ile 
savaşanlarla beraber olmaktı. İbn Yeman bu kimsenin kendisini bu yola sürükle
yen hanımına tabi olduğunu söylemiştir. 

Bir cümleyi lakin sözü ile sürdürmek önceki cümlede nefyedilen bir hususun 
daha sonra ispat edilmesini gerektirir. Mesela: " İstersen bunu sana veririm lakin 

206 Ayrıntılar için bk: Taberi, tefsir, IX, 127 .  
207 Ebu Ravk, Atiye b. el-Hiıris'dir. Tefsir'i vardır. Saduk bir ravidir. Tehzibu 't-Tehzib, Vll, 224. 

l 
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vermeyeceğim" ve "İstersen böyle yapmam lakin bunu yapacağım" cümleleri 
böyledir. Bundan hareketle şöyle söylenebilir: Lakin kelimesi ile sözün sürdü
rülmesi ayetin "Biz dileseydik onu yükseltirdik lakin dilemedik ya da yükselt
medik" anlamında olmasını gerektirir. Bu durumda nasıl oluyor da ayet "Eğer 
Biz dileseydik onu bunlar sebebiyle yükse/tirdik" sözünden sonra "Fakat o, yere 
mıhlandı " sözü ile sürdürülüyor? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu kelamda bu mananın bir kısmı bulun
maktadır. Lafızların maya delaleti dikkate alınmamıştır. "Eğer Biz dileseydik onu 
bunlar sebebiyle yükse/tirdik" ifadesinin içeriği bu kimsenin ayetlerle yükselme
sini gerektirecek sebeplere bağlanmamasıdır. Bu sebepler Allah' ı  ve Allah rızasını 
kendi hevasına tercih etmektir. Ancak bu kimse dünyayı tercih etmiş ve dünyaya 
mıhlanıp kalmış, hevasına tabi olmuştur. 

Ez-Zemahşeri şöyle demiştir208: Eğer ayetlerimize bağlansaydı biz onu ayetler 
vasıtasıyla yükseltirdik. Ayette Allah' ın dilemesinden (meşietten) söz edilmiştir. 
Meşiet kişiye tabidir ve kişi sebebiyle oluşur. Eğer bu kimse ayetlere bağlan
saydı biz de bu sebeple onu yükseltirdik, denilmiş gibidir. Ayette "Fakat o, yere 
mıhlandı " denilmiş, Allah' ın dilemesinin ardından kişinin fiilinden söz edilmiştir. 
Bu durumda "Biz dileseydik" ifadesi "onun fiili olan şeyi dileseydik" anlamında 
olmalıdır. Kelamın zahirinden hareket edilecek olursa "Biz dileseydik onu yüksel
tirdik ancak dilemedik" demek gerekirdi .  

Ez-Zemahşeri'nin bu  yorumu Allah' ın iradesini yok sayan bir kaderinin her 
zaman söylediği şeylerdir. Kur'anı mutezili ve kaderi olarak tefsir etmek fayda
dan uzaktır. 

"Biz dileseydik" ifadesi ile "ayetlere bağlansaydı" lafzı arasında nasıl bir ya
kınlık olabilir? Kişinin Allah ' ın ayetlerine bağlanması Allah'ın dilemesine bağlı 
ise -ki doğru olan da budur- bu durumda ileri sürülen fikrin dayanağı ortadan 
kalkmaktadır. 

Onun, Allah'ın dilemesinin kişinin ayetlere bağlılığına tabi olduğunu ileri 
sürmesi en fasit ve batıl sözlerden biridir. Aksine kişinin ayetlere bağlılığı Allah'ın 
dilemesine tabidir. Allah' ın dilemesine tabi olunur, onun dilemesi hiçbir zaman 
bir şeye tabi değildir. Onun dilemesi bir sebeptir, bir sebebe bağlı değildir. Vacip 
ve gerekli kılan Allah' ın iradesidir. O'nun iradesi herhangi bir şeyin gereği değil
dir. Allah ' ın dilediği şey ortaya çıkar. O dilemedikçe hiçbir şey vücuda gelmez.209 

İlminin hilafına amel eden kötü ilim adamı benzetmesi işte böyledir. Bu 
ayette böyle bir kimsenin nasıl kötülendiğini düşün . Bu kötülenmenin nedenleri 
şunlardır: 

208 Zemahşeri, el-Keşşaf, i l ,  104. 
209 İ'lômu 'l-muvakkıin, 1 ,  2 1 6. 
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Birincisi: Bu kimse kendisine ilim verildikten sonra dalalete düşmüş ve bil
meden değil kasıtlı olarak küfrü imana tercih etmiştir. 

İkincisi: Bir daha geri dönmeyecek şekilde imandan ayrılmıştır. Yılanın ken
di kabuğundan sıyrılıp çıkması gibi ayetlerden tamamen sıyrılıp çıkmıştır. Yü
reğinde ayetlerden çok az bir miktar dahi kalmış olsa tamamen sıyrılıp çıkmış 
sayılmazdı .  

Uçüncüsü: Şeytan ona yetişmiş, onu yakalamış ve avlayarak zafer kazan
mıştır. Bu nedenle "şeytanın kendisine uydurduğu" denilmiş, kişinin şeytana 
uyduğu söylenmemiştir. Uydurmak (tabi yapmak) kelimesi yetişip yakalamak 
anlamında olup uymak/tabi olmak kelimesinden lafız ve mana bakımından daha 
etkili ve kapsamlıdır. 

Dördüncüsü: Doğru yola eriştikten sonra azgınlardan olmuştur. Azgın olmak 
bilerek ve kasıtlı olarak dalalete düşmektir. Niyet ve amelde fesat anlamındadır. 
Dalalet ise bilgi ve inançta fesattır. Bu kelimelerden biri tek başına kullanılınca 
birbirini ihtiva eder. Ancak bir arada kullanılırsa bahsedilen farkı ihtiva eder. 

Beşincisi: Allah' ın bu kimseyi verdiği ilimle yükseltmek istememiştir. Bu kim
se kendisine verilen i limle yükseltilmediği için, bu hal üzerinde bir vebal oluş
turmuş ve bu sebeple helak olmuştur. Al im olmasaydı kendisi için daha hayırlı 
olurdu azabı da daha hafif olurdu. 

Altıncısı: Allah Teala bu kimsenin gayesinin ne kadar hakir olduğunu, alçak 
ve bayağı olanı, şerefli ve yüce olana tercih ettiğini bildirmiştir. 

Yedincisi : Bu kimse alçak ve sefil olanı tercih etmesi, bir düşünce ve fikir 
ürünü olmayıp dünyaya bağlanması, dünyada olan şeylere tamamen meyletme
sinden kaynaklanmaktaydı . Bu bağlılık daimi bir bağlılıktı. Dünyaya meyletmeyi 
bir gereklilik kabul etmekti. Bu nedenle bir yere bağlanma kelimesi Arapça' da 
orada ikamet edip yerleşmek anlamında da kullanılır. Malik b .  Nüveyre de bir 
şiirinde şöyle demiştir: 

Onlar, Malik' in ve Amr b. Yerbu' un kabilelerinden 

Bir mahallenin çocukları ile beraber ikamet ettiler ve yerleştiler. 

Kişinin dünyaya meyli ayette yere mıhlanıp kalmak şeklinde tabir edilmiştir. 
Çünkü dünya yerdir. Dünyada olanlar da yerden çıkarılan ziynet ve metadır. 

Sekizincisi: Bu kimse hidayetten yüz çevirip hevasına tabi olmuştur. Hevası
nı lider addetmiş, ona uymuş ve tabi olmuştur. 

Dokuzuncusu: Bu kimse istekleri itibariyle hayvanların en hakiri, en alçağı ,  
en  cimrisi ve  en  açgözlüsü olan köpeğe benzetilmiştir. Köpek aç  gözlülüğü nede
niyle Arapçada ......JS diye adlandırılmıştır. 
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Onuncusu: Bu kimsenin dünyaya saldırması , dünya karşısında sabırsız ol
ması , dünyayı kaybetmekten korkması, elde etmek için gösterdiği hırs köpeğin 
serbest bırakılsa da üstüne yürünüp kovulsa da, her durumda dilini çıkarıp so
lumasına benzetilmiştir. Bu kimse kendi haline bırakılsa da dünyaya meyleder, 
öğüt verilse ve azarlansa da aynı haldedir. Köpeğin her zaman dilini çıkarıp so
luması gibi o da bu meylini hiçbir zaman terk etmez. 

İbn Kuteybe şöyle diyor: Dili dışarıda soluyan herkes ya yorulmuş ya susa
mıştır. Ancak köpek hariçtir.210 Köpek her zaman dili dışarıda solur. Rahat da olsa, 
suya kanmış da, susamış da olsa dili dışarıda solur. Allah ayetlerini yalanlayan 
hakkında bir benzetme yapmış ve adeta şöyle demiştir: Onu uyarsan da dalalet
tedir. Serbest bıraksan da dalalettedir. Bu haliyle, kovulsa da serbest bırakılsa da 
dilini çıkarıp soluyan köpek gibidir. Bu benzetme her köpekle yapılmamış, sadece 
dili dışarıda soluyan köpekle yapılmıştır. Bu hal en hakir ve sefil haldir.21 1 
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1 77. Ayetlerimizi yalanlayan ve, kendilerine zulmetmekte olanların 
durumu ne kötüdür! 

1 78. Allah kime h idayet verirse o doğru yolu bulmuş olur. Kimi de 
saptırırsa onlar zarara uğrayanların ta kendi/eridirler. 

1 79. Anda/sun ki Biz Cehennem için cin ve insanlardan çok kimseler 
yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, fakat bunlarla anlamazlar. Gözleri 
vardır fakat bunlarla görmezler. Kulakları vardır fakat bunlarla işitmez
ler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapıktır/ar. Onlar 
gafil olanların ta kendi/eridirler. 

180. En güzel isimler Allah 'ındır. O halde O'na bun larla dua edin. 
O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta oldukla
rının cezasını  göreceklerdir. 

210  El-Müşkil'de ıq yerine )G. istisna edatı kullanılmıştır. 
2 1 1  El-Fevaid, 1 00-102 .  



208��������-������B_e_d_a_i '_u_t-_te_f_sl_r�����������-

Tefsiri : 

Allah'ın isimlerinde eğriliğe sapmak, isimlerden, isimlerin hakikatinden ve 
anlamlarından, isimlerin sabit hakikatinden uzaklaşmaktır. Ayette bu durum il
had kelimesi ile anlatılmıştır. Aynı kökten gelen lahid (Türkçe kullanımıyla lahit) 
kelimesi kabrin yanında ortadan meyilli kısımdır. Mülhid kimse dinden uzakla
şan, haktan ayrılıp batıla meyleden, dinde olmayan şeyi dine sokan kimsedir. 
Mültehid ise bu durumdan etkilenen kimsedir. "Sen O'ndan başka bir sığınak 
asla bulamazsın" (el-Kehf, 18/27) ayetinde mültehad (sığınak) kelimesi kaçıp 
kendisine sığınılan, başkaları bırakılarak sadece kendisine meyledilen anlamın
dadır. Araplar bir kimse birinden kaçıp bir başkasına sığınırsa bu kökten gelen 
..b..:l l kelimesini kullanırlar. O takdirde Allah' ın isimlerinde eğriliğe sapma ( ilhad) 
birkaç türlü olabilir: 

Birincisi : İlah kökünden Lat, Aziz kelimesinden Uzza türeterek putlara 
Allah' ın isimlerini vermektir. Puta ilah demek de gerçek anlamda ilhaddır. Ayette 
bahsedilen kişiler Allah'ın isimlerini putlarına ve batıl ilahlarına verdiler. 

İkincisi: Allah' ı celaline yakışmayacak şekilde isimlendirmektir. Hıristiyanla
rın Allah' ı  baba olarak, filozofların mucib bi zatihi ya da illet-i faile diye adlan
dırmaları böyledir. 

Üçüncüsü: Allah' ı  münezzeh olduğu ve uzak olduğu noksanlıklarla vasıflan
dırmaktır. En alçak Yahudilerin Allah'a fakir demeleri ya da O'nun varlıkları ya
rattıktan sonra istirahat ettiğini söylemeleri, Allah'ın eli sıkıdır dememeleri böyle
dir. Bu gibi misaller Allah' ın isim ve sıfatlarında eğriliğe sapmaktır ( ilhaddır) .  

Dördüncüsü: Cehmiyye ve onların tabiileri gibi isimlerin anlamlarını iptal 
etmek, hakikatlerini inkar etmektir. Onlar isimlerin sıfat içermeyen mücerret la
fızlar olduğunu ve mana olmadıklarını söylemişlerdir. Allah'a es-Semi ,  el-Basir, 
el-Hayy, er-Rahim, el-Mütekellim, el-Mürid isimlerini ıtlak ederler ancak Allah 
ile birlikte hayat, sem' ,  basar, kelam, irade sıfatlarının olmadığını söylerler. Bu, 
akı l ,  şeriat, dil ve yaratılış bakımından en büyük sapkınlıklardan biridir. Müşrik
lerin Allah ' ın isim ve sıfatlarını putlarına vermek suretiyle sapkınlığa düşmelerine 
denktir. Bu sıfatlar Allah ' ın kemal sıfatlarıdır. Bu kimseler bu sıfatları inkar ve 
iptal ettiler. Her iki grup da Allah' ın isimlerinde eğriliğe sapmışlardır. Cehmiyye 
ve alt kolları bu sapkınlık konusunda farklılık gösterir. Bir kısmı aşırı, bir kısmı, 
mutedil , bir kısmı ise doğrudan yüz çevirmiştir. Allah'ın kendini vasfettiği ya da 
peygamberin Allah' ı  vasfettiği sıfatları az ya da çok inkar eden herkes bu konuda 
eğriliğe sapmıştır {mülhittir) . 

Beşincisi: Müşebbihe gibi, Allah' ın sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına ben
zetmektir. Bu sapkınlık sıfatları iptal edenlerin sapkınlığına denktir. Onlar Allah' ın 
kemal sıfatlarını nefyedip inkar ederken bunlar O'nu yarattıklarına benzetmişler-
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dir. Oysa her iki anlayış da yolları farklı olsa da ilhattır. Allah Teala peygamberine 
ve onun varislerine tabi olanları, sünnete uyanları bu sapkınlıktan korumuştur. 
Bu kimseler Allah' ı  ancak O kendini nasıl vasfediyorsa öyle vasfetmişlerdir. Sı
fatlarını inkar etmemişler, yarattıklarına benzetmemişlerdir. Sıfatlar lafız ve mana 
bakımından nasıl nazil olduysa öyle kabul etmişler, bu anlamdan ayrılmamış
lardır. İsim ve sıfatları ispat etmişler, yaratılanlara benzemesini nefyetmişlerdir. 
İspatları teşbihten uzak, tenzihleri iptalden beridir. Ne puta tapıyormuş gibi teş
bihler yapmışlar ne de hiçbir şeye tapmıyormuş gibi iptallere başvurmuşlardır. 
Müslümanlar nasıl farklı dinler arasında en orta yolda iseler Ehl-i sünnet de fır
kaların en orta yolda olanıdır. İslam ümmetinin marifet kandilleri mübarek bir 
ağaç olan zeytin ağacından yakılır. Bu ağaç ne doğulu ne de batılıdır. Bu kandilin 
yağı ateş değmese de aydınlatır gibidir. O nur üstüne nurdur. Allah bu nuruy
la dilediğini aydınlatır. Allah'tan bizi bu nuruna eriştirmesini, O'nun rızasına ve 
peygamberine tabi olmaya götürecek yolu kolaylaştırmasını diliyoruz. O bize 
yakındır, duaları kabul edendir. 

Bu yirmi esas212 Allah Teala'nın nasıl vasfedileceği konusunda ele almaya 
başladığımız kaideye ilavedir. Bu esasları bilmeli ve gözetmelisin. Daha sonra 
akıllı bir kalp, güzel konuşan bir lisan, uygun bir yer bulabilirsen esma-i hüsnayı 
şerh et aksi takdirde susmak daha hayırlıdır. Rab olma makamı insan aklına 
gelen ve sözle tabi edilen her şeyden daha yüce ve azizdir. "Her ilim sahibi 
üstünde daha iyi bir b ilen vardır " (Yusuf, 12/76 ) .  Bu durum her şeyi ilmiyle 
kuşatan Allah' a  varıncaya değin böyledir. Umarım Allah, bu kaideleri gözeterek 
ve isimlerinde ilhattan ve sıfatlarında iptalden uzak kalarak esma-i hüsna şerhine 
talik yazmayı lütfuyla nasip eder. O lütfuyla minnet eder. Allah azamet ve fazilet 
sahibidir. 213 

"En güzel isimler Allah 'ındır ." 

Bu isimlerle dua etmek istemek amaçlı, sena amaçlı ve ibadet amaçlıdır. 
Allah kullarını kendisini isim ve sıfatlarıyla tanımaya, bunlarla övmeye ve ibadet 
etmeye çağırır. Allah isim ve sıfatlarının gereğini sever. O el-Alim' dir, her bilgi 
sahibini sever. O el-Cevad' dır, cömert olanı sever. El-Vitr' dir, tek olanı sever. 
El-Hayy' dır, hayayı ve haya ehlini sever. El-Birr' dir, iyileri sever. Eş-Şekur' dur, 
şükredenleri sever. Es-Sabur'dur, sabredenleri sever. El-Halim'dir, yumuşak huy
luları sever. Allah tövbeyi, bağışlamayı, affetmeyi sevdiğinden dolayı tövbesini 
kabul edeceği, bağışlayıp affedeceği kimseleri yaratmıştır. Allah hoşlanmadığı ve 
gazap ettiği şeyleri yarattıklarının işlemesine olanak sağlamıştır. Böylece sevdiği 
ve razı olduğu kimseler ortaya çıkacaktır. Bu durum sevgiliye giden yolda araya 
bir takım zorluklar koyması gibidir. 

212 Bu esaslar için Bedfıiu 'l-fevfıid, I ,  161-l  70'e müracaat et. 
213 Bedaiu 'l-fevaid, I ,  169. 
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Allah ' ın güzel isimlerinin anlamlarını nefyetmek en büyük sapkınlıklardan 
biridir. Bu nedenle ayette "O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar 
yapmakta oldukların ın cezasını göreceklerdir" buyrulmuştur. Bu isimler belirli 
manalar ve vasıflara delalet etmiyor olsaydı bunları mastarları ile bildirmek ve 
vasfetmek caiz olmazdı .  Ancak Allah bu isimlerin mastarlarını da kendi hakkında 
ifade etmiş , kendisi için ve peygamberi ispat etmiştir. 

"Çünkü şüphesiz ki Allah 'dır, hem rızkı veren hem pek çetin kudret ve kuv
vet sahibi olan. " ( ez-Zariyat, 51/58) ayeti böyledir. El-Kavi Allah' ın isimlerinden 
biridir. Kuwet ile vasıflanmış anlamındadır. 

"Gerçekten izzet bütünüyle Allah 'ındır" (Fatır, 3511 O) . El-Aziz izzet sahibi 
anlamındadır. Eğer izzet ve kudret vasıfları sabit olmasaydı o zaman ayette kul
lanılmazdı. Aynı şekilde "O, bunu kendi ilmi ile indirmiştir" (en-Nisa, 4/166) ve 
"O ancak Allah 'ın ilmiyle indirilmiştir ."  (Hud, 1 1/14) ve "O'nun ilminden, ken
disin in dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar" (el-Bakara, 2/255) ayetleri 
de böyledir, isimler değil vasıflar Allah' a  izafe edilmiştir.214 

Allah' ın isimlerinin hepsi övgü isimleridir. İsimler anlamları olmayan mü
cerret lafızlardan ibaret olsa o zaman övgüye delalet etmezdi .  Allah bu isimlerin 
hepsini güzel (hüsna) olarak tarif etmiş ve "En güzel isimler Allah 'ındır. O halde 
O'na bunlarla dua edin.  O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar 
yapmakta oldukların ın  cezasını  göreceklerdir" demiştir. Bu isimlerin güzel olması 
mücerret birer lafız olması değil aksine kemal vasıflarına delalet etmesi bakımın
dandır. 

Araplardan biri "Hırsızlık eden erkekle, h ırsızlık eden kadın ın o kazandıkla
rına bir karşılık ve Allah tarafından (insanlara) ibret verici bir ceza olmak üzere, 
ellerini kesin. (el-Maide, 5138) ayetini okuyan ancak ayetin sonunu yanlışlıkla 
"Allah bağışlayan ve merhamet edendir" diye tamamlayan birini duyunca: "Bu 
sözler Allah'ın kelamı değildir" dedi. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi ona: 
"Allah'ın kelamını mı yalanlıyorsun?" dedi. Adam: "Hayır, yalanlamıyorum ama 
bu sözler Allah'ın kelamı değildir" dedi. Okuyan okumasına devam etti ve ayetin 
son kısmını bu sefer doğru olarak okudu: "Allah mutlak galiptir, mutlak egemen 
ve hükmünde hikmet sahibidir" . O zaman adam şöyle dedi: "Evet, şimdi doğru 
okudun . Mutlak galip olan elin kesilmesine hükmetmiştir. Ayette bağışlayan ve 
merhamet eden denilseydi o zaman hırsızın eli kesilmezdi" İşte böyle, bir rahmet 
ayeti bir azap ismi ile tamamlanırsa ya da aksi olursa o zaman söz uyumsuz ve 
düzensiz olur. 2 1 5 

214 Medaricu 's-salikin, 1, 28. 
2 1 5  Ci/ôu 'l-efham, 93. 
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1 81 .  Yarattıklarım ızdan öyle bir ümmet vardır ki, hakla yol gösterir

ler ve onunla adaletle hükmederler. 

1 82. Ayetlerim izi yalanlayanları Biz, bilmeyecek/eri yönden derece 
derece (yavaş yavaş) he/aka yaklaştıracağız. 

1 83. Ben onlara m ühlet veririm. Muhakkak ki Benim tuzağını pek 
çetindir. 

184. Arkadaşlarında (Hz. Peygamberde) h içbir deliliğin olmadığın ı  
düşünmediler mi? O, ancak apaçık bir  uyarıcıdır. 

1 85. Onlar göklerin ve yerin hükümdarlığına, Allah 'ın yarattığı her
hangi bir şeye ve ecellerinin yakın olduğu ihtimaline hiç de bakmazlar 
mı? Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? 

Tefsiri: 

Allah gökleri, yeri ve tüm mahlukatı doğrudan bakılacak yer yapmamıştır. Asıl 
bakılacak olan onlarla ilgili şeylerdir. Zira bir şeye bakan ona odaklanmalıdır. 
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1 86. Allah kimi saptırırsa artı k onu doğru yola iletecek olmaz ve O, 
bunları taşkınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakıverir. 

1 87. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. De ki: 
"Onun bilgisi Rabbimin yanındadır. Onun vaktini kendisinden başkası 
açıklayamaz. Göklerde ve yerde ağır basmıştır. O size ancak ansızın ge
lir. " Sanki onu biliyormuşsun da onu sana sorarlar. De ki: "Onun ilmi 
ancak Allah ' ın nezdindedir. Fakat insanların çoğu bilmezler. " 

1 88. De ki: "Ben kendim için -Allah 'ın (benim hakkımda) dilediğinden 
başka- ne bir fayda sağlayabilirim, ne de bir zarar. Eğer gaybı b ilseydim 
elbette daha çok hayır yapardım ve bana h içbir fenalık dokunmazdı. 
Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluluğu müjdeleyenim. 

1 89. Sizi tek bir candan (Adem 'den) yaratan ondan da kendisinde 
sükun (rahat ve huzur) bulsun diye eşini yaratan O 'dur. Eşini örtüp bü
rüyünce (eşi) hafif bir yük yüklendi. (Bir müddet) bununla gider gelirdi. 
Nihayet (gebeliği) ağırlaşınca her ikisi (anne ve baba) de Rab/eri olan 
Allah 'a şöyle dua ettiler: "Eğer bize salih bir çocuk verirsen, muhakkak 
ki şükredenlerden oluruz. " 

Tefsiri : 

Sükun (rahat ve huzur) bulma nedeni olarak eşin diğer eşten yaratılmış ol
ması gösterilmiştir. Sevginin yegane sebebi sadece fiziksel güzellik olsaydı gö
rünüşü pek güzel olmayanın hoş kabul edilmemesi gerekirdi. Oysa daha güzel 
kimselerin varlığından haberdar olan pek çok kişinin onlara göre çok daha az 
güzel birini tercih ettiğini görürüz. Sevdiği insanın güzel olmaması kalbinin on
dan uzaklaşmasına neden olmaz. 

Sevgi ahlaki uyumdan kaynaklansaydı hiç kimse kendisiyle uyumlu olma
yan ve kendisine yardımcı olmayan birini sevmezdi. Sevgi, çoğu kere bir sebebe 
bağlı olsa da insan nefsinde bir şeydir. O şey olmayınca sevgi de kalmaz .216 

216 Ravzatu 'l-muhibbin, 84. 
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1 90. Onlara salih bir evlat verince kendilerine verdiği bu (çocuk) 
hakkında O'na ortaklar koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuk
larından yücedir. 

1 91 .  Kendileri yaratılmış oldukları halde h içbir şey yaratmaya kudre
ti olmayanları mı eş koşuyorlar? 

1 92. Halbuki bunlar (putlar) kendilerine h içbir şekilde yardım ede
meyecekleri gibi, kendi kendilerine bile yardım edemezler. 

1 93. Siz bunları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsa
nız da susmuş olsanız da size karşı (tavırları) birdir. 

1 94. Allah 'ı bırakıp da taptıkların ız (o putlar) şüphesiz sizin gibi kul
lardır. Şayet (iddian ızda) doğru iseniz haydi on ları (dua edip) çağırın da 
size karşılık versinler. 

1 95. Onların kendileriyle yürüyecek/eri ayakları mı  var, yoksa ken
dileriyle tuttukları elleri mi var, yoksa kendileriyle gördükleri gözleri mi 
yahut kendileriyle işittikleri kulakları mı var? De ki: "Ortaklarınızı çağı
rın, sonra bana tuzak kurun ve bana göz açtırmayın. " 

Tefsiri : 

Allah bu putların ilahi sıfatlardan yoksun gölgeler ve suretler olduklarını 
açıklamıştır. Geçerli mana onların bir hiç olmasıdır. Çağrılacak olsalar cevap ve
remezler. İbadet edilmeyi gerektirecek anlam ve vasıfları olmayan suretlerdirler. 
Bu manayı bir sonraki ayet onaylamaktadır: "Onların kendileriyle yürüyecekle
ri ayakları mı var, yoksa kendileriyle tuttukları elleri mi var, yoksa kendileriyle 
gördükleri gözleri mi yahut kendileriyle işittikleri kulakları mı var?" Yani, Bu 
putların sahip oldukları şeylerin tamamı sizin ellerinizle yonttuğunuz azalardır. 
Bu azalar da hakikat ve sıfatı olmayan suretlerden ibarettir. Ayaktan kasıt yürü
mektir. Oysa putun ayağı yürüyemez. Elin işlevi tutmaktır, oysa putun eli hiçbir 
şey kavrayamaz. Gözün işlevi görmektir, oysa putun gözünün böyle bir özelliği 
yoktur. Kulağın işlevi işitmektir, put işitemez. Mevcut suretlerin hiç birinin vasfı 



214 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

ve anlamı yoktur. Bu nedenle bunların varlığı ve yokluğu birdir. Burada hükmü 
gerektiren vasfı ve müessir illeti olmayan kıyas-ı şebeh yapılmıştır. Allah en doğ
rusunu bilir. 217 

Allah müşriklerin ilahları hakkında şöyle demiştir: "Onların kendileriyle 
yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa kendileriyle tuttukları elleri mi var, yoksa 
kendileriyle gördükleri gözleri mi yahut kendileriyle işittikleri kulakları mı var?" 
Böylece yakalama, yürüme, işitme ve görmenin olmamasını ilahlığın da olma
masına delil olarak zikretmiştir. Yakalama ve yürüme birer fiil, işitme ve görme 
ise birer sıfattır.218 
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1 96. Benim velim o Kitabı indiren Allah 'dır ve O, salihleri veli edinir. 

1 97. Sizin O 'ndan başka taptıkların ızın ise size de kendilerine de 
yardım etmeye güçleri yetmez. 

1 98. Onları hidôyete çağırsanız duymazlar. Onları sana bakar görür
sün. Hôlbuki onlar görmezler. 

1 99. Sen af yolunu tut. iyilikle emret. Cahillerden de yüz çevir. 

Tefsiri : 

Cafer Lı. Muhammed şöyle demiştir: Allah peygamberine -sallallahu aleyhi vesel

lem- güzel ahlakı emretmiştir. Kur'an' da güzel ahlakı en kapsamlı biçimde anlatan 
ayet budur. Bu ayet nazil olduğu zaman Hz. Peygamber Cebrail' e bu ayetin 
anlamını sormuş, Cebrail de sormadıkça bilemeyeceğini söylemiştir. Ayetin 
manasını sormuş ve peygambere dönerek şöyle demiştir: "Allah sana seninle 
bağını koparanla bağ kurmanı, seni mahrum edene vermeni ve sana zulmedeni 
affetmeni emretti. " 2 19 

Kendisine itaat edilen kimsenin insanlarla üç tür ilişkisi bulunur: 

2 1 7  İ 'li'ımu '/-muvakkı in .  I ,  199-200. 
2 1 8  Es-Savi'ıiku'l-mürsele, I I I ,  915. 
219 lbn Cerir Süfyan b .  Uye•;ne'den ismini verdiği biri aracılığıyla mürsel olarak rivayet etmiştir. 

Bk. IX. 155;  ayrıca bk. ed-Dürrü 'l-mensCır, I I I ,  268; İbn Kesir, i l ,  297.  
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Birincisi: Onların maslahatına uygun olan şeyleri emreder ve yasaklar. 

ikincisi: İnsanların yükümlü oldukları itaat için sarf ettikleri çabayı kabul et
mesidir. 

Üçüncüsü: İnsanlar itaat etmekle yükümlü oldukları kişi karşısında iki grup
turlar: Ona muvafıktılar veya muarızdırlar. İtaat edilenin bu gruplardan her biri 
karşısında bir hakkı vardır. Bu hak da onlara emretmek ve yasaklar getirmektir. 
İyi (maruf) olanı emreder. Maruf, insanların maslahatına olan şeydir. Onlara ma
rufun zıddını yasaklar. İnsanların itaat etmeleri karşısında ona düşen kolaylıkla, 
isteyerek ve gönülden yaptıklarını kabul etmek, onları fesada götürecek bir zor
luk ve meşakkate sürüklememektir. Kendisini tanımayanlar karşısında ona düşen 
onlardan yüz çevirmek, onlara misliyle ve kendisi için intikam alırcasına karşılık 
vermemektir. Allah Teala peygamberine "Sen af yolunu tut. iyilikle emret. Cahil
lerden de yüz çevir" demiştir. 

Abdullah b .  Zübeyr -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Allah peygamberine in
sanların huy ve davranışları arasından istisnasız affetmeyi benimsemesini em
retmiştir. 

Mücahit şöyle demektedir: İnsanların huyları arasından bir sınırlama getir
meksizin affetme huyunu almasını emretmiştir. Özrü kabul etmek, bağışlamak, 
kolaylık sunmak, insanların iç yüzlerini araştırmayı terk etmek affetme huyun
dandır. 

İbn Abbas şöyle demiştir: Ailelerinin geçimlerinden arta kalanları sana ba
ğışlayanların bağışlarını al. Şu ayet de aynı anlamdadır: "Sana neyi infak ede
ceklerini sorarlar. De ki: "İhtiyacınızdan arta kalanını . " (el-Bakara , 2/219) . 

Allah daha sonra "İyilikle emret" diye buyurmuştur. Bu, her çeşit iyiliktir. En 
bilineni tevhid, ibadetler ve kul haklarıdır. 

"Cahillerden de yüz çevir" Yani cahil kimse sana karşı alçakça davranırsa 
ona sefahatle karşılık verme . "Cahiller onlara (sataşarak) hitap ettiklerinde, on
lar: "Selôm(etle)" der (geçer) ler." (el-Furkan , 25/63) ayetinde de aynı şey söy
lenmektedir. Bu durumda bu ayet mensuh değildir. Aksine Allah' ın hakkını gö
zeterek o kimseden yüz çevirir, kendi nefsi için intikam almaz. Hz. Peygamber' in 
ahlakı işte böyleydi .  

Enes şöyle demiştir: Hz .  Peygamber ahlak bakımından insanların en 
mükemmeliydi . " 220 "Ben Hz. Peygamber" in elinden daha yumuşak hiçbir kumaş 
ve ipek tutmadım. Hz. Peygamber' in kokusundan daha güzel h içbir koku alma
dım. Ona yirmi sene hizmet ettim . Bana hiçbir gün öf demedi. Yaptığım hiçbir 

220 Buhari, Edeb, Çocuğa künye verme babı, X,  598: Müslim, Edeb, Başkasının çocuğuna 
künye vermenin caiz olması babı, iV, 857.  
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şey için bana "neden bunu yaptın?" , demedi. Yapmadığım h içbir şey için de 
"böyle yapsaydın ya" , demedi ."221 Bu iki hadis de muttefakun aleyhtir. 222 

"Sen af yolunu tut. İyilikle emret. Cahillerden de yüz çevir. " 

Bu ayetten kasıt bilgisiz kimselerden yüz çevirip onları irşad etmemek değil
dir. Burada bahsedilen cahillerden kasıt peygambere karşı cahilce davrananlar
dır. Peygamber onlara karşılık vermeyecek, sitem etmeyecektir. 

Mukatil, Urve ve ed-Dahhak şöyle demiştir: Onların bu sefih hareketlerine 
karşılık vermekten kendini koru . Onların konuşmalarında bu hal çokça görülür.223 

Allah peygamberine kendilerinden yüz çevirerek cahillerin şerrini savmayı 
emretmiştir. Daha sonra da şeytandan Allah'a sığınarak şeytanın şerrini savma
sını emretmiştir:224 
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200. Sana şeytandan bir vesvese gelirse, hemen Al/ah 'a sığın. Çünkü 
O, her şeyi işitendir, en iyi bilendir. 

201 . Takva sahiplerine şeytandan bir vesvese geldiğinde iyice düşü
nürler. Bakarsın ki onlar görüp bilmişler bile. 

Tefsiri : 

Ayette bahsedilen tezekkür (düşünme) ,  zikir kökünün tefa'ül babından gel
mektedir. Düşünülen şeyin kalpte bir suretinin hasıl olmasıdır. Kalpte tezekkür 
meydana geldiğinde ve doğrudan onu müşahade ettiğinde basiret ortaya çıkar. 
Dolayısıyla bu duruma delil olan şey görmektir. Buna göre görmeye basiret ve 
zikir denilir. Zikir ve basiret asıllarına bağlı olarak hidayetin merkezi görmektir.225 

"Sen af yolunu tut. İyilikle emret. Cahillerden de yüz çevir. " 

221 Hadisin son kısmını "Peygembere yirmi sene hizmet ettim, bana hiçbir gün öf demedi vd."  
Buhari rivayet etmiştir. Bk. Edeb, Güzel ahlak babı; Hadis Müslim' de de aynı şekilde varid 
olmuştur: Müslim, Fedai!, Hz. Peygamber in güzel ahlakı babı. Tirmizi hadisin tamamını 
nakletmiştir. Bk. Birr ve sıla, Hz. Peygamber' in ahlakı ile ilgili rivayetler babı, iV, 323, 324. 
Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu belirtmiştir. 

222 Medô.ricu 's-sô.likin, i l ,  304-306. 
223 Miftahu dô.ri 's-saô.de, 109-1 10.  
224 İğô.se, 1 ,  96. 
225 İ'lô.mu'l-muvakkıin, 1 ,  194. 
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Bu ayetin insanlarla güzel geçinme, onlara Allah' ın belirlediği hakkı vermek 
ve şerlerinden korunmak konusunda muhtevasını düşünerek affet. Eğer tüm in
sanlar bu ayetle amel ederse bu onlara kafi gelir ve ilaç olur. Çünkü affetmek 
ahlakın bir parçası ,  insan tabiatının hoşgörüsüdür. Af, insanların ihtiyaçlarından 
arta kalanı vermek suretiyle mallarından ve bağışlayarak ahlaklarından sarf 
edebilmeleridir. 226 
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202. Kardeşleri ise onları sapıklığa sürükler, sonra da ellerin i  yakala

rından çekmezler. 

203. Onlara bir ayet getirmezsen: "Kendin onu uyduruverseydin 
ya!" derler. De ki: "Ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu 
Rabbinizden gelen gözleri açan belgelerdir. iman eden bir topluluk için 
h idayet ve rahmettir. " 

204. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamet 
olun asın ız. 

205. Rabbini içinden yalvararak ve (azabından) korkarak yüksek ol
mayan bir sesle sabah akşam an ve gafillerden olma. 

206. Şüphe yok ki Rabbin nezdindekiler O'na ibadet etmekten asla 
büyüklenmez/er. O'nu tesbih ederler ve yalnız O 'na secde ederler. 

226 Er-Risaletü 't-Tebuzekiyye, 85. 
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Rahmô.n ve Rahim Allah 'ırı adı ile. 

1 .  Sana "Enfô.l"i soruyorlar. De ki: "Enfôl Allah 'ın ve RasCıl'ündür. O 
halde Allah 'tan korkun ve aranızı düzeltin. Eğer (gerçekten) mu 'minler 
iseniz Allah 'a ve RasCılü 'ne itaat edin . " 

2. Gerçek mu 'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman 
kalbleri titrer, ôyetleri karşılarında okunduğu zaman (bu), onların imanı
nı artırır ve onlar ancak Rabblerine dayanıp güvenirler. 

3. Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiği
mizden de infôk ederler. 

4. İşte onlar gerçek mu min lerin ta kendileridir. Onlar için Rabbleri 
katında dereceler, ma.ğfiret ue bitmez. tükenmez bir nzık uardır. 
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5. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığında gerçekten 
mı.1 'minlerden bir kesim isteksizdiler. 

6. Hak apaçık meydana çıktıktan sonra, göre göre ölüme sürükleni
yorlarmış gibi hakka dair seninle tartışıyorlardı. 

7. Hani Allah size o iki taifeden birinin sizin olacağını va 'dediyordu. 
Siz ise kuvvet ve silah bulunmayan (kervan) ın kendinizin olmasını arzu 
ediyordunuz. Allah da sözleriyle hakkı üstün kılmayı ve kafirlerin arka
sını kesmeyi istiyordu. 

8. Tô ki hakkı devamlı üstün kılsın, batılı yok etsin. Günahkarlar hoş 
görmese de. 

9. Hani  siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da: "Muhakkak Ben size 
birbiri ardınca bin melek ile yardım ediyorum "  diye duanıza karşılık 
vermişti. 

Tefsiri : 

Yüce Allah RasOlüne: "Muhakkak ben size birbiri ardınca bin melek ile yar
dım ediyorum . "  buyruğunu vahyetmiştir. 

Buradaki "murdifin" lafzı dal harfi kesreli olarak da, fethalı olarak da 
okunmuştur.227 

Anlamın, onlar sizin hemen arkanızdan gelirler, şeklinde olduğu söylendiği 
gibi, bir defada gelmeyip peyderpey ardı arkasına gelirler anlamına da olduğu 
söylenmiştir. 

Eğer: Burada onlara bin melek ile yardım gönderdiği sözkonusu edilirken Ali 
İmran suresinde: "Hani  sen müminlere: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin size 
yardım etmesi size yetmez mi diyordun ? Evet, siz sabreder ve sakınırsanız, bun
lar da ansızın üstünüze buradan �e/�cek olurlarsa Rabbin iz işaretlenmiş beş bin 
melekle size yardım edecektir. " (Ali Imran, 31124-125) diye buyurmaktadır. Peki 
bu buyruklar bir arada nasıl anlaşılacaktır, diye sorulursa şöyle cevap verilir: 

Üç bin melek ile yardım edilmesi ve beş bin melek ile yardım edilmesi husu
sunda iki görüş vardır. 228 

1- Bu yardım Uhud savaşında olmuştu ve bu .. arta bağlı bir yardım idi . Şart 
yerine getirilmeyince yardım da gelmedi. Dahhak' ın ve Mukatil'in görüşü bu 
olduğu gibi, İkrime' den nakledilen iki rivayetten birisi de böyledir. 

2- Yardım Bedir günü idi . İbn Abbas'ın, Katade'nin ve Mücahid ' in görüşü 
budur. Diğer rivayet ise İkrime'den gelmiş olup, müfessirlerden bir topluluğun 
tercih ettiği bir görüştür. 

227 Kurtubi der ki: Bu lafzın dal harfi fethalı olarak "murdefin" şeklinde okunması Nafi ' in kıra
atidir. Diğerleri ise kesreli "murdifin" şeklinde okumuşlardır. ( iV, 2806) 

228 Bk. Taberi, 1\1, 76 ve IX, 1 89;  Kuriubi ,  i l i ,  1 432 
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Bunların delili de siyakın buna delil teşkil ettiğidir . .  Çünkü yüce Allah : ''An
da/sun ki siz zayıfken Allah size Bedir' de yardım etmişti. O halde Allah 'tan sakı
nın ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere: İndirilen üçbin melekle Rabbinizin 
size yardım etmesi size yetmez mi, diyordun ? Evet, siz sabreder ve sakın ırsanız 
bunlar da ansızın üstünüze buradan gelecek olurlarsa Rabbiniz işaretlenmiş beş 
bin melekle size yardım edecektir. " (Ali Imran, 3/123-125) diye buyurmuş ve 
nihayet: ''Allah onu "  yani bu yardımı  "size ancak müjdelemek için ve kalpleriniz 
onunla huzur bulsun diye yaptı. " (Ali İmran, 31126) diye buyurmaktadır. 

Bunlar derler ki: Allah' tan yardım istemeleri üzerine yüce Allah da onlara 
yardımı üç bin meleğe tamamlayarak gönderdi. Daha sonra da sabretmeleri ve 
takvalı hareket etmeleri üzerine de yardım için gönderdiği meleklerin sayısını beş 
bine tamamladı. İşte böyle bir tedric ve yardımın arka arkaya gelmesi, hepsinin 
bir defada gelmesine göre , ruhlarında daha güzel ve daha güçlü bir etki bırak
mış, onları daha çok sevindirmiştir. Bu da vahyin arka arkaya gelip, peşpeşe 
inmesi gibidir. 

Birinci kesim ise şöyle demektedir: Olay, Uhud'da olan bitenler anlatılınca 
sözkonusu edilmektedir. Bedir ile ilgili anlatılanlar ise bu esnada ara cümleler 
halinde zikredilmiştir . .  Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hani sen (bir 
sabah) erkenden müminleri savaşa elverişli yerlere yerleştirmek üzere ailenden 
ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendir, her şeyi b ilendir. O zaman için izden iki züm
re bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcılarıydı. Müminler 
ancak Allah 'a güvenip dayanmalıdır. " (Ali İmran, 3/121 -122) Bundan sonra de.: 
''Anda/sun ki siz zayıfken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde A/"1.h 'tan 
sakının ki şükretmiş olasınız. " (Ali İmran, 3/123) diye buyurmaktadır. 

Böylelikle kendileri zayıf iken Bedir' de onlara yardım etmiş olma nimetini 
hatırlattı, sonra tekrar Uhud' da olanları sözkonusu etti. Allah Rasülünün de onla
ra söylediği: "indirilen üç bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi size yetmez 
mi?" (Ali İmran, 3/124) sözlerini haber vermekte, daha sonra da sabredip takvalı 
hareket etmeleri halinde Allah' ın beş bin melek ile onlara yardım edeceğini vaat 
etmektedir. Buradaki bu sözler, Rasülullah (s .a) ' ın söylediği belirtilen sözlerdir. 
Bedir'deki yardım ile ilgili söylenenler ise , yüce Allah' ın buyruklarıdır. Burada 
sözkonusu edilen yardım beş bin melektir. Bedir' deki yardım ise bin melek ile 
olmuştur. Buradaki beş bin melek ile yardım şarta bağlıdır, öteki ise mutlak bir 
yardımdır. Ali İmran sliresinde anlatılan kıssa Uhud kıssası olup, eksiksiz ve uzun 
uzadıya sözkonusu edilmiştir. Orada Bedir' den bir ara cümlesi ile sözedilmiştir. 
Enfal süresinde anlatılan olay ise Bedir kıssası olup, orada da bu olay eksik
siz ve uzun uzadıya zikredilmiştir. O halde Ali İmran suresinde anlatılan, Enfal 
suresinde anlatılandan farklıdır. Buna yüce Allah' ın :  "Bunlar da ansızın üstünüze 
buradan gelecek olurlarsa . . .  " (Ali İmran, 3/125) buyruğu açıklık getirmektedir. 
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Mücahid: Bu ,  Uhud günüdür demiştir. Bu da burada sözkonusu edilen yar
dımın o günde olmasını gerektirir. O halde bu sayıda bir yardım Bedir günü 
olmuştur. Onların ansızın buradan gelmeleri de Uhud günü olmuştur, demek 
doğru olamaz. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.229 

1 O. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve o sayede kalblerin iz tümüy
le rahatlasın diye yapmıştı. Yardım yalnız Allah katındandır. Şüphe yok 
ki Allah mutlak gôlipdir, Hakimdir. 

1 1 .  Han i  O kendi katından bir emniyet olmak üzere sizi hafif bir 
uykuya büründürüyordu. Sizi onunla tertemiz yapmak, sizden şeytanın 
pisliğin i  gidermek, kalblerin izi pekiştirmek ve onunla ayaklar(ın ız) a se
bat vermek için de üstünüze gökten bir su indiriyordu. 

1 2. Hani Rabbin meleklere: "Şüphesiz Ben sizinle beraberim. İman 
edenlere sebat verin; Ben, kafirlerin kalblerine korku salacağım. Artık 
onların boyunların ın üstüne de vurun, onların her parmağına da vurun" 
diye vahyediyordu. 

Tefsiri : 

Buyruğun tefsirinde onların kalplerini güçlendirin ve onlara zafer müjdesini 
verin, diye açıklama yapıldığı gibi, onlarla birlikte savaşta hazır olun diye de 
açıklanmıştır. 

Her iki görüş de doğrudur . .  Çünkü melekler onlarla birlikte savaşta bulun
muş ve onların kalplerine sebat vermişlerdir.230 

229 Zôdu'l-Me'ôd, 111, 1 76-178 
230 Medôricu 's-Sôlikin, 1, 46 
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1 3. Bunun sebebi onların Allah 'a ve Rasulü'ne karşı gelmeleridir. 
Kim Allah 'a ve Rasulü 'ne karşı gelirse (bilmeli ki) muhakkak Allah, ce
zası çok şiddetli olandır. 

14. Bu şimdiki azabınız, onu tadın. (Ahirette) kafirler için bir de ateş 
azabı vardır. 

15 .  Ey iman edenler, (savaş için) toplu bir halde kafirlerle karşılaştı
ğınız zaman, onlara arkanızı dönmeyiniz. 

1 6. Savaşmak için, yer tutmak yahut başka bir bölüğe katılmak gaye
si ile olmaksızın, o gün kim onlara arkasını çevirip kaçarsa, muhakkak o, 
Allah 'ın gazabına uğramış olur. Onun yeri de Cehennemdir. O, ne kötü 
bir dönüş yeridir! 

1 7. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın za
man da sen atmadın. Ama ancak Allah attı. Mü 'minleri kendi nezdinden 
güzel bir imtihan ile denemek için (bunu yaptı). Şüphesiz ki Allah hak
kıyla işitendir, her şeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Bir kısım ilim adamlarının kanaatine göre ayetten maksat, RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in bu fiilinin ona ait olmayıp, yüce Rabbe izafe edilmesi 
sözkonusudur. 

Böyle diyenler, bunu Cebriyeci görüşlerine esas kabul etmişler, fiillerin kullara 
nispetinin de batıl olduğunu, hakikatte bu fiilin yalnızca Rabbe nispet edileceğini 
söylemişlerdir. Ancak bu, onların Kur'an'ı yanlış anlamalarının bir neticesidir. 

Eğer bu doğru olsaydı ,  bunun bütün ameller hakkında geçerli kabul edilme
si icap eder ve: Namaz kıldığımda ben kılmadım, oruç tutarken ben tutmadım, 
kurban keserken ben kesmedim . Yaptığım her bir fiili aslında ben yapmadım, 
bütün bunları Allah yaptı, demek gerekirdi .  Eğer bunu genel ve geçerli bir kaide 
kabul edecek olurlarsa, itaat olsun , masiyet olsun kulların bütün fiillerinde böy
le kabul etmeleri gerekir . .  Çünkü aralarında bir fark yoktur. Eğer bu işi sadece 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e ve onun bütün fiillerine özel yahutta sadece 
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atmasına has kabul edecek olurlarsa, o takdirde de çelişkiye düşerler. O halde 
bunlar ayet-i kerimeden muradın ne olduğunu anlamak hususunda tevfike maz
har olamamışlardır. 

Diğer taraftan bu ayet-i kerime Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Bedir 
günü bir avuç çakılı müşriklerin üzerine atması hakkında inmiştir.23 1  Attığı bu ça
kıl tanelerinden düşman askerlerinden yüzüne isab2t etmedik kimse kalmamıştır. 
Bilindiği gibi insanın böyle bir atışı kesinlikle bu derece isabet etmez. 

O halde atışın başlangıcı, RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- tarafından idi . 
Nihayeti yani yüzlerine tek tek ulaşması ise yüce Allah'tan idi . 

Böylelikle yüce Allah atışın başlangıcını peygambere izafe etmiş fakat nihai 
olarak varışın ona ait olmadığını belirtmiştir. Aynı ayette yüce Allah' ın :  "Onları 
siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü " diye buyurması da bunun bir ben
zeridir. İşte bundan sonra yüce Allah : ''Attığın zaman da sen atmadın ama ancak 
Allah attı " diye buyurmaktadır. Böylelikle onları öldürenin tek başına o oldu
ğunu ,  bu işin sizler tarafından yapılmadığını ona haber vermiştir. Nitekim çakıl 
taşlarını onların gözlerine tek başına ulaştıran da o olmuştu . Bu işi yapan onun 
RasOlü değildi, fakat ayet-i kerimenin işaret ettiği husus, şanı yüce Allah'ın zahiri 
bir takım sebepler ortaya koymuş olduğudur. Müşrikleri bertaraf etmek, onları 
bertaraf etmeyi üstlenmek ve onları insanlar tarafından zahiren görülen sebepler 
dışında gizli bir takım sebeplerle onları helak etmek gibi .  Böylelikle sonuç olarak 
ortaya çıkan yenilgi , öldürme ve zafer Allah'a izafe edilmiş ve onunla sağlanmış 
olduğu dile getirilmektedir. Yardım ve zafer verenlerin en hayırlısı O'dur.232 

Bazı kimseler de yüce Allah ' ın :  

"Onları siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü, attığın zaman da sen 
atmadın ama ancak Allah attı " buyruğunun bu kabilden olduğunu zannetmiş ve 
bu ayeti Kaderiye' ye karşı delilleri arasında değerlendirmişlerdir. Oysa bunlar da 
ayetin maksadını anlamamışlardır. 

Ayet bu kabilden değildir. Çünkü bu ayet-i kerime onlara Bedir vakası hak
kında bir hitaptır. Şanı yüce Allah meleklerini indirmiş, melekleri de Allah' ın 
düşmanlarını öldürmüşlerdi .  Bu bakımdan Müslümanların tek başlarına onla
rı öldürdüklerini belirtmemiştir. Aksine onları öldürenler meleklerdi. RasOlullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in atmasına gelince , onun kudreti içerisinde olan, ilk 

231 İbn İshak, il, 277'de, Bedir gazvesi olayları arasında; Taberani, el-Kebir, Ill, 203'de Hakim 
b. Hizam -radıyallahu anh-'dan gelen bir hadis olarak; Heysemi, Mecmau 'z-Zevôid, VI, 
84'de: Hadisi Taberani, el-Kebir ve el-Evsafta rivayet etmiş olup, senedi hasendir demiştir; 
yine Taberani, el-Kebir'de: XI, 285'de İbn Abbas -radıyallahu anh-'dan rivayet etmiş, el
Heysemi de, VI, 84'de: Ravileri Sahih'in ravileridir demiştir; Fıkhu 's-Sire, 239'da kaydedil
diği gibi el-Elbani de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ayrıca bk.:Taberi, Tefsir, IX,204; 
İbn Kesir, il, 316. 

232 Medô.ricu 's-Sô.likin, Ill ,  426-427 
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olarak atmak ve bırakmak idi. Attıklarının uzak mesafeye rağmen düşmanların 
yüzlerine ulaştırılması ve bunun hepsinin yüzüne tek tek ulaştırılması ise, Allah 
RasOlünün fiiliyle yaptığı şeylerden değildi, fakat bunu sadece Allah yapmıştı. O 
halde atış demek olan "ramy" ile atışın başlangıcı da, ulaştırılması da kastedil
mektedir. Böylelikle yüce Allah : "Attığın zaman" buyruğu ile atışın başlangıcının 
peygamber tarafından yapıldığını söylerken "sen atmadın" sözü ile de ulaştırma 
işini onun yapmadığını belirtmiş olmaktadır.233 

"Müminleri kendi nezdinden güzel bir imtihan ile denemek için (bunu yap
tı) . " 

Burada güzel imtihan ile denemek, düşmana karşı zafer, ganimet ve yardım 
nimetidir. Yoksa hoşa gitmeyen şeylerle sınanmak anlamında kullanılan ibtila 
ile ilgisi yoktur. Aksine bu buyruk, Allah' ın bir kimseye nimet etmesi halini ifade 
eden güzel bir bela demektir. Arapçada: Eblakellahu velebtelake, denilir. Allah 
onu hayırla bela etti, hoşa gitmeyen şeylerle de ibtila etti, diye kullanırlar ve bu şu 
hadiste de görüldüğü gibi çoğunlukla görülen bir kullanımdır:234 "Ben seni hem 
ibtila edeceğim, hem de seninle başkalarını ibtila edeceğim (sınayacağım) . "235 

1 8. Sizin haliniz işte budur. Şüphesiz Allah kafirlerin düzenini zayıf
/atandır. 

1 9. Eğer siz fetih istemekteyseniz işte size o fetih gelmiştir. Eğer vaz
geçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar dönerseniz, Biz de 
döneriz. Topluluğunuzun -çok da olsa- size hiçbir faydası olmaz. Çünkü 
Allah mü'minlerle beraberdir. 

20. Ey iman edenler, Allah 'a ve Rasulü 'ne itaat edin. Dinleyip durdu
ğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. 

233 Şifau '/-alil, 59 
234 Hadis sahih olup, Ahmed, iV, 1 62, 266; Müslim ,  V, 716'da geçmektedir. 
235 Tariku 'l-Hicreteyn, 320 
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21 . Kendileri dinlemedikleri halde "dinledik" diyenler gibi de olma
yın. 

22. Çünkü Allah katında yeryüzünde yürüyen canlrların en kötüsü 
akıl etmeyen, sağır ve dilsiz/erdir. 

23. Eğer Allah onlarda bir hayır olduğun u  bilseydi, elbette onlara 
işittirirdi. Şôyet onlara işittirmiş olsaydı yine onlar m uhakkak yüz çevire
rek arkalarına döner giderlerdi. 

Tefsiri: 

Şanı yüce Allah bu buyruğu ile şunu haber vermektedir: Hidayetin kaynağı 
olan kalplerine işittirmekten ve onlara fayda verecek şeyleri kavratmaktan on
ları mahrum etmiştir . .  Çünkü bunların almaları gereken yer, bunları kabul edici 
değildir. O yerde bir hayır yoktur. . Çünkü bir kimse hakka bizzat kendisinde 
bulunan hayır ve ona doğru ondaki eğilim ,  onu istemesi, sevmesi, ona ulaşmak 
için gayret göstermesi, onu elde etmesi dolayısıyla da sevinmesi sebebi ile boyun 
eğer. Bunların kalplerinde ise bu türden hiçbir şey yoktur. Bu kalplere hidayet 
ulaşmış ve onlara erişmiştir. Tıpkı semadan inen bir yağmurun yere ulaşması ile 
birlikte suyu tutmayan, hiçbir ot bitirmeyen yükseklerdeki sert arazinin üzerine 
düşmesine benzer. Böyle bir yer suyu da kabul etmez, bitki de yeşertmez. Ama 
su özü itibariyle bir rahmet ve bir hayattır fakat yerde onu kabul edecek özellik 
yoktur. Daha sonra onlar hakkında bu hususu daha da pekiştirmek üzere : "Şayet 
onlara işittirmiş olsaydı yine onlar muhakkak yüz çevirerek arkalarına döner gi
derlerdi " diye buyurmaktadır. Böylelikle onlarda kabul etmemek ve anlamamak 
ile birlikte , bir başka afetin de bulunduğunu haber vermektedir ki, bu da büyük
lenmek, yüz çevirmek ve kötü maksattır. Anlasalar dahi o hakka boyun eğmezler, 
hakka tabi olmazlar. Gereğince amel etmezler. O halde bunlar hakkında hidayet 
bir beyan hidayeti , delilin ikame edilmesi hidayeti türündendir. Tevfik ve irşad 
anlamı ile bir h idayet değildir. Yani haklarında hidayet, rahmet ile bağlantılı ol
mamıştır. 

Müminlere gelince , onlar hakkında hidayet rahmet ile bağlantılıdır. Bundan 
dolayı Kur'an-ı Kerim onlar için bir hidayet ve bir rahmettir, diğerleri için ise 
rahmetsiz bir hidayettir. 

Müminler hakkında hidayetin rahmet ile birlikte bulunması, hem dünyada
dır, hem de ahirettedir.236 

"Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. 
Şayet onlara işittirmiş olsaydı, yine onlar muhakkak yüz çevirerek arkalarına 
döner giderlerdi. " 

236 İğôsetu 'l-Lehfdn, i l ,  1 7 1 - 1 72 
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Yani yüce Allah bu kafirlerin hidayeti kabul edip, ona boyun eğecekleri
ni bilmiş olsaydı, onların kavrayıp anlamalarını da sağlardı .  Yoksa onlar zaten 
idrak etmek anlamıyla bu buyrukları işitmiş bulunuyorlar. "Şôyet onlara işittirmiş 
olsaydı, yine onlar muhakkak yüz çevirerek arkalarına döner giderlerdi. " Yani 
onların anlamalarını sağlamış olsaydı dahi boyun eğmezler ve anladıklarından 
faydalanmazlardı . .  Çünkü onların kalplerinde duyduklarından yararlanmalarına 
engel teşkil eden yüz çevirmek ve büyüklenerek uzaklaşmak özelliği vardır.237 

Yine yüce Allah ' m :  "Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette 
onlara işittirirdi"  buyruğu şu demektir: Yani onlara davete icabet ve itaatle boyun 
eğmek sonucunu verecek şekilde işittirirdi . Anlamın:  Kavramalarını sağlardı ,  şek
linde olduğu da söylenmiştir. Buna göre buyruk, kalplerine işittirirdi demek olur . .  
Çünkü kalbin işitmesi anlamayı da ihtiva eder. 

Meselenin tahkiki sonucu şudur: Her iki husus da kastedilmiştir. Şanı yüce 
Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, anlamalarını sağlar, işitip anladıklarını 
kabul etmelerine imkan verirdi .238 

24. "Ey iman edenler! Sizi, size hayat verece/.. şeylere çağırdığı za
man Allah 'ın ve Rasulünün çağrısına uyun . . .  Ont.n huzurunda toplana
caksınız. " 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime bir kaç hususu ihtiva etmektedir. 

Bunlardan birisi şudur: Faydalı bir hayat ancak Allah ve RasCılünün çağrısını 
kabul etmekle elde edilir. Bu çağrıyı kabul etmeyen kimsenin hayvani hayatı 
olsa bile gerçek bir hayatı yoktur. Onun bu hayvani hayatı kendisi ile en aşa
ğılık hayvanlar arasında ortak bir paydadır. Fakat gerçek, hoş hayat ise zahiren 
ve batınen Allah' m  ve RasCılünün çağrısını kabul edenlerin hayatıdır. Asıl diriler 
ölseler dahi bunlardır. başkaları ise bedenleriyle hayatta bulunsalar bile ölüdür
ler. Bundan dolayı insanlar arasında hayatı en mükemmel olanlar, RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in davetini en mükemmel şekilde kabul edenlerdir. . Çün
kü onun davet ettiği her hususta hayat vardır. Onun bir kısmını elde edemeyen 
bir kimse, hayatın da bir kısmını yitirmiş olur. Onda Allah RasCılünün davetini 
kabul ettiği oranda hayat vardır. 
------- -- -----
237 Medôricu 's-Si'ılikin, ! ,  483. 484 
238 Medôricu 's-Si'ılikin, lll , 1 68 
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Mücahid: "Size hayat verecek şeye" buyruğunu "hakka" diye açıklamıştır. 
Katade de : O bu Kur'an'dır, onda hayat, güven, kurtuluş, dünyada ve 

ahirette kötülüklerden korunmak vardır, demiştir. 
es-Süddi: Bu İslamdır. Küfür ile ölü iken İslam' la onları canlandırmıştır, diye 

açıklamıştır. 
İbn İshak ile Urve b .  ez-Zubeyr -ki lafız ona aittir- "sizi size hayat verecek 

şeylere" buyruğunu şöyle açıklamışlardır:239 Yani daha önce zelil iken Allah ' ın 
sizi kendisiyle aziz kıldığı savaş çağrısını kabul ediniz. Bununla zayıflıktan kurta
rıp sizi güçlendirdi ,  düşmanlarınız sizi yenik düşürüp kahrederken, bu sayede sizi 
düşmanlarınıza karşı korudu. 

Bunların hepsi aynı gerçeği ifade eden çeşitli tabirlerdir. 240 Bu da RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-'in getirdiklerinin gereğini zahiren ve batınen eksiksiz yeri
ne getirmektir. 

el-Vahidi der ki: Çoğunluk yüce Allah' ın :  "Size hayat verecek şey" ile kas
tedilenin cihad olduğu görüşündedir. İbn ishak' ın görüşü bu olduğu gibi ,  meani 
bilginlerinin çoğunun tercih ettiği de budur. 

el-Ferra dedi ki: Düşmanlarınıza karşı cihad etmekle durumunuzu canlandır
maya sizi davet ettiği vakit, demektir. Bununla şunu söylemek istemektedir: On
ların hali, durumu ancak savaş ve cihad ile güçlenir. Cihadı terk edecek olurlarsa 
zayıflarlar ve düşmanlarının ona karşı cüretkarlığı artar. 

Derim ki : Cihad dünya hayatında, berzah hayatında ve ahiret hayatında 
onlara hayat verecek en büyük işlerdendir. 

Dünyada onlara hayat vermesi şu demektir: Güçlü olmaları, düşmanlarını 
kahretmeleri cihad ile olur. 

Berzah hayatı ile ilgili olarak da yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah yo
lunda öldürülenleri sakın ölüler sanma, bilakis onlar Rab/eri katında diridirler, 
nzıklanırlar. " (Ali lmran, 311 69) 

Ahirete gelince, Mücahidlerin ve şehitlerin ahiret hayatından ve nimetinden 
paylarına düşenler diğerlerinin payına düşenden daha büyüktür. 

Bundan dolayı İbn Kuteybe:241 "Size hayat verecek şeye" ile kasıt şehadettir, 
diye açıklamıştır. 

Bazı müfessirler de: "Size hayat verecek şey"den kasıt, Cennettir. . Çünkü 
ebedi hayat yurdu odur. Orada daimi ve hoş hayat vardır, demişlerdir. Bunu 
Ebu Ali el-Cürcani nakletmiştir. 

239 İbn Hişam, es-Siretu 'n-Nebeviyye, i l ,  312 
240 Bk. Taberi, Tefsir, IX, 213 
241  Te'vilu Müşkili'/-Kur'ôn, s. 15l 'de: "Dininizi canlandıracak ve sizi yüceltecek cihada" diye 

açıklamaktadır. 
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Ayet-i kerime bütün bunları kapsar . .  Çünkü iman, İslam, Kur'an ve cihad 
kalplere hoş bir hayat yaşatır. Hayatın en mükemmel hali ise Cennettedir. 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- de imana ve Cennet' e çağırır. O, o halde hem 
dünyada, hem ahirette gerçek hayata davet edendir. 

İnsanın iki tür hayata ihtiyacı vardır. Birisi kendisi ile faydalı olanı, zararlı 
olanı idrak ettiği, kendisine faydalı olanı, zararlı olana tercih ettiği bedeni hayatı
dır. Bu hayatında bir eksiklik görüldüğü takdirde, bu eksiklik oranında acı çeker, 
zayıf düşer. Bundan dolayı hastanın, üzüntülünün, kederlinin , gamlının, bir şey
lerden korkanın, fakir düşmüş olanın, zelil kalmış olanın hayatı, bütün bunlardan 
yana esenlikte olan kimsenin hayatına göre daha alt mertebededir. 

Diğer bir hayat ise kişinin kendisi ile hakkı batıldan, sapıklığı eğrilikten ,  
hevayı dala.Jetten ayırt edebildiği, kalbinin ve ruhunun hayatıdır. O bu  hayat ile 
hak olanı zıttına tercih eder. Bu hayat ona bilgiler, irade ile istenenler ve ameller 
arasında faydalı olanı ,  zararlı olandan ayırt etme imkanını verir. Ayrıca hakka 
iman, hakkı isteme ve onu sevmek gücünü kazandırır. Batıldan nefret etmek 
ve hoşlanmamak gücünü verir. Bu sebeple onun şuuru, ayırt etme gücü, sev
gisi, nefreti , yardım ve destek vermesi bu hayattan aldığı paya göre olur. Nasıl 
ki canlı olan bir bedenin faydalı olan ile acı vereni fark edip, hissetmesi daha 
mükemmel ise ,  onun faydalı olana eğilimi ve ona destek vermesi acı verene 
göre daha büyük ise , bu durum da bedenin hayatına göre değişiyor ise; öbürü 
de kalbin hayatına göre değişiklik gösterir. Kalbin hayatı kalmadı mı onun ayırt 
etme gücü de işlemez olur. Bir tür ayırt etme gücü bulunsa dahi faydalı olanı za
rarlı olana kendisi ile tercih edebileceği bir gücü bulamaz. Tıpkı insanın Allah'ın 
ruhundan gönderdiği elçisi olan meleğin kendisine ruh üfleyinceye kadar hayat 
sahibi olamayacağı gibi .  Ona ruh üfledikten sonra o hayat bulabilir. Halbuki 
bundan önce ölüler arasında idi . İşte insanın ruhunun ve kalbinin hayat bulması 
da, RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in ona Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu 
ruhu üfleyinceye kadar sözkonusu değildir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "O kendi emri ile kullarından dilediği kim
seler üzerine vahiy ile melekleri indirir. " (en-Nah/, 1 6/2} ; "O kendi emrinden 
ruhu kullarından dilediği kimseye gönderir. " (el-Mumin, 40/1 5); "Sana da böy
lece emrimizden bir ruh vahyettik. Kitabın da, imanın da ne olduğunu bilmez
din. Fakat biz onu kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi h idayete ilettiğimizi bir 
nur kıldık. " (eş-Şurô, 40/52) 

Böylelikle yüce Allah, vahyinin bir ruh ve bir nur olduğunu haber vermek
tedir. O halde hayat bulmak ve nurlanmak (aydınlanmak) ,  melek rasCılün ruhu 
üflemesine bağlıdır. Bundan dolayı hem melek rasCılün ruh üflemesine, hem de 
beşer rasCılün ruh üflemesine mazhar olan bir kimse, her iki hayata da sahip olur. 
Meleğin üflemesini elde edip, rasCılün üflemesine sahip olamayan bir kimse iki 
hayattan birisini elde eder fakat diğerini de yitirmiş olur. 
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Yüce Allah' ın :  "Bilin ki Allah kişi i le kalbi arasına girer. " (el-Enfal, 8/24) 
buyruğu ile ilgili olarak meşhur olan açıklama şekli şudur: Allah mümin ile küfür 
arasına, kafir ile iman arasına, kendisine itaat edenler ile isyan edenler arasına, 
kendisine isyan edenler ile itaat edenler arasına girer. Bu, İbn Abbas' ın ve mü
fessirlerin cumhurunun görüşüdür.242 

Ayet-i kerime hakkında bir başka görüş de vardır: Şanı yüce Allah kulunun 
kalbine oldukça yakındır. Hiçbir gizli şey ona gizli değildir. O kulun kendisi ile 
kalbi arasındadır. Bu açıklamayı el-Vahidi, Katade'den diye nakletmiştir. Böyle 
bir açıklama ifadenin akışına daha uygundur . .  Çünkü daveti kabul etmenin esası 
kalp ile olur. Kalp dışarıda kalarak sırf beden ile yapılan çağrıya uymanın faydası 
olmaz . .  Çünkü şanı yüce Allah, kulun kendisi ile kalbi arasındadır. Kalbinin bu 
çağrıyı kabul edip etmediğini, kalbinde bunu mu yoksa onun aksini mi sakladı
ğını bilir. 

Birinci görüşe göre de ayetler arasındaki uygunluk şöyle açıklanır: Sizler 
çağrıyı kabul etmekte elinizi ağır tuttunuz ve geç kaldınız. Şanı yüce Allah' ın 
sizlerle kalplerinizin arasına girip engel koymasından yana kendinizi emniyette 
hissetmeyiniz . O takdirde bundan sonra çağrıyı kabul etme imkanınız olmaz.  
Hak açıklık kazanıp, ayan beyan belli olduktan sonra çağrıyı kabul etmeyi terk 
edişinize karşılık da bu bir ceza olur. Bu durumda buyruk yüce Allah ' ın :  "Ilk defa 
ona iman etmedikleri gibi biz de onların kalplerin i  ve gözlerini çeviririz. " (el
En' anı, 6/1 10) buyruğunda dile getirilen anlama benzerlik arzediyor demektir. 
Aynı şekilde : "Onlar sapıp eğri/ince, Allah da onların kalplerini eğriltti. " ( es-Saff, 
61/5) buyruğu ile : "Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman etmediler. " (el
A'raf, 7/101 )  buyruklarını andırır. O halde ayet-i kerime, azalar çağrıyı kabul etse 
dahi kalp ile çağrıyı kabul etmeyi terk etmekten sakındırmayı ihtiva etmektedir. 

Ayet-i kerimede ince bir husus daha vardır. O da şudur: Yüce Allah onlara 
hem şeriati, hem de şeriatin emrine uymayı yani şeriatın çağrısını kabul etme
yi bir arada ihsan ettiği gibi, kaderi ve kadere imanı da bir arada vermiştir. O 
halde bu buyruk yüce Allah ' ın :  ''Aranızdan dosdoğru yolda gitmek isteyenlere 
alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz de dileyemezsiniz. " (et-Tekvir, 81/28-
29) buyruğu ile : "Kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe de öğüt ala
mazlar. " (el-Müddessir, 74/55-56) buyruklarına benzer. Doğrusunu en iyi bilen 
Allah' tır. 243 

Yüce Allah' ın kula kendisinin ve rasO.lünün çağrısını kabul etme emrini ver
dikten sonra, kişi ile kalbinin arasına girişini haber vermiş olduğunu,  bu emrin ve 
bu haberin kapsamında da onun ve rasO.lünün çağrısını kabul etmeyi terk eden
ler ile kalplerinin arasına çağrıyı kabulü terklerine bir ceza olmak üzere girdiğini 

242 Bk. Taberi, Tefsir, IX, 2 14-2 1 7  
243 el-Feuôid, 87-90 ve 130 
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haber verdiğini de görüyoruz . .  Çünkü şanı yüce Allah, kalpleri ilk olarak onu 
kabul etmeyip saptıkları gibi , ikinci olarak da hidayeti terk edip, sapmalarından 
ötürü cezalandırır. Nitekim yüce Allah: "Onlar sapıp eğri/ince Allah da onların 
kalplerini eğriltti. " ( es-Saff, 61/5) diye buyurmaktadır.244 

25. Bir de için izden yaln ızca zulmedenlere erişmekle kalmayan bir 
fitneden sakının.  Hem bilin ki Allah, şüphesiz azabı çetin olandır. 

26. Şunu da hatırlayın ki, b ir zamanlar yeryüzünde azlıktınız ve zayıf 
görülüyordunuz. İnsanların sizi tutup kapmasından korkuyordunuz da 
O, sizi barındırdı, sizi yardımıyla kuvvetlendirdi. Size en temiz ve en hoş 
şeylerden rızık verdi. Tô. ki şükredesiniz. 

27. Ey iman edenler, Allah 'a ve RasCılü 'ne hainlik etmeyin. Bile bile 
emanetlerinize de hainlik etmeyin. 

28. Bilin ki malların ız da evlatların ız da ancak birer imtihandır ve 
muhakkak Allah katında büyük mükôfat vardır. 

29. Ey iman edenler, eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü 
ayırd edecek bir anlayış (Furkôn) verir, kötülüklerin izi örter, size mağfi
ret eder. Allah büyük lütuf sahibidir. 

Tefsiri : 

Bu kurtuluşu, yardımı, ilmi ,  hak ile batılı birbirinden ayıran nuru gerçek
leştiren ,  kötülüklerin örtülüp, günahların bağışlanmasına sebep olan furkan ile 
kolaylaşır. Bu da kolaylaştırmanın en ileri derecesidir. 245 

244 el-Kelam fi Mes'e/eti 's-Sema', 1 00- 1 01 
245 et-Tibyan fi Aksami 'l-Kur'an,  58 



30. Han i  o kôfir/er seni  tutup bağlamak yahut öldürmek yahut seni 
(Mekke 'den) çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı .  Onlar bu tuzağı 
kurarlarken Allah da bunun karşılığında kendilerine tuzak kuruyordu. 
Allah, tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. 

31 . Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman: "Işittik, eğer dilersek biz de 
bunun benzerini elbette söylerdik. Bu, eskilerin efsanelerinden başka 
bir şey değildir" demişlerdi. 

32. Hani b ir zaman: "Ey Allah, eğer bu (Kur'an- ı  Kerim) senin ka
tından (indirilmiş) hakkın kendisi ise durma bizim üzerimize gökten taş 
yağdır yahut bize acıklı bir azab gönder" demişlerdi. 

33. Hôlbuki sen içlerinde iken Allah onlara azab verecek değildir. 
Onlar istiğfar edip dururken de Allah onları azablandıracak değildir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime Rasulün muhabbetine, onun kalpte olması halinde getir
diklerinin hakikatine işaret etmektedir. Şanı yüce Allah dünyada da, ahirette de 
ona azap vermez. 

Rasulün kalpte varlığı ona azap etmeye engel iken, şanı yüce Rabbin kalpte 
varlığı hakkında ne düşünülür? İşte bunlar iki ayrı işarettir. 246 

Yüce Allah peygamberine hitaben söylediği: "Hô.lbuki sen içlerinde iken Al
lah onlara azap verecek değildir. "  ( el-Enfal, 8/33 ) buyruğu üzerinde düşünelim. 

Onun bedeni ve şahsının aralarında bulunması dolayısıyla onlar onun düş
manları oldukları halde, azabı onlardan uzaklaştırdığına göre; onun sırrı, ona 
iman, ona sevgi ve onun getirdikleri bir toplum arasında bulunuyor yahutta bir 
şahısta var ise , böylelerinin üzerinden azabı kaldırmak daha öncelikle sözkonusu 
olmaz mı ve daha uygun değil mi? Bundan bu gerçeğin nasıl anlaşıldığı üzerinde 
de duralım.247 

246 el-Kelam fi Mes'eleti 's-Sema ', 397 
247 İ'lamu 'l-Muvakkı 'in, 1, 290 
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Islık Çalmak ve El Çırpmak (Muka ve Tasdiye) 
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34. Onlar Mescid-i Haram 'dan alıkoyup durdukları halde Allah on
lara ne diye azab etmesin ki? Hem onlar ona h izmete layık kimseler de 
değildirler. Ona h izmete gerçekten layık olanlar, ancak takva sahipleri
dir. Fakat onların pek çoğu bilmez. 

35. Onların Beyt'in yanında duaları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan 
başka bir şey değildi. Öyleyse inkôrın zzdan dolayı azabı tadın. 

Tefsiri: 
İbn Abbas, İbn Ömer, Atiyye, Mücahid, ed-Dahhak, el-Hasen ve Katade 

Muka: Islık çalmak, tasdiye ise el çırpmak demektir, derler. 
Dil bilginleri de böyle demişlerdir: Muka ıslık çalmak demektir. Kişi iki elini 

bir araya getirip, bu şekilde ıslık çaldığı takdirde bu fiil kullanılır. Bineğin seslice 
yellenmesi halinde de bu fiil kullanılır. Bundan dolayı bu kelime ruğa (böğür
mek) , 'uva' (ulumak) ve suğa' (melemek) gibi çıkartılan seslerin kalıbına uygun 
olarak gelmiştir. İbnu's-Sikkit der ki: Ses çıkartmak ile ilgili bütün kelimeler(in ilk 
harfleri ) , nida ve ğına dışında hepsi ötrelidirler. 

Tasdiye ise sözlükte el çırpmak demektir. Ellerini birbirine çırptığı zaman bu 
fiil kullanılır. Hassan b. Sabit de ıslık çalmaları ve el çırpmaları dolayısı ile müş
rikleri ayıplarken şöyle der: 

"Melekler kalktığı vakit sizler de duanıza kalkarsınız, 
El çırparak ve ıslık çalarak. "  
İşte aradaki benzerlik (ayrılık) da  böyledir. Müslümanlar farz ve  nafile na

mazlarda dururken onlar ıslık çalar, el çırparlardı .  
İbn Abbas der ki: "Kureyşliler Ka'be'yi çıplak tavaf ederler, e l  çırpar, ıslık 

çalarlardı ."  
Mücahid de şöyle demektedir: "Onlar tavaf esnasında Peygamber -sallallahu 

aleyhi veseli em-' e karşı dikiliyor, tavaf esnasında ve namazda şaşırtmak için ıslık 
çalıyor, el çırpıyorlardı ."  

Benzeri bir açıklama Mukatil 'den nakledilmiştir. Şüphesiz ki onlar hem 
bunu, hem de ötekini yapıyorlardı .  Şanı yüce Allah'a  ıslık çalarak, el çırparak 
yaklaşmaya kalkışanlar işte bu birinci türe benzerler. İkinci türden olan namaz kı
lan, zikir ve kıraat ehlinin de şaşırmalarını ,  karıştırmalarını sağlamak isteyenlerin 
kardeşleridirler. 
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İbn Arafe ve İbnu'l-Enbari der ki: Islık çalmak ve el çırpmak namaz ve dua 
değildir. Fakat yüce Allah onların emrolundukları namazın yerine ıslık çalıp, el 
çırptıklarını haber vermektedir. Bundan dolayı da Allah onlara büyük veballer 
vermiştir. Bu da bir kimsenin : Ben onun ziyaretine gittim, o ise haklarımı gözet
mek olarak bana kötü davrandı, demesi gibidir. Maksat şudur: El çırpanlar ve 
kavala ya da zurnaya ve benzerlerine üfleyen kimselerde böylelerinin vasıflarına 
benzer bir hal vardır. Bu, zahiri bir benzerlik olsa dahi onlara benzedikleri oranda 
onların da yergiden payları vardır. Bütün ıslık çalıp, el çırpışlarında onlara benze
meseler dahi bu böyledir. Şanı yüce Allah, namaz esnasında herhangi bir durum 
ile karşı karşıya kaldıkları vakit ihtiyaç duyacaklarında el çırpmayı erkekler için 
meşru kılmamıştır. Aksine onlara "subhanallah" demek emri verilmiştir ki , böy
lelikle kadınlara benzemesinler. Peki ya bu işi ihtiyaç olmadığı halde yaparlarsa 
ve bununla birlikte de kavli ve fiili başka masiyetleri de birlikte işlerlerse durum 
ne olur?248 

Muka denilen şey, ıslık çalmak ve buna tabi olan ğına (şarkı) türledir. Tasdiye 
ise elleri çırpmak ve buna tabi olan diğer hususlardır. Şanı yüce Allah' ın Kita
bında yermiş olduğu müşriklerin sema' ı bu olduğuna göre , ıslık çalmakla birlikte 
kavallar ve diğer çalgılar da birlikte olursa el çırpmakla birlikte zilli defler, raks , kı
rılıp dökülmek, ölçülü hareketlerle eğilip bükülmek de yer alırsa durum ne olur? 

Bunlar, bu pekiştirici, cürmü ağırlaştırıcı haller eklenince el çırpmak ve ıslık 
çalmak bunlara helal kılınmış gibi görüyorlar. 249 

36. O kafirler şüphesiz mallarını, Allah yolundan alıkoymak için har
carlar. Yakında da onları harcayacaklar. Sonra bu, onlara bir yürek acı
sı olacaktır. Sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. Kafir olanlar toplanıp 
Cehennem ' e sürüleceklerdir. 

248 İğasetu'l-Lehfan, 1, 244-245 
249 el-Kelam fi Mes'eleti 's-Sema, 335, 336 
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37. Allah, murdarı temizden (kafiri mü 'minden) ayırd etsin, murdarı 
birbiri üstüne koyup hepsini yığsın da onları Cehennem 'e atsın diye. İşte 
onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. 

38. Sen o kafirlere de ki: "Eğer (şirkten) vazgeçerlerse onlara geçmiş 
(günahları) mağfiret olunur. Eğer yine (şirke) dönerlerse kendilerinden 
öncekilerin sünneti muhakkak devam etmiş olur. 

39. Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din (egemen düzen) bütünüyle 
Allah 'ın oluncaya kadar onlarla savaşınız. Eğer vazgeçerlerse muhak
kak Allah ne yaptıkların ı  iyice görmektedir. 

Tefsiri : 

Yüce Allah bu buyruğu ile fitne ile dinin tamamıyla Allah'a ait oluşu ara
sında bir çelişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bunların her birisi diğeri ile 
çelişiktir. Fitne de şirk diye tefsir edilmiştir. 

O halde kalplerin fitneye maruz kalmasına sebep olan husus ya bir şirktir 
yahutta şirke götüren sebeplerdendir. Bunlar ise şüphe ve şehvet türlerinin kap
samında bulunan bir türü teşkil eder.250 

40. Ve eğer yüzçevirirlerse bilin ki Allah sizin mevlan ızdır. O ne güzel 
mevladır, ne güzel yardımcıdır! 

41 . Eğer Allah 'a, Furkan günü olan iki ordunun birbirleriyle karşılaş
tıkları günde kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet ola
rak aldığın ız herhangi bir şeyin beşte biri Allah 'a, Rasulün'e, yakınlar(ına, 
yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Allah her şeye gücü yetendir. 

42. "Ta ki helak olan kişi apaçık  bir delil üzere helak olsun, hayatta 
kalan kişi de apaçık bir delil üzere yaşasın" 

250 İğasetu 'l-Lehfan, i l ,  158 
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Tefsiri: 

Yüce Allah'ın buyruğunda bulunan (ta ki anlamı verilen) lam'a gelince, bu
radaki lam, asıl anlamı olan ta' lil ifade eder .. Çünkü bu lam, yüce Allah ' ın dostla
rı ile düşmanlarını aralarında herhangi bir sözleşme bulunmaksızın biraraya ge
tirişindeki h ikmeti beyan için zikredilmiştir. Azlıklarına, rikkatlerine, sayıca, araç 
ve gereç bakımından güçsüzlüklerine; karşı taraftakilerin çokluklarına, yenilgiye 
uğrayacaklarını hiçbir kimsenin zannetmediği , silah , araç ve gereç üstünlüklerine 
rağmen dostlarını bunlara karşı muzaffer kılmasının hikmetini beyan etmektedir. 
Bu ise şanı yüce Rabbimizin, kendisi ile rasulünü ve kitabını tasdik ettiği, doğru
luklarını ortaya koyduğu en büyük ayetlerinden bir ayettir. Artık bundan sonra 
kendisi adına küfrü ve inadı seçen bir kimse, apaçık bir delil üzere helak olsun. 
Onun Allah'a karşı göstereceği bir delili kalmasın .  Allah'a  ve Rasulüne iman 
eden bir kimse de apaçık bir delil üzere hayata kavuşsun . Onda herhangi bir 
şüphe ve tereddüt kalmasın. İşte bu en büyük hikmetlerdendir. Bunun bir ben
zeri de yüce Allah' ın şu buyruğudur: "O ancak bir zikir ve apaçık bir Kur'an'dır 
ta ki o diri olan kimseleri korkutup uyarsın ve kafirler aleyhine azap sözü hak 
olsun. "  (Yasin , 36/69-70)251 

43. Han i  Allah onları rüyanda sana az göstermişti. Eğer onları sana 
çok gösterseydi elbette korkuya kapılacaktınız ve iş hakkında çekişe
cektin iz. Ama Allah (sizi bundan) kurtardı. Şüphesiz O, kalblerde olanı 
hakkıyla bilendir. 

44. Hani siz karşılaştığın ız zaman (Allah) onları gözlerin ize az göste
riyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ta ki Allah, gerçekleşmesi 
gereken emri yerine getirsin. Bütün işler ancak Allah 'a döndürülür. 

45. "Ey iman edenler bir topluluk ile karşılaşırsanız, sebat gösterin. 
Allah 'ı çokça anın ki felah bulasınız. " 

251 Şifô.u '/-alil, 193 
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Tefsiri: 

Yüce Allah hem çokça zikretmeyi, hem de cihadı bir arada emretmiş bulun
maktadır. Böylelikle kurtuluşu ümit edebilsinler. Nitekim yüce Allah: "Ey iman 
edenler Allah 'ı çokça anın. " (el-Ahzab, 33/45) ve: ''Al/ah 'ı çokça zikreden erkek
ler ve çokça zikreden kadınlar. " (el-Ahzab, 33/35) diye buyurmaktadır.252 

46. Allah 'a ve Rôsulü 'ne itaat edin. Birbirin izle çekişmeyin. Sonra 
korkuya kapılırsın ız, gücünüz (kesilip devletiniz yıkılıp) gider. Bir de sab
redin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. 

47. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve 
Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah yaptıkların ı  çepeçevre 
kuşatandır 

48. "Hani şeytan onlara yaptıkların ı  süslemiş . . . .  Çünkü Allah cezası 
çok şiddetli olandır, demişti. " 

Tefsiri: 

Şeytan müşriklere Bedir' e gitmek üzere çıktıklarında Suraka b. Malik 
suretinde görünmüş ve : Kinane oğuJlarının sizin çoluk çocuğunuza bir kötülük 
yapmalarına karşı ben size güvenlik ve eman veriyorum, demişti . Ancak Allah'ın 
düşmanı yüce Allah'ın melek askerlerinin, rasOlüne yardım etmek için indiği
ni görünce , yanlarından kaçmış ve onları düşmanlarına teslim etmişti. Nitekim 
Hassan şöyle demektedir: 

"Aldatarak şeytan onları öne sürdü, sonra teslim etti onları 
Çünkü o murdar varlık kendisini dost edinenleri aldatır. " 

252 el-Vôbi/u 's-sayyib, 49, Daru' l-Beyan baskısı 
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Aynı şekilde kadını ve çocuğunu öldüren rahibe de bunu yapmıştı.253 Şeytan 
rahibe önce kadın ile zina etmesini, sonra da onu öldürmesini emretti . Daha 
sonra kadının akrabalarına onu gösterdi ve gerçek durumunu açıkça görmelerini 
sağladı .  Arkasından şeytan kendisine secde etmesini emretti. Rahip bunu yapın
ca, ondan kaçıp onu kendi haline bıraktı . İşte şanı yüce Allah: "Onların durumu 
şeytanın insana: Kafir ol dediği zaman ki  durumu gibidir. Kafir olunca: Muhak
kak ben senden uzağım.  Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah 'tan korkarım 
der. " ( el-Haşr, 33/16) buyruğunu onun hakkında indirmiştir. 

Bu anlatılanlar elbetteki bu olayın kendisi hakkında sözedildiği kimseye mah
sus değildir. Aksine bu, kendisine yardım etsin ve ihtiyacını görsün diye verdiği 
küfür emrinde şeytana itaat eden herkes hakkında geneldir. Bu durumda şeytan 
Cehennem ateşinde bütün dostlarından uzak olduğunu belirteceği gibi, o kişiden 
uzak olduğunu belirtir ve tehlikeleriyle baş başa bırakır. Şeytan Cehennem'de 
onlardan uzak olduğunu belirttikten sonra: "Esasen ben sizin daha önceden beni 
şirk koşmanızı inkar etmiştim. " (İbrahim, 14/22) diyecek ve onları en kötü yere 
ulaştırmış olduktan sonra da onlardan büsbütün uzak olduğunu da bildirecektir. 

İnsanlar, Allah düşmanının: "Ben gerçekten Allah 'tan korkarım "  sözü hak
kında farklı kanaatlere sahiptirler.254 Katade ve İbn İshak der ki: Allah ' ın düşma
nı: "Gerçekten ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum" derken doğru söylemiştir 
fakat (ben muhakkak Allah' tan korkarım) derken de yalan söylemiştir. Allah'a 
yemin olsun ki onda Allah korkusu diye bir şey yoktur. Fakat karşı duracak bir 
gücünün ve koruma imkanının bulunmadığını görünce onları tehlikeler ile karşı 
karşıya bıraktı. İşte Allah ' ın düşmanının kendisine itaat edenlere karşı uygulama
yı adet edindiği budur. 

Bir başka kesim de şöyle demektedir: O yüce Allah' ın dünyada kendisi
ni azap ile yakalayacağından korktu. Tıpkı kafir ve günahkarın öldürülmekten 
yahutta günahı sebebi ile cezalandırılmaktan korkması gibi .  Yoksa o ahirette 
Allah'ın azabından korkmamıştır. 

253 Bununla birçok müfessirin şanı yüce Allah' ın el-Haşr suresi, 1 6. ayetin tefsiri esnasında 
zikrettikleri rivayeti kastetmektedir. Bk. Taberi, Tefsir, XXVIII ,  49-50. Ali, Abdullah b. Mesud 
ve İbn Abbas (r.anhum) 'dan rivayeti; Beğavi, VII, 68, İbn Abbas -radıyallahu anh-'dan; İbn 
Kesir, !\/, 362. İbn Kesir der ki: Bazıları burada İsrail oğullarından oldukça abid birisinin ba
şından geçen bir olayı zikretmektedir. Bu da verilen bu örneğe dair bir misal gibidir. Yoksa 
bu misal ile sadece bu kastedilmiş anlamında değildir. Aksine bu aradaki benzerlik dolayısı 
ile başkaları ile birlikte buna bir örnek teşkil eder." Daha sonra İbn Kesir bunu İbn Cerir' in 
rivayet ettiği şekliyle kaydetmektedir. Bunu Kurtubi de muhtasar ve merfu olarak rivayet 
etmiş ve şunları söylemiştir: Bunu Kadı İsmail ve Ali b. el-Medini, Süfyan b. Uyeyne'den, 
o Amr b.  Dinar'dan, o Urve b.  Amir'den, o Abd b. Rifaa ez-Zuraki'den, o Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-'den diye rivayet etmiştir." (Vlll , 6516)  Haşr suresinin sözü ge
çen ayetin tefsiri. Ayrıca bk. ed-Durru'l-Mensur, Vl l l ,  1 16; Şevkani ,  Fethu '/-Kadir, \/, 205 

254 Bk. Taberi, Tefsir, X, 18-20 
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Bu daha sahihtir . .  Çünkü böyle bir korku ne iman etmeyi ne de kurtulmayı 
gerektirir. 

el-Kelbi de:  "Cebrail' in kendisini yakalayacağından, böylelikle gerçek du
rumunu onlara tanıtacağından ve buna bağlı olarak kendisine itaat etmeyecek
lerinden korktu" demektedir. Ancak bu tutarsız bir görüştür . .  Çünkü şeytan bu 
sözlerini onlara ancak ökçeleri üzerine gerisin geri kaçtıktan sonra söylemişti. 
Ancak el-Kelbi bu sözleriyle şunu demek istemiş ise müstesna: Şayet Cebrail 
müşriklere kendilerini himayeye aldığını söyleyip, onları böyle bir hale düşürenin 
şeytan olduğunu, İblis olduğunu bildirecek olursa, bundan sonra ona itaat etme
yeceklerdi. el-Kelbi eğer bunu kastediyorsa oldukça uzak bir ihtimalden sözetmiş 
ve maksat olarak gözetilmeyen bir manayı ortaya koymak için kendisini zorlamış 
demektir. 

Ata ise : "Ben Allah' ın beni helak edeceği kimseler arasında helak edece
ğinden korkarım" diye açıklamıştır. Bu da dünyada helak olma korkusudur ve 
bunun ona faydası olmaz . 

ez-Zeccac ve İbnu'l-Enbari de şöyle der: "Şeytan artık kendisine rr ühlet ve
rilen sürenin sona ermek üzere olduğunu zannetmişti. -İbnu' l-Enbari şunları da 
eklemektedir-: Benim bana verilen sürenin sona ereceği o bilinen vaktin gelmiş 
olduğundan ve böylelikle azabın beni bulacağından korkuyorum . .  Çünkü şeytan 
melekleri görünce kendisine verilen sürenin nihayete erdiğinden korkarak kendi
si için endişeye kapıldığından ötürü o sözleri söylemiş oldu. "255 
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49. O zaman münafıklarla kalblerinde hastalık olanlar: "Bunları din

leri aldatt ı"  diyordu. Hôlbuki kim Allah 'a dayanıp güvenirse hiç şüphe
siz Allah mut.fak galibtir, Hakimdir. 

255 İğô.setu '/-Lehfô.n, 1, 102-108 
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50. Meleklerin o kôfirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura ve: "O 
yakıcı azabı tadın" diye diye canların ı  alırken bir görseydin! 

5 1 .  Bu, ellerin izin daha önce yaptıkları yüzündendir ve hiç şüphesiz 
Allah 'ın kullarına zulmedici olmadığındandır. 

52. Tıpkı Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin gidişi gibi. Onlar 
Allah' ın ayetlerin i inkar etmişlerdi de Allah da kendilerini günahları se
bebiyle yakalamıştı. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, cezası çetin olandır. 

53. Bunun sebebi şudur: Bir kavim nefislerinde olanı  değiştirmedik
çe Allah onlara ihsan ettiği n imeti değiştirici değildir ve şüphesiz ki Allah 
herşeyi işitendir, bilendir. 

Tefsiri: 

Ayet-i kerime şuna işaret etmektedir: Allah bir kavmi cezalandırıp, onları 
belaya uğratırsa onlardaki bu ceza ve belayı kendi nefislerindeki masiyeti itaate 
doğru değiştirmedikçe değiştirmez. Nitekim RasCılullah (s.a) ' ın amcası el-Abbas 
şöyle demiştir: "Bir bela ancak bir günah sebebiyle iner ve ancak bir tövbe ile 
kaldırılır." Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- :  "Bir köpeğin ve bir suretin bulun
duğu bir eve melekler girmez"256 buyruğu da bu kabildendir: 

Köpek ve suret meleğin eve girmesine engel olduğuna göre yüce Rabbin 
marifeti ve muhabbeti, şehvetin köpekleri ve sfüetleri ile dolup taşan bir kalbe 
nasıl girebilir?257 

Şanı yüce Allah bu buyruğu ile bir kuluna ihsan etmiş olduğu bir nimeti 
o kul kendi nefsinde olanı değiştirip, Allah'a itaati masiyet ile, şükrü küfür ile, 
Allah'ın rızasına sebep olanları gazabına sebep olanlarla değiştirmedikçe onları 
değiştirmeyeceğini haber vermektedir. Eğer kul böyle bir değişiklik yaparsa, yap
tığına uygun bir ceza olmak üzere onun da hali aleyhine olmak üzere değiştirilir. 
Rabbin asla kullara zulmetmez. 

Şayet masiyeti itaat ile değiştirirse Allah da onun üzerindeki cezayı afiyet ile 
zilleti de izzet ile değiştirir. 258 

256 Buhfıri, X, 394; Müslim, iV, 813  
257  Mes 'e/etu s-Sema , 397-398 
258 el-Ceubôu '/-Kafi , 1 05 
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54. Tıpkı Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin gidişi gibi. On

lar Rabblerinin ayetlerin i  yalanlamışlardı. Biz de günahları yüzünden 
onları he/Cık etmiş, Firavun hanedanını da suda boğmuştuk. Hepsi de 
zôlimdi/er. 

55. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü 
kôfirlerdir. Artık onlar iman etmezler. 

56. Onlar kendilerinden bir takım kimselerle antlaşma yaptığın her 
seferinde ardından ahidlerin i  bozanlardır. Onlar sakınmazlar da. 

5 7. Eğer bunları savaşta yakalarsan onlara yaptıklarınla arkalarında
ki/eri dağıt da (bundan) ibret alsınlar. 

58. Eğer (anlaşma yapan) bir kavmin hain liğinden endişeye düşer
sen, adalet üzere kendilerine an/aşmaların ı  bozduğunu bildir. Çünkü 
Allah hainlik edenleri sevmez. 

59. O inkar edenler öne geçtiklerini (azabımızdan kurtulabilecekleri
n i} asla sanmasınlar. Onlar (Bizi} asla aciz bırakamazlar. 

60. Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet (savaş mal
zemesi) ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki, bununla Allah 'ın düş
manını ve sizin düşmanınızı ve bun lardan başka sizlerin bilmeyip de 
Allah 'ın bildiği diğerlerini korkutasın ız. Allah yolunda ne harcarsan ız 
(ecri) size eksiksiz öden ir ve size asla zulmedilmez. 



r 
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61 . Onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş. Ve Allah 'a güvenip 
dayan. Çünkü O, her şeyi işitendir, bilendir. 

62. Eğer sen i  aldatmak isterlerse muhakkak Allah sana yeter. O sen i  
yardımıyle ve m u 'minlerle destekleyen, 

63. Ve gönüllerini  sevgiyle birleştirendir. Sen yeryüzünde olan her
şeyi toptan harcasaydın yine de kalblerini birleştiremezdin.  Fakat Allah 
araların ı  bulup kalblerini kaynaştırdı. Çünkü O Azizdir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

"Allah 'ın üzerin izdeki n imetini de hatırlayın.  Hani  siz düşmanlar idin iz de o 
kalplerinizi birleştirmiş, siz de onun n imetiyle kardeş olmuştunuz. " (Ali İmran, 
3/1 03) Kalplerin telif edilmesi, birbirlerine alışacak, biri diğerine meyledip onu 
sevecek hale getirilmesi demektir. Bu da kalplerin ihtiyari fiillerindendir. Şanı 
yüce Allah bunu başkasının değil , yalnızca kendisinin gerçekleştirmiş olduğunu 
haber vermektedir. 259 

64. Ey Peygamber, sana da sana uyan mü'minlere de Allah yeter. 

Tefsiri : 

Yani yalnız başına Allah hem sana, hem sana uyanlara yeter. Onunla birlikte 
ondan başkasına ihtiyacınız yoktur. Burada iki ihtimal sözkonusudur: 

1- Ayetteki "vav (mealde . . .  da)" ,  "men" edatını önce geçen mecrur kef' e 
atfedicidir. Cer eden tekrarlanmaksızın mecrur olan zamire atıf da kabul edilen 
görüşe göre caizdir. Bunun caiz oluşunun delilleri, tanıkları pek çoktur. Olmaya
cağına dair ileri sürülen iddialar ise tutarsızdır. 

2- Buradaki vav "e :  beraber" anlamında '\:/' de mahalle atıf suretiyle nasb 
konumunda olabilir . .  Çünkü ''..�..l=-�" buyruğu "sana yeter" anlamındadır. Yani 
Allah hem sana, hem de sana uyanlara yeter. Nitekim Araplar: 'rJ.> l-';jJ �: 
Sana ve Zeyd' e bir dirhem yeter" derler. Şair de şöyle demiştir: 

"Savaş başlayıp da artık asa da ortadan yarılınca 
Keskin bir Hind kılıcı sana da, Dahhak' a da yeter. " 
Bu husustaki iki takdirin daha sahih olanı budur. 

Ayet ile ilgili üçüncü bir takdir daha sözkonusudur: Buradaki "men" mübteda 
olarak ref' konumunda olur. Yani müminlerden sana uyanlara da Allah yeter. 

259 Şifôu 'l-alil, 57 
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Ayetteki dördüncü takdir: Anlam cihetinden hatalı bir takdirdir. O da "men" 
edatının Allah ' ın lafzı üzerine atıf ile ref' konumunda olmasıdır. O �akdirde mana: 
Sana Allah ve sana uyanlar yeter, şeklinde olur. 

Bu her ne kadar bazılarının kabul ettiği bir görüş ise de katıksız bir hata olup, 
ayet-i kerimenin bu şekilde anlaşılması caiz değildir . .  Çünkü kafi gelmek ve yet
mek yalnızca Allah için sözkonusudur. Tıpkı tevekkül, takva ve ibadete benzer. 
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Eğer sen i  aldatmak isterlerse muhakkak Allah 
sana yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. " (el-Enfal, 8/62) 

Böylelikle şanı yüce Allah yeterli olmak, yetmek ile destek vermek arasında 
fark gözetmekte ve yeterli olmayı sadece kendisine tahsis ederken, ona yardımcı 
olmayı hem kendisini, hem de kulların yapacağı bir iş olarak tespit etmiştir. 

Şanı yüce Allah yalnızca kendisini yeterli olmakla, kendilerine yetmekle ni
telendiren tevhid ve tevekkül sahibi kullarından övgüyle sözederek: "Onlar öyle 
kimselerdir ki insanlar kendilerine: (Düşmanınız olan) insanlar size karşı bir ordu 
hazırladılar. O halde onlardan korkun dedi/er de bu söz müminlerin imanların ı  
arttırdı ve:  ''Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. " (Ali İmran, 3/173)  diye 
buyurmaktadır. Onlar: Bize Allah ve Rasulü yeter demediler. 

Onların sözü bu olduğuna göre, şanı yüce Rabbimiz de bundan dolayı onları 
övdüğüne göre nasıl olur da Rasulüne: Allah ve sana tabi olanlar sana yeter, de
miş olabilir? Oysa ona tabi olanlar da yalnızca Allah' ın yeterli olacağını söylemiş, 
onu ve Rasulünü bu hususta ortak koşmamışlardır. Bu durumda kendisi nasıl 
Rasulüne yetmek hususunda onları kendisine ortak edebilir ki? Bu imkansızın 
imkanı, batılın batılıdır. Bunun bir benzeri de yüce Allah' ın şu buyruğudur: "Keş
ke onlar Allah 'ın ve Rasulünün kendilerine verdiğine razı olsalardı da bize Allah 
yeter yakında bize lütuf ve kereminden Allah da verecektir, Rasulü de. Biz ancak 
Allah 'tan umarız demiş olsalardı. " (et-Tevbe, 9/59) Burada yüce Allah ' ın verme 
fiilini hem Allah, hem de Rasulü için nasıl sözkonusu ettiği üzerinde düşünelim. 
Nitekim yüce Allah: "Rasul size ne verirse onu alın ız. " (el-Haşr, 59/7) diye bu
yurmuştur. Bununla birlikte yetmeyi, yeterli olmayı sadece kendisine ait kılmış 
ve onlar: Allah ve Rasulü bize yeter, dediler diye buyurmamıştır. Aksine bunu 
katıksız olarak kendi hakkı olarak dile getirmiştir. Nitekim yüce Allah : "Biz yal
n ızca Allah 'a rağbet edenleriz" diye buyurmuş ve: Rasulüne de rağbet edenleriz, 
dediklerini söylememiştir. Aksine rağbeti yalnız kendisine tahsis etmiştir. Nitekim 
yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: "O halde boş kaldın mı hemen 
yorul ve yalnız Rabbine rağbet et. " (el-İnşirah, 9417-8) 

O halde rağbet, tevekkül, inabe (Allah'a  dönüş) ve yeterli olmak, yalnız 
Allah 'a  aittir. Nezir ve adak da ancak yüce Allah'a  yapılır. 
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Bunun bir benzeri de yüce Allah'ın: ''Allah kuluna kafi gelmez mi?"  (ez-Zümer, 
39/36) buyruğudur. Yetmek, kafi gelmenin aynısıdır. Şanı yüce Allah kendisinin 
tek başına kuluna kafi geleceğini haber vermektedir. Nasıl olur da bu kafi gelişte 
yüce Allah peygamberine tabi olanları kendisine ortak kılabilir? Böyle bir bozuk 
te'vilin batıl oluşuna dair deliller burada zikredilemeyecek kadar pek çoktur.260 

• • • o J ,  ' () # C) .  _ .,  , ;. _  \A;.� 0_,�w, 03_R � � 0t JL:§.11 � 2}WI v-"r �ı �I � 
,j��2 � f _;; �� ı_,;.s- 0:�' � l1J1 ı;J� � � :fa_ �µ 0-;� 
�J:l.o � � :� �� � � �� FJ p �\ ' ;�.;_ ��\ �\ O� 
�i \�  Zr-.r.Wıll C! :ıiııj-�I 01t �t ı;ı� �1 F � �Ll ? l.t'.!�� 
rJ o � ... .,,. J J � .. • • 1 ; -... , • • 5- ,,. �jj\ u-i'r 03.J..J..J ��l'I .} � � LS�I ti 0fa_ 01 ,_:-$;� 0\S L; 
- 1 ,. l 

... 
... ... 1 .ı. 1 ğ '  l 

W ;S:...:�J :;;....;:, .ı°iıl � ül.:5 � ' \ A ·w :S... :.'_<::� � . - i\ıı - � - · � ı 1 , :ı:'ı.ı l _, 1 0. - � . , Y '"' r ı:-;- ..r.� -' .r: --!-- -' 
�iı\� � �ık �:ı;_t 

65. Ey peygamber, mü 'minleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yir
mi kişi bulunursa iki yüz (kafir} e galip gelirler. Sizden yüz kişi olursa 
kafirlerden bin kişiyi mağlup eder. Çünkü onlar anlamaz bir topluluktur. 

66. Şimdi Allah, zaafın ız olduğunu bildiğinden sizden (o ağır yükü) 
hafifletti. O halde eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa ikiyüz kişiyi yenerler, 
eğer sizden bin kişi olursa Allah 'ın izniyle ikib ine galip gelirler. Allah 
sabredenlerle beraberdir. 

67. Yeryüzünde çokça savaşıp zaferler kazanıncaya kadar esirler( inden 
fidye) alması hiç bir peygambere yaraşmaz. Sizler geçici dünya malını arzu 
ediyorsunuz (ha!) . Halbuki Allah ahireti ister. Allah Azizdir, Hakimdir. 

68. "Eğer Allah ' ın geçmiş bir yazısı olmasaydı, aldığın ıza karşılık her
halde size büyük bir azap dokunacaktı . "  

Tefsiri : 

Selef "bu önceden geçmiş yazının" mahiyeti hakkında farklı görüşlere sa
hiptir. 

Seleften ve onlardan sonra gelenlerden müfessirlerin cumhuru şöyle demiş
tir: Ey Bedir halkı, levh-i mahfuzda ganimetlerin size helal olduğuna dair Allah' ın 
kaza ve takdiri bulunmasaydı sizi cezalandıracaktı. 

260 Zfıdu'/-Me'fıd, 1, 35 
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Başkaları da şöyle demektedir: Eğer Allah'tan delil gelmedikçe kimseyi 
azaplandırmayacağına dair geçmişte bir yazı (takdir) olmasaydı, sizi cezalandı
racaktı . 

Başkaları da şöyle demektedir: Eğer Bedir' e katılanlar istediklerini işleseler 
dahi günahlarının bağışlanacağına dair Allah'tan bir yazı (takdir) geçmemiş ol
saydı ,  şüphesiz onları azaplandıracaktı. 

Daha başkaları da şöyle demişlerdir: -Ki doğru olan da budur- Eğer bütün 
bunlara dair Allah'tan bir yazı geçmemiş olsaydı ,  aldıklarınız sebebiyle size pek 
büyük bir azap dokunacaktı. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.261 

69. Artık elde ettiğin iz ganimetten helal ve hoş yeyin ve Allah'tan kor
kun. Şüphesiz ki Allah günahları bağışlayandır, çokça rahmet edendir. 

70. Ey peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: "Eğer Allah 'ın ilmine 
göre, kalblerin izde bir hayır (ve iman) varsa, O size sizden alınandan 
daha hayırlısını  verir ve sizi bağışlar. Allah günahları bağışlayandır, çok
ça rahmet edendir. " 

--------- ----
261 Şifôu '/-alil, 28 
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71 . Şayet (esirler sözlerinde durmayıp) sana hainlik etmek isterlerse, 
onlar zaten daha evvel Allah 'a hainlik etmişlerdi de O da bundan ötürü 
onlara karşı sana imkan vermişti. Allah çok iyi b ilendir, h ikmet sahibidir. 

72. İman edip h icret eden, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihôd 
edenlerle, (onları) barındırıp (düşmanlara karşı) yardım edenler (En
sar), işte onlar (mirasta) birbirlerinin velileridirler. İman edip de hicret 
etmeyenler ise, h icret edene kadar, sizin onlarla, h içbir velayetiniz yok
tur. (Buna rağmen) eğer onlar din h ususunda sizden yardım isterlerse 
size yardım etmek düşer. Ancak sizinle aralarında muahede bulunan bir 
kavme karşı değil. Allah yaptıklarınızı görendir. 

73. Kafir olanlar da birbirinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız 
yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur. 

74. İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda cihôd edenlerle, 
barındırıp yardım edenler, işte gerçek mü 'min olanlar bun lardır. Onlar 
için mağfiret ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. 

75 . Sonraları iman ve hicret edip de sizinle beraber cihôd edenle
re gelince, onlar da sizdendir. Akrabalar, Allah 'ın Kitabınca birbirlerine 
daha yakındırlar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 
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1 .  Müşriklerden antlaşma yaptıkların ıza Allah ve RasCılü tarafından 

ilişkilain kesildiğine dair bir uyarı( dır bu) ! 

2. Yeryüzünde dört ay rahat rahat dolaşın .  Biliniz ki siz Allah 'ı aciz 
bırakamazsınız ve her halde Allah kafirleri rüsvay edendir. 

3. Ve (bu) hacc-ı ekber günü Allah ve Rasulü 'nden insanlara Allah 
ve RasCılü 'nün, müşriklerden uzak olduklarına dair bir ilandır. Eğer tev
be ederseniz o, sizin için daha hayırlıdır. Yok, eğer yüz çevirirseniz iyi 
bilin ki, siz Allah 'ı aciz bırakamazsın ız. O kafirlere can yakıcı bir azabı 
müjdele. 

4. Muahede yaptığın ız müşrikler arasından (muahededen) sonra 
size karşı bir eksiklik yapmamış, aleyhin izde kimseye yardım etmemiş 
olanlar m üstesnadır. O halde onların süreleri bitinceye kadar ahidlerini 
tamamlayın .  ŞüpheEiz Allah sakınanları sever. 
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Tefsiri : 

Şanı yüce Allah, onlar kendileriyle yapmış olduğumuz ahitleri bize karşı ek
siksiz yerine getirdikleri sürece bizim de onların ahitlerine tam anlamıyla bağlı 
kalmamızı emir buyurmaktadır. Bilindiği gibi bu fiilleri işleyen bir kimse, bizim 
kendisinden almış olduğumuz sözlerin büyük bir bölümünü eksik yapmış, yerine 
getirmemiş olur. Ahitte sözkonusu edilen şeylerin en basiti olan dinar (cizye, ha
raç ve bu gibi )  müstesna. Dolayısıyla dinarların eksik ödenmesindense bu işler 
sebebiyle ahdin bozulması daha uygundur. En büyük düşmanlığı açıkça işledik
ten sonra maddi yükümlülüğü yerine getirmemiş olmasının da önemi yoktur. 

Bunu şöylece açıklayabiliriz: D inarı (cizye ve haracı) Müslümanların ondan 
almalarının sebebi, paraya olan ihtiyaçları değildir. Allah onlara dünyayı fet
hetmeyi nasip etmiş bulunuyor. Bunun onlardan alınmasının sebebi, onun zelil 
kılınması ve küçülünceye kadar da kahredilmesidir. Eğer bunu vermek isteme
yecek olursa küçülmüş olmaz, dolayısıyla öldürülmeyi hak eder. Eğer küçüklükle 
bağdaşmayan ve maddi yükümlülüğü vermemekten daha büyük olan bir kusur 
işleyecek olursa bundan dolayı öldürülmeyi hak etmesi daha uygundur. Bu da 
"makatı"e çok yakın şeylerdendir.262• Çünkü ahid ayetin delalet ettiği gibi zillet ile 
bağdaşmamaktadır. Bu da açıkça bilinen bir husustur. Şüphesiz daha zelil olan 
kimsenin kendisine kötülük yapmak isteyen kimseye karşı kendisini koruyacak 
bir gücü olmaz. Dolayısıyla böyle bir kimsenin Müslümanlar tarafından kendisine 
verilmiş bir ahdi var ise onların da o kimseye yardım etmeleri ve onu savunma
ları gerekir. Bu durumda kişi en zelil olmaz. Böylelikle Allah'a ve Rasulüne karşı 
savaş açan bir kimsenin kendisini koruyacak bir ahdinin olmayacağı sabit olur. 263 
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262 Alıkômu elı/i 'z-zimme adlı eserin muhakkiki şunları söylemektedir: Asıl nüshada bu şekil
dedir. Muhtemelen bu "el-maktu'u bih" yani kafi olarak bilinen hususlar şeklinde olmalıdır. 
Sözü geçen ibarelerin kaynağı: Alıkômu elı / i 'z-zimme. ll, 829-830 

263 Ahkômu ehli'z .. zimrne, il. 825-826 
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5 .  O haram aylar çıkınca artık o müşrikleri nerede buiursanız öl

dürün, onları yakalayın, onları alıkoyun, onların bütün geçit yerlerin i  
tutun. Eğer tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse, yollarını serbest 
bırakın. Gerçekten Allah mağfiret ve rahmet edicidir. 

6. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki 
Allah 'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olacağı yere kadar ulaştır. 
Bu, onların bilmeyen bir kavim olduklarından dolayı böyledir. 

7. Mescid-i Haram 'ın yanında ahidleştiklerin iz dışında, müşriklerin 
Allah katında ve Rasulü yanında nasıl bir ahdi olabilir? O halde onlar 
size karşı (ahidlerinde) doğru davrandıkları sürece siz de onlara doğru
lukla davranın .  Şüphesiz ki Allah sakınanları sever. 

8. (Müşriklerin) nasıl (bir ahdi) olabilir ki? Size karşı üstünlük sağ
larlarsa, hakkın ızda h içbir yemin ve hiçbir ahid gözetmezler. Dilleriyle 
sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Kalbleri ise isteksizdir. Onların çoğu fasık 
kimselerdir. 

9. Onlar Allah 'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında sattılar ve O'nun 
yolundan alıkoydular. Yapageldikleri gerçekten ne kötüdür! 

1 O. Onlar hiç bir mü 'min hakkında hiç bir yemin ve hiç bir ahid gö
zetmezler. İşte onlar haddi aşan ların ta kendileridir. 

1 1 .  Eğer tevbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık dinde kardeş
lerin izdir. Biz bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzadıya açıklarız. 

12. Eğer ahidlerinden sonra (tekrar) yeminlerini  bozarlar da dininize 
dil uzatırlarsa, küfrün önderlerini hemen öldürün .  Çünkü onların ye
minleri yoktur. Olur ki vazgeçerler. 
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1 3. Yemin lerini bozan, o Peygamberi (Mekke 'den) sürüp çıkarma
ya kalkışan ve bununla beraber ilk olarak sizinle kendileri (savaşmaya) 
başlayan bir kavim ile savaşmaz mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? 
Eğer m ü 'min kimseler iseniz, asıl korkmanız gereken Allah'dır. 

1 4. Onlarla savaşın ki, Allah ellerinizle onları azablandırsın. Onları 
rezil etsin, size onlara karşı zafer versin ve (bununla) mü 'min bir toplu
luğun gönüllerine şifa versin; 

1 5. Kalblerindeki gazabı gidersin. Allah dilediğine tevbe nasib eder. 
Allah hakkıyla bilendir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

Yüce Allah onlara düşmanları ile savaşmalarını emir buyurmakta ve bunun 
altı tane yararının olduğunu onlara bildirmektedir: Kin ve öfke kalbe acı verir. 
Onun devası ise kinin şifaya kavuşmasıdır. Eğer onu hak olan ile şifaya kavuştu
rursa şifa bulur, zulüm ile şifaya kavuşturursa bu da onu şifaya kavuşturacağını 
zanneden cihetin onun hastalığını arttırması anlamına gelir. Bu da aşk hastalı
ğını maşuku ile zina etmek suretiyle şifaya kavuşturmaya kalkışanın durumuna 
benzer. Böyle bir şey onun hastalığını arttırır ve aşk hastalığından daha ağır bir 
takım hastalıklara düçar olmasına sebep olur. İleride yüce Allah' ın izniyle gele
ceği gibi .264 
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1 6. Yoksa siz Allah içinizden cihôd edenleri, Allah'tan, RasCılü 'nden 
ve mü 'minlerden başkasını dost ve sırdaş edinmeyenleri ayırd etmeksizin 
bırakı/rveri/eceğin izi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Tefsiri : 

"Sırdaş (velice) "  muayyen bir kimseyi Allah' ın ve RasCılünün kelamını ve 
ümmetin sair ilim adamlarının sözlerini kendisi ile ölçüp değerlendireceği bir kişi 
edinmek demektir. Kur'an\ sünneti vesair ilim adamlarının sözlerini o kimse
nin sözü ile ölçer. Onun sözüne muhalif olanı reddeder, uygun düşeni de kabul 
eder.265 

264 İğôsetu '/-lehfô.n, I ,  19. "Velice: Strdaş demektir." (Esô.su '/-Belô.ğa, 508) ;  "Kişinin yakmlann
dan olmamakla b irlikte insanın güven duyduğu herkestir." (Rağtb el-İsfahani, el- Müfredat, 
533) 

265 es-Savôiku'l-mürse/e, !\/, 1525 
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Muayyen bir kimseyi ve onun sözlerini Allah Rasülünün sözlerine ve üm
metin diğer alimlerinin sözlerine tercih edeceği bir adam tespit etmekten daha 
büyük bir sırdaşlık sözkonusu değildir. Böyle bir kimse bu kişinin söylediklerini 
bütün bunların önüne geçirir. Allah' ın kitabını, Rasulünün sünnetini, ümmetin 
icmaını onun sözlerine arzeder. Bunlardan o kimsenin sözlerine uygun düşenleri, 
sözlerine uygunlukları dolayısıyla kabul eder, muhalif olanları da inceden inceye 
reddetmeye kalkışır, bunun için çeşitli hile ve yollara başvurur. Eğer velice (sırdaş 
edinmek) bu değil ise onun ne olduğunu bilemiyoruz.266 
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1 7. Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şahid iken Allah 'ın mes
cidlerin i  imar etme hakları yoktur. Onların (hayır namına) bütün yaptık
ları boşa gitmiştir ve onlar ebediyyen ateşte kalacaklardır. 

1 8. Allah 'ın mescidlerin i  ancak Allah 'a ve ahiret gün üne iman eden, 
namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkma
yan kimseler imar eder. işte bunların doğru yola ermişlerden olmaları 
umulur. 

1 9. Siz hacılara su vermeyi ve Mescid- i Haram 'ın tamirini, Allah ' a 
ve ahiret gün üne inanan, Allah yolunda cihôd eden(in ameli) ile bir mi 
tuttunuz? Bunlar Allah nezdinde bir  olamazlar. Allah zulmedenler top
luluğunu hidayete erdirmez. 

20. iman edip de hicret edenlerin, Allah yolunda malları ve canlarıyla 
c:hôd edenlerin Allah katında dereceleri pek büyüktür. işte umdukların ı  
e 'ele ,�den/er de onların ta kendileridir. 

26f le r; ı - ıı un.kkı " in.  l l .  1 7 9  
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21 . Rabbleri onları katından bir rahmet, hoşnutluk, içlerinde tüken
mez ve kalıcı nimetler bulunan kendilerine ait Cennetleri ile müjdeler. 

22. Onlar orada ebediyyen kalıcıdırlar. Muhakkak ki Allah katında 
büyük bir mükafat vardır. 

Tefsiri : 
Yüce Allah Mescid-i Haram' ı  itikaf etmek, tavaf etmek ve namaz kılmak 

suretiyle imar eden kimseler -ki Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen mescidlerinin imar 
edicileri de bunlardır- ile hacılara su verenlerin eşit olmayacaklarını , bunların Allah 
yolunda cihad edenlerle bir olmayacaklarını belirtmekte , mümin ve mücahidlerin 
onun nezdinde daha büyük bir dereceye sahip olduklarını, asıl kurtuluşa erenlerin 
de onlar olduklarını , rahmet, Allah ' ın rızası ve Cennet ile müjdeleneceklerin de 
onlar olduklarını belirtmektedir. Böylelikle cihad edenler ile Mescid-i Haram' ı  imar 
eden kimselerin -çeşitli ibadetler ile birlikte onu imar edenlere övgülerde bulun
muş olmasına rağmen- bir olmayacağını da: ''Allah 'ın  mescidlerini ancak Allah 'a 
ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah 'tan 
başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte bunlar doğru yola ermişlerden 
olmaları umulur. " ( et-Tevbe, 9/18) buyruğu ile dile getirmektedir. 

İşte mescidleri imar edenler bunlardır. Bununla birlikte cihad ehli olan kim
seler Allah nezdinde onlardan daha üstün bir derecededirler. 267 
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23. Ey iman edenler, eğer küfrü imandan sevimli bulurlarsa, babala

rın ızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. İçin iz& n kim onları veli edinirse; 
onlar zalimlerin ta kendi/eridirler. 

24. De ki: "Eğer babaların ız, oğulların ız, kardeşlerin iz, eşlerin iz, aşi
retiniz (soy ve sopunuz), elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğrama
sından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, 
Rasulü 'nden ve O'nun yolundaki cihaddan daha sevimli ise, o halde 
Allah 'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah fasıklar topluluğunu 
hidôyete erdirmez. " 

267 Tariku'/-hicreteyn .  332-333 



252 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

Tefsiri : 

Bu iki ayette bunların mallardan önce sözkonusu edilmesinin sebebi göz ka
maştırıcı bir hikmettir. O da şudur: Berae (Tevbe süresi) , sözü geçen bu hususla
rın Allah yolunda cihaddan daha çok sevilmesine karşılık bir tehdit ihtiva etmek
tedir. Bilindiği gibi Mücahid'in hanımından, anne babasından, kardeşlerinden, 
aşiretinden ayrılacağını düşünmesinin kendisini cihada çıkmaktan alıkoyması, 
malından ayrılacağının engel oluşundan daha ileridir . .  Çünkü o bununla beraber 
bir de öldürüleceğini ve ebediyyen onlardan ayrılacağını düşündüğü takdirde, 
bu cihada çıkmaktan nefsi kat kat fazlasıyla nefret eder. Böyle bir düşünce ha
linde malından ayrılacağı hatırına bile gelmez. Hatta sevdiklerinden ayrılması, 
malından ayrılığını hatırına bile getirmez. 

Bundan dolayı bu tür varlıkların öne geçirilmesi malın önce sözkonusu edil
mesinden daha uygundur. Öne alınanların öne alışında, geriye kalan lafızların 
sonradan zikredilişinde bu harikulade sıralama üzerinde de düşünüldüğü takdir
de bu sözün ne kadar azametli ve üstün olduğunu da ortaya koyar. Önce kulun 
asıllarını sözkonusu ederek başladı. Bunlar ise tabiat, şeref ve mertebe itibariyle 
ondan önce gelen atalarıdır. Bunların varlığı kendi atalarının kavimleri için bir 
övünç meselesi idi. Onları koruyup himaye etmek, bizzat kendi canlarını ve mal
larını koruyup h imaye etmekten daha ileri idi. Kendi öz oğullarından bile daha 
ileri idi. Bundan dolayı atalarını savunmaları, onlar adına mücadele vermeleri 
kendilerinin öldürülmeye, çoluk çocukların esir alınmasına katlanmaya kadar 
itti. Halbuki atalarının kafir olduklarına, eksikliklerine dair bir şahitlik de etmez
ler, dinlerinden de yüz çevirmezlerdi . .  Çünkü bu onları küçük görmek anlr.mına 
gelirdi. 

Daha sonra yüce Allah onların fürCı'unu sözkonusu etmektedir. Bunlar da 
evlatlarıdır . . Çünkü onların evlatları mertebe itibariyle onlardan sonra gelirler. 
Akrabaları arasında en yakınları da onlardır. Kalpleriyle en çok onlara bağlıdırlar, 
kardeşlerine ve aşiretlerine göre ciğerpareleri onlardır. Bundan sonra kardeşleri 
sözkonusu etmektedir. Buradaki kardeşler ise Kelale ve nesebin kıyısında köşe
sinde kalanlardır. O halde önce asılları, sonra dalları , üçüncü olarak benzerleri, 
dördüncü olarak eşleri sözkonusu etmektedir. . Çünkü zevce kişinin yanındaki 
bir yabancıdır. Onun yerine başkasını alması mümkündür. Zevce şehvet arzu
su dolayısıyla istenir. Baba, evlat ve kardeş gibi yakın akrabaların yerine kimse 
geçemez. Bunlar ise destek ve savunmak gücünü arttırmak için istenir. Bu da 
mücerred şehvetin önünde olan bir şeydir. 

Beşinci olarak da yakın akrabaları sözkonusu etti. Bu yakın akrabalar da 
aşiretten ve amca çocuklarından ibarettir. Onların aşiretleri çoğunlukla amca ço
cukları kabul edilirdi. Yabancı iseler daha sonra bırakılmaları ise daha uygundur. 
İşte akrabalardan sonra altıncı olarak malları sözkonusu etmektedir. Ayrıca mal
ları kazanılan şey olarak nitelendirmiştir . .  Çünkü kalpler kazanılan mala daha 

1 
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bir meyil gösterir, malı daha çok sever ve onun değerini daha iyi bilir . .  Çünkü 
o malın kazanılması için yorgunluk ve meşakkat çekilmiştir. Miras, hibe , vasiyet 
gibi çalışmadan elde edilen maldan bu bakımdan farklıdır. Bu sebeple insanın 
birincisine gösterdiği dikkat ve koruması, onu gözetmesi ve kalmasını istemesi, 
ikincisinden daha büyüktür. Fiilen görülen de bunun bir tanığıdır, bu da delil 
olarak yeterlidir. 

Yedinci olarak da kurtuluşu sözetmektedir . .  Çünkü kulun mala olan sevgisi 
vasıtasıyla elde ettiği, ticarete sevgisinden daha büyüktür . .  Çünkü ona göre tica
ret kazanılan mala götüren bir yoldur. Bu sebeple malın ticaretten önce sözkonu
su edilmesi , amaçların vesilelerine öncelenmesi kabilindendir. 

Daha sonra yüce Allah ticareti kesada uğramasından korkulan olarak nite
lendirmektedir. Bu ise ticaretin şerefine ve önemine delildir. Ticaretin, kesada 
uğramaktan insanı korkuya düşürecek kadar değerli olduğunu göstermektedir. 

Daha sonra sekizinci olarak vatanı sözkonusu etmektedir ki bu da merte
belerin sonuncusudur . .  Çünkü kalbin vatana bağlılık duyması daha önce sözü 
geçenlere bağlılığından daha aşağı derecededir . .  Çünkü vatan diye kabul edilen 
yerler birbirine benzer. Bazen ikinci vatan her yönüyle birinci vatanın yerini tuta
bilir, ondan hayırlı da olabilir ve onun yerini bir kısmı dahi tutabilir. 

Atalar, evlatlar, akrabalar ve aşiretlere gelince, başkaları bunların yerini tut
maz. Kalp her ne kadar ilk vatanına özlem duysa dahi atalarına, evlatlarına, 
eşlerine özlem duyması , mertebelerin sonuncusu olan vatan sevgisinden daha 
büyüktür. Vakıada fiilen görülen budur. Ancak uzak olanı yakına tercih etmesini 
gerektiren arızi bir sebebin bulunması hali müstesnadır. Böyle bir durum ise külli 
değil, cüz'idir. O halde bu ileri sürülerek çelişki bulunduğu söylenemez. Arızi se
beplerin olmaması halinde ise uygun sıralama ve vakıada görülen budur.268 

268 Bedôiu'l-fevôid. ! ,  75-76 
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25. Anda/sun ki Allah birçok yerde ve Huneyn (Gazvesi) gününde 

size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bunun 
size hiçbir faydası olmamıştı. Yeryüzü genişliğine rağmen, başınıza dar 
gelmişti. Nihayet arkanızı çevirip gitmiştiniz. 

26. (Bu dağınıklıktan) sonra Allah; RasCılü 'ne ve m ü 'minlere sekine
tini (rahmetini} indirmiş; görmediğiniz ordular da indirm iş ve kafirleri 
azablandırmıştı. Kafirlerin cezası işte budur. 

27. Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. 
Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. 

28. Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yılla
rından sonra artık onlar Mescid-i Haram 'a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlik
ten korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfundan zenginleştirir. 
Şüphesiz Allah herşeyi bilendir, tam hüküm ve hikmet sah ibidir. 

29. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah 'a ve ahiret gününe 
iman etmeyen, Allah 'ın ve RasCılü 'nün haram kıldığını haram saymayan 
ve hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle kendi elleriyle küçülmüşler 
olarak cizye verinceye kadar savaşınız. 

Tefsiri :  

Cizye, zelil ve küçük düşürmek üzere kafirlere kişi başına konulmuş olan 
haraç (vergi) demektir. 

Yani onlar kendi şahısları adına haraç (vergi) verinceye kadar (savaşınız) . 
Bu kelimenin hangi kökten türediği hususunda görüş ayrılığı vardır. Kadı Ebu 
Ya' la el-Ahkamu's-Sultaniyye adlı eserinde şöyle demektedir:269 Bu isim ceza 
(karşılık)dan türetilmiştir ve onların küçük düşürülmesi için küfürlerine karşılık bir 
ceza olarak alındığından ötürü bu isim verilmiştir. Yahutta bizim bunu onlardan 
yumuşak bir şekilde alıp onlara eman verişimizin bir cezası (karşılığı) olduğu 
içindir. 

el-Muğni adlı eserin müellifi der ki : Bu kelime alacağını ödedi, anlamı ile 
"cezahum"den türetilmiştir. . Çünkü yüce Allah : "Hiçbir nefsin bir başka nefis 
yerine ceza vermesinin sözkonusu olmayacağı . . .  " (el-Bakara, 2/48) diye buyur
maktadır. Bu durumda cizye, fidye gibidir. Hocamız (İbn Teymiye) der ki: Birincisi 

269 Kadı Ebu Ya'la, el-Ahkômu's-Sultaniyye, s. 153 
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daha sahihtir. Bu da cizyenin bir ceza mı  yoksa bir ücret mi olduğu ile alakalıdır. 
Yüce Allah'ın "kendi elleriyle" buyruğu burada hal olarak nasb konumundadır. 
Zelil ve kahredilmişler olarak onu ödeyinceye kadar, demektir. Ayet-i kerime ile 
ilgili sahih görüş budur. 

Bir diğer kesim de "kendi elleriyle" ifadesi, vadeli değil , peşin olarak ödeme
leri demektir, diye açıklamıştır. 

Bir diğer kesim de şöyle demektedir: Cizye, ödeyenin eliyle doğrudan onu 
tahsil edenin eline verilmesi demektir. Bunun için cizyeyi ödeyecek kişi, onu baş
kasıyla göndermemeli, ödemek üzere başkasını vekil tayin etmemelidir. 

Bir başka kesim de şöyle demektedir: Bunun anlamı şudur: Siz onların le
hine kabulde bulunmak suretiyle onlara lütufta bulunmuş oluyorsunuz. Onların 
verdiklerini kabul ettiğiniz için de onlara iyilik yapıyorsunuz. 

Ancak sahih olan birinci görüştür. Bunların dışında herkesin benimsediği 
kanaat de budur. Alabildiğine uzak ve Allah'ın muradını isabet ettiremeyenlerin 
görüşü ise buyruk, cizyenin onların ellerinden geldiği takdirde yani ödeme güç
leri bulunduğu takdirde alınmasıdır. Dolayısıyla onu ödemekten aciz olanlardan 
alınmaz, diyenlerin görüşüdür. Bu görüş, Allah' ın muradını isabet ettirmekten en 
uzak düşmüş görüştür. 

Bu hüküm doğrudur. Ancak ayeti bu şekilde yorumlamak batıldır. Ashab-ı 
Kiram'dan, tabiinden,  ümmetin selefinden hiç kimse bu şekilde tefsir etmiş de
ğildir. Bu görüş müteahhirlerden birisinin görüşlerindendir. 

Yüce Allah' ın : "Küçülmüşler olarak" ifadesi de ikinci haldir. Birincisi Müs
lümanların onlardan cizyeyi alış halleridir, bu cizyeyi (gerektiğinde) kahrederek 
(zorlayarak) ve elleri ile alacaklardır. İkincisi ise cizyeyi ödeyenin halini açıkla
maktadır. O da cizyeyi küçülmüş ve zelil olarak ödemesi şeklindedır. 

Cizyeyi eda ederken küçülme hallerinin tefsiri hususunda farklı görüşler 
vardır.270 İkrime : Alan kişi oturmuş, ödeyenin de ayakta olduğu halde ödemesi 
suretiyle olur derken ,  bir başka kesim: Cizyeyi ödeyecek olanın bizzat binekli de
ğil de yürüyerek gelmesi, cizyeyi getirdiği vakit uzunca bekletilmesi, kendisinden 
cizyenin alınacağı yere şiddetle çekilmesi suretiyle olur. Sonra da onun eli çekilir 
ve küçük düşürülür, demiştir. 

Ancak bütün bunların hiçbir delili yoktur. Ayetin muktezası da değildir. 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem - ' den olsun, ashab-ı kiram' dan olsun bunu yap
tıkları da nakledilmiş değildir. 

270 Bk. Taberi, X, 109 
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Ayet-i kerime ile ilgili olarak doğru olan görüş şu ki: Küçüklük, onların İslam 
dininin hükümlerinin kendilerine uygulanmasını kabul etmesi ve cizyeyi ver
meleridir. Bunu kabul edip, buna riayet etmek küçülmenin ta kendisidir. İmam 
Ahmed b. Hanbel' in kendisinden yaptığı bir rivayette şöyle demektedir: Yüce 
Allah' ın :  "Küçülmüşler olarak" diye ifade ettiği küçülmüşlüğü yerine getirmeye
cek olurlarsa, (geçmişte) ellerinden sürükleniyor ve boyunlarına mühür vurulu
yordu, demiştir. Bu da şunu göstermektedir: Eğer zımmi olan bir kimse ödemek
le yükümlü olduğu ödemeyi yapar ve küçülmeye bağlı kalırsa, ayrıca elinden 
sürüklenip vurulmaya da ihtiyaç kalmaz. 

Mehna b. Yahya yoluyla gelen rivayette de : Cizye ödemekte yorulmalarını 
sağlamak müstehaptır, dediği rivayet edilmiştir. 

Kadı (Ebu Ya'la) dedi ki: Ne onlara işkence yapılacağını, ne de takatlerinden 
fazlası ile mükellef tutulacaklarını kastetmiş değildir. Kastettiği onların hafife alın
malarından ve zelil düşürülmelerinden ibarettir. 

Derim ki: Veren el üstte, alan el de altta olduğundan ötürü imamlar cizyede 
aynı şeyin sözkonusu olmasını sağlamak üzere , cizyenin veren elin altta, alan elin 
de üstte olmasını sağlayacak şekilde alınmasını sözkonusu etmişlerdir. 

Kadı Ebu Ya' la dedi ki : Bu açıklamalar, sultanın görevlendirmelerini kabul 
eden ve Müslümanlara zulüm ve üstünlük tasladıkları açıkça ortaya çıkan, Müs
lümanlardan haksız vergiler alan bu Hıristiyanların ,  bir zimmetlerinin olmadığını 
ve kanlarının mübah olduğunu göstermektedir. . Çünkü şanı yüce Allah, onları 
cizyeyi küçülmüş ve zelil olarak vermekle nitelendirmiş bulunmaktadır. 

Kadı'nın yaptığı bu istinbat, istinbatın en sahih şekillerindendir . .  Çünkü şanı 
yüce Allah savaşın ,  küçülmüşler olarak cizyeyi verecekleri vakte kadar sürdü
rülmesini emir buyurmuştur. Hıristiyan ve cizye vermek durumunda olan daha 
başka kimselerin halleri zelil olmaya ve küçülmeye aykırı ise onların kanlarının 
ve mallarının koruma altında bulunması sözkonusu olmaz. Böylelerinin zimmeti 
yoktur. İşte bundan dolayı müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab -radıyallahu anh
onlara küçülmelerini ve zelil düşmelerini ihtiva eden malum şartlan koşmuş27 1  ve 
bu şartların dışına herhangi bir şekilde çıktıkları takdirde artık onların ahdinin 
ve zimmetlerinin kalmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla ayrılık çıkartan ve inatla 
karşı dikilen kimselere yapılması helal olan şeyleri onlara da yapmak, Müslü
manlara helal olur, demiştir.272 

271 Ömer b.  el-Hattab -radıyallahu anh-'ın mektubunun açıklaması için bk .  Ahkômu eh/i'z
zimme, 11, 657; İbn Kesir, Tefsir, 11, 372 

272 Ahkômu ehli 'z-zimme, 1 ,  22-25 
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30. Yahudiler: "Uzeyr Allah' ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar da: 
"Mesih Allah 'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarında dolaşan söz
leridir ki, daha önce kafirlerin söyledikleri sözlerine benzetiyorlar. Allah 
kahretsin onları! Nasıl da döndürülüyorlar! 
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31 . Onlar Allah 'ı bırakıp Cılimlerini, rôhiplerini, Meryem oğlu Mesih 'i 
Rabbler edindiler. Hôlbuki onlar bir tek ilôha ibadet etmekten başkasıyla 
emrolunmamışlardı. Ondan başka ilôh yoktur. O, bunların ortak koştuk
ları her şeyden münezzehtir. 

32. Allah ' ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Hôlbuki Allah 
kendi nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir. Kôfirler hoş 
görmese de. 

33. Dini (islôm 'ı) bütün dinlere üstün kılmak için, Rasulü 'nü hidôyetle 
ve hak din ile gönderen O' dur. Müşrikler hoş görmese de. 

34. Ey iman edenler, doğrusu haham ve rahiplerin birçoğu insan
ların mallarını batıl yollarla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın 
ve gümüşü yığıp biriktiren ve onları, Allah yolunda infôk etmeyenlere 
gelince onlara acıklı bir azabı müjdele! 

35. O gün bunlar Cehennem ateşinde kızdırılacak, o kimselerin alın
ları, böğürleri ve sITtları bunlarla dağlanacak. "işte bu, kendiniz için top
layıp sakladık/arın ız! Öyleyse sakladığın ız şeyleri(n acısın ı) tadın" denir. 

36. Gerçekten, Allah yanında gökleri ve yeri yarattığı günden beri ay
ların sayısı Allah ' ın kitabında on ikidir. Onlardan dördü haram aylardır. 
işte en doğru din budur. O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyiniz 
(savaşmayın ız) ; bununla beraber müşrikler sizinle nasıl topluca savaşırlar
sa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah sakıııanlarla beraberdir. 

37. Nesi ' ancak küfürde bir artıştır. Kôfirler onunla şaşırtılır. Onu bir 
yıl helôl, b ir yıl haram sayarlar ki Allah ' ın haram kıldığına sayıca uysun
lar da Allah 'ın haram ettiğin i helôl kılmış olsun lar. Amellerinin kötülüğü 
onlara süslen ip güzel gösterildi. Allah kôfirler topluluğunu asla h idôyete 
erdirmez. 

38. Ey iman edenler, size ne oldu ki: "Allah yolunda topluca savaşa 
çıkın, " denildiği zaman ağırlaşıp yere çakıldınız? Ahirete karşılık dünya 
hayatına mı razı oldunuz? Fakat dünya hayatın ın faydası ôhirete göre 
pek azdır. 

39. Eğer topluca cihada çıkmazsanız Allah sizi can yakıcı bir azabla 
azablandırır. Yerinize başka (itaatli) b ir kavmi getirir ve siz O'na hiçbir 
zarar veremezsin iz. Allah her şeye gücü yetendir. 

40. Eğer siz ona yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Hani 
kôfirler onu çıkardıklarında O, (Ebu Bekir' le beraber) ikinin ikincisinden 
ibaretti. O zaman onlar mağaradaydılar. O vakit arkadaşına: "Tasalan
ma, h iç şüphe yok ki, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Allah ona (kal
bine huzur veren) sekinetini indirmiş, onu göremediğiniz ordularla des
teklemiş, kôfirlerin sözünü alçaltm ıştı. Allah ' ın kelimesi ise, O, en yüce 
olandır. Allah Azizdir, Hakimdir. 
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Tefsiri : 

Yüce Allah peygamberi hakkında da şöyle buyurmaktadır: 

"O vakit arkadaşına: Tasalanma, h iç şüphe yok ki Allah bizimle beraber
dir diyordu. "  

En sahih işaretlerden birisi de bu ayet-i kerimenin işaret ettiği husustur. O 
da şudur: Kalbiyle ve ameliyle Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ile ve onun 
getirdikleri ile arkadaşlık eden bir kimse , bedenen onunla arkadaşlık etmese bile 
şüphesiz Allah, onunla beraberdir.273 

Tesbit'i ( alıkoymaya) gelince, yüce Allah da onun hakkında şöyle buyur
maktadır: 

41 . Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak savaşa çıkın ve Allah yolunda malları
n ızla, canların ızla cihôd edin. Eğer bilirsen iz bu, sizin için çok hayırlıdır. 

42. Eğer (davet olundukları) yakın bir menfaat, orta yollu bir yol
culuk olsaydı, elbette arkandan gelirlerdi. Fakat bu kadar uzun bir me
safeyi katetmek onlara ağır geldi. "Gücümüz yetseydi her halde biz 
de sizinle beraber (cihada) çıkardık"  diye Allah 'a yemin edeceklerdir. 
Kendilerini helake sürüklüyorlar. Onların muhakkak yalancı oldukların ı  
Allah biliyor. 

273 e/-Kelô.mu ala Mes'e/eti's-Semô.', 397 
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43. Allah affetsin seni. (Özür beyan ederlerken) doğru söyleyenler 
sana belli oluncaya ve sen yalancıları b ilinceye kadar (beklemeden) ni
çin onlara izin verdin ?  

44 .  Allah 'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla 
cihdd etme(me) konusunda senden izin istemezler. Allah takva sahiple
rini çok iyi b ilendir. 

45. Ancak Allah 'a ve ahiret gününe iman etmeyen, kalbleri şüpheye 
düşüp de kendileri şüphelerinin içinde bocalayıp duran kimseler senden 
izin isterler. 

46. Eğer onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık ya
parlardı. Fakat Allah onların (mücôhidlerle birlikte savaşa) çıkmalarını 
çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve (onlara): "Oturanlarla beraber 
oturun" denildi. 

Tefsiri : 

Tesbit: İnsanı yapmakta olduğu bir işten geri çevirmek demektir. İbn Abbas 
der ki :274 Bununla onları savaşa çıkmaktan alıkoymasını ve tembellik etmelerini 
kastetmektedir. 

Bir başka rivayette de: Onları alıkoymasıdır, diye açıklamıştır. 

Mukatil dedi ki: Yüce Allah onların kalplerine oturanlarla beraber oturun,  
diye telkinde bulundu. Şanı yüce Allah da daha sonra ve daha önceki tesbit ile 
yardımsız bırakmasındaki h ikmetini beyan etmiş ve şöyle buyurmuştur: 

Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, kalbleri şüpheye düşüp de 
kendileri şüphelerinin içinde bocalayıp duran kimseler senden izin isterler. Eğer 
onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onla
rın (mücahidlerle birlikte savaşa) çıkmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu 
ve (onlara) : "Oturanlarla beraber oturun" denildi .  

Onlar kendisine ve ona kavuşmaya iman etmeyip, şüpheyi gerektirmeyen 
şeyler hakkında şüphe edip, Allah 'a  itaat uğrunda savaşa çıkmak isteyip, savaş 
için de hazırlık yapmayınca, bunun için gerekli hazırlıklara baş vurmayınca, yüce 
Allah da bu sebepler dolayısıyla onların savaşa çıkmalarını hoş görmemiştir . .  
Çünkü Allah ' ın ve Rasulünün hükümlerine ya da Allah' ın kitabına aldırmayan 
bir kimse, onun yarattıkları arasında en sevdiği ve kendisi için en değerli kimse 
vasıtası ile iletmiş olduğu hediyesini kabul etmeyen, bu nimetin değerini bilme
yip ona şükretmeyen, şükredecek yerde aksine küfür ve nankörlük eden bir kim
senin itaati ve Allah' ın Rasulü ile birlikte çıkması, yüce Allah'ın hoşlanmadığı bir 
iştir. Bu sebepten dolayı yüce Allah, böylesini savaşa çıkmaktan alıkoymuştur. 
Böylelikle Allah' ın hoşlanmadığı, onun savaşa çıkma halinin de meydana gel-

274 Bk. Taberi, Tefsir, X, 144 
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mesi önlenmiş olmaktadır. Böyle birisinin de kalbine bunu oturanlarla beraber 
oturması, gerekeni yapması için bir kader ve bir oluş olarak telkin etmiştir. 

Daha sonra yüce Allah, bu gibi kimselerin müminlerle beraber çıkmalarının 
engellenmesi hususunda müminler ile ilgili olan hikmetini haber vermek üzere : 

47. "Eğer onlar sizinle birlikte çıksalardı, sizde şer ve fesadı arttır
maktan başka bir şey yapmazlar, aranıza fitne sokmak kastıyla muhak
kak koşarlardı . " diye buyurmaktadır. 

Tefsiri : 

(Şer ve fesad diye meali verilen) el-Habal: Fesad, çalkantı, ızdırap demektir. 
Eğer müminler ile birlikte çıkmış olsalardı onların işlerini bozarlardı .  Aralarında 
da çalkantı ve görüş ayrılıklarına sebep olurlardı .  

İbn Abbas der ki : Sizin ancak acizliğinizi ve korkaklığınızı arttırırlardı .  Yani 
düşmanın halini tazim ederek müminlerin kalplerinde onların heybeti arttırılarak 
düşman ile karşılaşmaktan onları korkutuyorlardı .  

Daha sonra yüce Allah : ''Aranızda koşarlardı " diye buyurmaktadır ki aranıza 
tefrika sokmak ve aranızı bozmak için aranıza girmekte ellerini çabuk tutarlardı ,  
demektir. İbn Abbas dedi ki :  Kahramanlığınızı zayıflatırlar demek istemektedir. 
Bununla da sözbirliklerini dağıtmak için aralarında tefrika çıkaracaklarını kastet
mektedir. Bunun sonucunda ise düşmanla karşılaşmaktan korkuya kapılırlardı .  

el-Hasen dedi ki: İkili ilişkileri bozmak için aranızda laf götürüp getirmek 
hususunda hızlıca koşar, hareket ederlerdi. 

el-Kelbi dedi ki: Aranızda sizin kusurlarınızı ortaya çıkarmak amacıyla yürür-
ler demektir. Şair Lebid der ki: 

"Bir kusuru ortaya koymak için hızlıca yol aldığımızı gördü. 
Yiyecek ve içecek i le de gittiğimizi ." 
Ömer b .  Ebi Rabia'nın şu beyiti de bu anlamdadır: 
"O kadınlar beni gördüklerinde tanımaya gönül bağlayarak, 
Bu, bineği bitkin düşene kadar hızlıca giden ve haddi aşmış bir kişidir, de

diler. " 
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"Aranızda fitne sokmak kastıyla muhakkak koşarlardı. Hem aranızda onlara 
kulak verecekler de vardır. " Katade dedi ki: Aranızda onların sözlerini dinleyip, 
onlara itaat edecekler vardır. 

İbn İshak dedi ki : Aranızda onları seven ve yapmaya davet ettikleri hususlar
da - bunları aralarında şerefli kimseler olarak kabul ettiklerinden ötürü- onlara 
itaat edecek kimseler vardır. 

Bu açıklamaya göre buyruğun anlamı şu olur: Eğer bu münafıklar onlarla 
beraber gelecek olsaydı, aranızda sözlerini dinleyip itaat edecek kimseler vardır. 
O takdirde münafıklar,bunların hallerini size karşı ifsad ederlerdi .  

Derim ki: "Kulak verecekler" sözü kendilerine yapılan çağrıyı kabul edecek
ler, anlamını da ihtiva eder. 

Mücahid, İbn Zeyd ve el-Kelbi de şöyle demektedir: Yani aranızda onlara 
meyilli olanlar ve onlar adına sizlerin sözlerinizi dinleyen kimseler vardır. Yani 
casuslar vardır. Ancak doğru görüş birincisidir. Nitekim yüce Allah ' ın :  "Onlar ya
lana kulak veren kimselerdir. " (el-Maide , 5/41 )  Yani onu kabul eden kimselerdir 
buyruğu da böyledir. 

Müminler arasında münafıklara casusluk eden kimseler yoktu . .  Çünkü mü
nafıklar müminler ile karışık vaziyette idi. Onlarla birlikte konaklar, onlarla be
raber yola koyulur, onlarla beraber namaz kılar, oturup kalkarlardı. Müminlerin 
haberlerini kendilerine aktarmak üzere casuslar göndererek ayrı bir kenara çe
kilmiş değillerdi . .  Çünkü casus gönderme işini ancak b ir kesimden ayrı bir tarafa 
çekilip, onlarla iç içe bulunmayan ve aralarında kendileri için casuslar, gözcüler 
görevlendirmiş kimseler yaparlar. O halde doğru görüş, Katade ve İbn İshak' ın 
görüşüdür. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 

Eğer: Onların Allah'a itaat için yola çıkmaları Allah'a  bir itaat demektir. Allah 
bunu nasıl olur hoş karşılamaz? Şanı yüce Allah kendisine itaati eğer hoş karşı
lamıyorsa, o halde kaçınılmaz olarak bunun zıttını sever . .  Çünkü iki zıt şeyden 
birisinden hoşlanmamak diğer zıttı sevmeyi gerektirir. O halde onların oturmaları 
Allah ' ın sevdiği bir iş olurdu. Peki bunun için onları nasıl cezalandıracaktır? diye 
sorulursa; 

Şöyle cevap verilir: Bu, önemli bir sorudur. Bu hususta sorulabilecek en 
büyük sorulardan birisidir. Bu soruya da her bir taife kendi benimsediği esaslara 
göre cevap verir. 

Cebriyeciler buna şöyle cevap verirler: Yüce Allah' ın fiilleri için hikmetler ve 
maslahatlar illet olarak gösterilmez. Mümkün olan her şey onun için caizdir. SP
vip razı olduğu şeyleri işledikleri için de, buğz ve gazap ettiği şeyleri terk ettikleri 
için de onları azaplandırması caizdir. Hepsi de onun için aynı şeydir. 
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Bu fırka, hikmet ve ta' lil kapısını kendi yüzüne kapatmış bulunmaktadır. 

Kaderiyeciler de buna kendi esaslarına göre cevap vererek şöyle derler: Şanı 
yüce Allah gerçekte onları alıkoymuş ve engellemiş değildir. Aksine onlar kendi 
kendilerini engellemiş ve savaşa çıkmaktan alıkoymuşlardır. Böylece de onun 
irade etmediği işi yapmış oldular. Onların çıkışlarında yüce Allah' ın sözünü ettiği 
kötülük olduğundan ötürü yüce Allah, Rasulü ile birlikte savaşa çıkmaktan hoş
lanmamayı nefislerine telkin etti . 

Derler ki : Şanı yüce Allah' ın bunların kalplerine savaşa çıkmaktan hoşlan
mamayı telkin etmesi, sadece meşiet çerçevesinde bir hoşlanmayıştır. Yoksa 
yüce Allah'ın onların savaşa çıkmalarından hoşlanmaması sözkonusu değildir . .  
Çünkü bunu onlara emreden kendisidir. 

Derler ki: O hoşuna gitmeyen bir şeyi onlara nasıl emredebilir? 

Allah' ın kendisine nurlu bir basiret verdiği kimse için bu iki cevabın da tutar
sızlığı, Kur'an' ın delaletinden uzaklıkları açıkça ortadadır. 

Doğru cevap şudur: Şanı yüce Allah kendisine ve emrine itaat etmek, 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'e tabi olmak, ona ve müminlere de yardım 
etmek üzere savaşa çıkmalarını emir buyurmuştur. Onların bu işi yapmalarını 
sevmiş ve din olarak buna uymalarına da rıza göstermiştir. Diğer taraftan yüce 
Allah eğer çıkacak olurlarsa çıkışlarının bu şekilde olmayacağını da bilmiştir. Ak
sine onların çıkışlarının rasulün ve müminlerin azim ve gayretlerini kırmaya yö
nelik olacağını da bilmiştir. O halde onların bu çıkışları yüce Allah ' ın sevdiği ve 
razı olduğu şeyin hilafını da ihtiva ediyor, onun hoşlanmayıp, buğzettiği şeylerin 
meydana gelmesini de gerektiriyordu. Bu bakımdan yüce Allah, onların çıkışla
rından hoşlanmıyordu ama gerçek dostlarının çıktığı bir şekilde çıkış da sevdiği 
bir şeydi. Bununla birlikte bunların ancak onun hoşlanmadığı bu şekilde çıkaca
ğını da biliyordu. Bundan dolayı yüce Allah, onların çıkışlarından hoşlanmadı 
ve sevip hoşlandığı şekilde çıkmayı terk ettiklerinden ötürü onları cezalandırdı .  
Yoksa buğzettiği ve gazap ettiği şekilde çıkışı terk ettiklerinden dolayı değil . 

Buna göre Allah' ın hoşlanmadığı şekildeki çıkışları bir itaat değildi . Hatta 
çıkmış olsalardı bile bundan dolayı sevap alamazlar ve bu hallerinden razı ol
mazdı .  Allah' ın hoşlanmadığı bu çıkışlarının iki zıt hali vardır: 

1- Allah'ın razı olacağı ve seveceği bir çıkış şekli . Bu Allah' ın sevdiği zıt hal-
dir. 

2- Allah Rasulünden geri kalıp onunla beraber savaşa çıkmayarak oturmak. 
Bu zıt hal ise yine Allah' ın buğzedip, hoşlanmadığı bir haldir. Çıkacak olsalardı ,  
çıktıkları şekilden hoşlanmaması bu zıttan hoşlanmayışına da aykırı değildir. Bu 
durumda soruyu sorana şöyle deriz: Onların oturmaları Allah' ın buğzettiği bir 
haldir, fakat burada yine Allah' ın hoşlanmadığı iki hal sözkonusudur ve bunların 
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birisinden hoşlanmayışı, diğerinden daha fazladır. Buna sebep ise onun daha 
büyük bir kötülük olmasıdır. Oturmaları Allah'm hoşlanmadığı bir haldi. Sözünü 
ettiği şekilde çıkışları ise daha çok hoşlanmadığı bir haldi. Onlar için de yüce 
Allah' ın hoşlanmadığı iki halden birisinde olmak da kaçınılmaz bir şeydi .  Yüce 
Allah da böylelikle daha ileri derecede hoşlanmadığı hali, daha az hoşlanmadığı 
hal ile bertaraf etti . .  Çünkü onların savaşa çıkmayıp oturmalarının fesadı, onunla 
birlikte çıkışlarının fesadından daha azdı . .  Çünkü çıkmayıp oturmalarının fesadı 
onlara mahsustur. Çıkışlarının fesadı ise müminlere dönerdi .  Bu husus üzerinde 
iyice düşünmek gerekir. 

Eğer: Yüce Allah, müminlerin çıkış şekli olan sevip razı olduğu çıkış şekli 
ile çıkma muvaffakiyetini bunlara niye vermedi diye sorarsan, şu cevabı veririz: 
Buna benzer bir sorunun cevabı daha önce defalarca geçmiş bulunmaktadır. 
Şanı yüce Allah' ın hikmeti de muvaffakiyetini layık olmayan bir yere bırakmayı 
ehil olmayanlara vermeyi kabul etmez. Şanı yüce Allah hidayetini, tevfikini ,  lüt
funu nereye bırakacağını en iyi bilendir. Her yer bunlar için de elverişli değildir. 
Bir şeyi olmadık yere yerleştirmek ise onun hikmetiyle bağdaşmaz. 

Eğer: Buna göre niçin o her yeri buna elverişli kılmadı, diye sorulursa, şu 
cevap verilir: 

RubCıbiyyetinin ve mülkünün kemali, isim ve sıfatlarının yaratmakta ve em
rinde ortaya çıkması ile bu bağclaşmaz . .  Çünkü şanı yüce Allah bunu yapmış 
olsaydı, onun seveceği bir iş olurdu. O anılmayı, şükredilmeyi, itaat edilmeyi, 
tevhid edilmeyi, ibadet edilmeyi sever. Fakat bu, itaat ve iman noktasında bütün 
insanların eşit oluşlarından da�a çok sevdiği bir hususun ortadan kalkmasını 
gerektirdi .  O da yüce Allah'ın düşmanlarına karşı cihad edilmesini, onlardan in
tikam alınmasını, dostlarının değerinin, şerefinin açığa çıkarılmasını, özel olarak 
onlara lütuflarını ihsan edip, onların da ona düşmanlık edenlere düşmanlık uğ
runda canlarını feda etmelerini sevmesi, izzetinin, kudretinin, satvetinin, şiddetle 
yakalayışının ve can yakıcı azabının ortaya çıkmasını dilemesi ve mahlukatın 
ilim ve marifet bakımından en son noktada olsalar dahi hepsini sayıp dökme 
imkanını bulamayacakları, bu hikmetlerin kat kat fazlası olan hikmetler ortaya 
çıkmazdı .  Hem onların bu hikmetlerinden akıllarıyla kavrayabildikleri, kendileri 
için gizli, saklı kalana nispetle bir kuşun denizden bir defa gagasıyla aldığı suya 
benzer. 275 

Yüce Allah ' ın :  ''Aranızda onlara kulak verecekler de vardır" buyruğunda be
lirttiği gibi Müslümanlar arasında münafıklara kulak verecek yani onların söyle
diklerini kabul edip çağrılarına uyacak kimseler de vardı .  Kur'an nesli arasında 
münafıklar bulunduğuna ve yine onlar arasında münafıklara kulak verecek kim
seler olduğuna göre onlardan sonrakiler hakkında ne düşünülebilir? Yeryüzünde 

275 Şifô.u 'l-alil. 101-103 
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münafıklar hep bulunacaktır. Müminler arasında da onlara kulak verecekler bu
lunacaktır. Buna sebep ise onların gerçek durumlarını bilmeyişleri, onların sözle
rinin nereye kadar ulaştığını anlayamayışlarıdır.276 

"Eğer onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat 
Allah onların (mücôhidlerle birlikte savaşa) çıkmaların ı  çirkin gördü de kendileri
ni alıkoydu ve (onlara) : "Oturanlarla beraber oturun" denildi. Eğer onlar sizinle 
birlikte çıksalardı sizde şer ve fesadı artırmaktan başka bir şey yapmazlar, aranıza 
fitne sokmak kasdıyla muhakkak koşarlardı. Aranızda onlara kulak verecekler de 
vardır. Allah zalimleri çok iyi bilendir. " (et-Tevbe, 46-47) . 

Şanı yüce Allah bir itaat ve Allah'a yakınlaştırıcı bir amel ve yerine getirme
lerini emrettiği bir iş olduğu halde, gaza için RasCılü -sallallahu aleyhi vesellem- ile bir
likte çıkmalarından hoşlanmadığını haber vermektedir. Onların bu çıkışlarını hoş 
görmediğinden ötürü de onların savaşa çıkmalarını engellemiş bulunmaktadır. 
Daha sonra yüce Allah, RasCılü ile birlikte çıkmaları halinde çıkışları dolayısıyla 
sözkonusu olabilecek kötülüklerin bazılarını zikrederek şöyle buyurmaktadır: 

"Eğer onlar sizinle birlikte çıksalardı, sizde şer ve fesadı arttırmaktan başka 
bir şey yapmazlar, aranıza fitne sokmak kastıyla muhakkak koşarlardı ." Fesad ve 
kötülük çıkarmaya gayret ederlerdi .  

"Aranızdan onlara kulak verecekler de vardır. " Yani söylediklerini kabul 
edecek, onların davetlerine icabet edecek kimseler de vardır. Böylelikle bunla
rın fesad ile koşuşmaları, ötekilerin de onların davetlerini kabul etmeleri sonucu 
savaşa çıkmaları maslahatından daha büyük bir şer ortaya çıkarırdı. O halde 
ilahi hikmet ve rahmet, onların savaşa çıkmalarını engellemeyi ve oturmalarını 
sağlamayı gerektirmiştir. 277 

"Onlara kulak verecekler de vardır. " Onların söylediklerini kabul edecek, 
çağrılarını benimseyecekler vardır, demektir. A.yet-i kerime ile ilgili iki görüşün 
daha sahih olanı budur. Onlar lehine casusluk yapacak kimseler vardır, diye açık
layanların görüşleri ise oldukça zayıftır . .  Çünkü şanı yüce Allah onların savaşa 
çıkmalarını engellemesindeki hikmetinin, çıkmalarının fitneyi, fesadı ve şerri ge
rektirdiğinden ötürü olduğunu haber vermiş bulunmakta, askerler arasında fitne 
çıkarmak için koşuşturacaklarını belirtmektedir. Askerler arasında da onların de
diklerini kabul edecekler, çağrılarına uyacaklar da vardı. O halde onlarla beraber 
çıkmalarını engelleyerek bunların oturmalarını sağlamak, cihada çıkanlar için bir 
lütuf ve bir rahmetti. Böylelikle aralarında bazılarının onlara kulak vererek çağrı
larını kabul etmek gibi bir zorluğa da düşmeleri önlenmiş oldu. Askerler arasında 
onların lehine casusluk yapacak kimselerin bulunmasının ise, savaşa çıkmalarının 
engellenip, savaşa çıkmaktan alıkonulmalarının hikmetiyle bir ilgisi yoktur. 

276 es-Sauôiku '/-mürsele, iV. 1404-1505 
277 Medôricu 's-sôlikin ,  i l .  202 
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Bilindiği gibi onların casusları da kendilerindendir. Şanı yüce Allah da as
kerler arasında şer ve fesadı yaygınlaştırmamalarını ve fitne çıkarmak için uğraş
mamalarını sağlamak için oturmalarını sağladığını haber vermektedir. . Çünkü 
böyle bir fitne, ancak onların oturmalarını, onların da casuslarının ve onlar için 
gözcülük yapanların çıkmamasını sağlamakla önlenebilirdi. 

Aynı şekilde casuslara gözetleyiciler (uyun) adı da verilir. Kullanımda bilinen 
budur. Bunlara kulak verenler (semma'Cın) adı verilmez. Aynı şekilde bu yüce 
Allah' ın ,  kardeşleri olan Yahudiler hakkındaki şu buyruğuna da benzemektedir: 
"Aralarında yalana kulak verenler" yani onu kabul edenler "ve haram yiyenler 
de vardır. "278 

Aynı şekilde aşk fitnesi de en büyük fitnelerdendir. Yüce Allah şöyle buyur
maktadır: 

48. Anda/sun ki onlar bundan önce de fitne aramışlar, sana karşı da 
bir takım işler çevirmişlerdi. Nihôyet hak geldi ve onlar istemedikleri 
halde Allah ' ın emri (dini) üstün geldi. 

49. Onlar (o münafıklar) dan bazı ları da: "Bana izin ver, beni fitne
ye (isyan ve m uhalefete) düşürme!" derler. Bilin ki onlar zaten fitnenin 
ortasına düşmüşlerdir. Şüphe yok ki, Cehennem, kafirleri çepeçevre 
kuşatıcıdır. 

Tefsiri: 

Bu ayet el-Ced b. Kays hakkında inmiştir.279 RasCılullah -sallallahu aleyhi vesel
lem- TebCık gazvesine çıkınca ona: Ey Ced, el-Asfar oğulları (Bizanslıların)  topra
ğına gitmeye ne dersin? Onlardan cariyeler ve hizmetçi köleler edinirsin. el-Ced : 
Seninle beraber çıkmayıp, oturmama izin ver . .  Çünkü benim kavmim, kadınlara 
oldukça düşkün birisi olduğumu bilirler. Ben onların kızlarını gördüğüm takdirde 
onlara tahammül edemeyeceğimden korkarım. 

Bunun üzerine yüce Allah bu ayet-i kerimeyi indirdi .  

278 Meddricu 's-sd/ikin, 1 , 484 
279 Bu olay 9 h.  Receb ayında meydana gelen Tebuk gazvesinde olmuştu. Bk. İbn Hişam, Siret, 

iV, 155; Taberi, Tefsir, X, 148; Beyhaki, Delailu 'n-Nubuvve, V, 213 ;  İbn Kesir, Tefsir, i l ,  387. 
Buna dair hadisleri bir arada görmek için bk. ed-Durru'/-mensCır, iV, 213 
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İbn Zeyd dedi ki : Beni yüzleri güzel olan o kadınlar yüzünden fitneye düşür
me, demek istemiştir. 

Ebu' l-Aliye de:  Beni fitneye maruz bırakma diye açıklamıştır. 

Yüce Allah' ın :  "Bilin ki onlar fitnenin ta ortasına düşmüş/erdir" buyruğu ile 
ilgili olarak Katade şöyle demektedir: Onun RasOJullah -sallallahu aleyhi vesellem
' den geri kalmakla kendisini tercih etmek suretiyle içine düştüğü fitne daha bü
yüktür. 

Kendi kanaatine göre kaçtığını söylediği fitne ,  kadınlara duyduğu sevgi, on
lara karşı duramayışıdır. Fakat içine düşmüş olduğu fitne, dünyada şirk ve küfür 
fitnesidir. Ahirette de azaptır. 280 

Zındıkın Tövbe Etmesinin Hükmü 

50. Eğer sana bir iyilik isabet ederse bu, onların hoşuna gitmez. 
Şayet sana bir m usibet erişirse: "Biz daha önce tedbirimizi almışızdır" 
derler ve sevinçle dönüp giderler. 

51 . De ki: "Allah 'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet et
mez. O, bizim mevlamızdır. Onun için mü 'minler yaln ız Allah 'a güvenip 
dayanmalıdır. "  

52. De ki: "Bize iki güzel şeyin birinden başkasının gelmesini mi gö
zetir durursunuz ?  Halbuki biz Allah 'ın size kendi katından yahut bizim 
ellerimizle bir azab getireceğini bekliyoruz. Öyleyse bekleyiniz, muhak
kak biz de sizinle beraber bekleyen/eriz. " 

Tesiri: 

Ele geçirilmesinden sonra zındıkın tövbe etmesinin kanını koruma altına al
mayacağının delillerinden birisi de yüce Allah'ın şu buyruğudur: 

"De ki: Bize iki güzel şeyin birinden başkasının gelmesin i mi gözetir durur
sunuz. Halbuki biz Allah ' ın size kendi katından yahut bizim ellerimizle bir azap 
getireceğini bekliyoruz. " 

280 İğô.setu 'l-lehfô.n, il, 1 58 ve 159 
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Selef bu ayet-i kerime hakkında şunları söylemiştir:281 "Yahut bizim ellerimiz
le" buyruğundan kasıt, kalplerinizdekini açığa vurduğunuz takdirde öldürülmeniz 
suretiyle demektir. Hüküm dedikleri gibidir. Çünkü içlerinde gizledikleri küfre kar
şılık müminlerin elleriyle onlara yapılacak azap ancak öldürülmek sGretiyle orta
ya çıkar. Eğer zındıklıkları ortaya çıktıktan sonra tövbeleri kabul edilecek olursa 
müminlerin zındıklar hakkında Allah' ın kendi elleriyle onlara getireceği azabı bek
lemelerine imkan bulunmazdı. Çünkü müminler onlara bundan dolayı her azap 
etmek istediklerinde onlar da Müslüman olduklarını açığa vururlar ve böylelikle 
hiçbir şekilde elleriyle musibete uğramaz olurlar. Buna dair deliller pek çoktur. 

İşte bu noktada bu görüşün sahipleri şöyle derler: Bu mesele ile ilgili olarak 
bunun aksini ileri sürüp, bizi tenkit eden muhaliflerimize göre bizim kitap ve sün
netten delillerimiz daha çoktur. Başarı Allah ' tandır.282 

53. De ki: "isteyerek veya istemeyerek harcayın (infak edin) . Sizden 
asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz, (cihaddan geri kalıp) fasıklık eden 
bir kavim oldunuz. " 

54. Harcamalarının onlardan kabul edilmesini engelleyen sadece şu
dur: Onlar Allah 'a ve Rasulü 'ne (inkar ile) kafir olmuşlardır, namaza 
ancak üşene üşene gelirler; infak/arın ı  da mutlaka isteksiz yaparlar. 

55. Artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Doğru
su Allah, bunlar yüzünden dünya hayatında onları azaba uğratmayı ve 
canların ın, kafirler olarak, güçlükle çıkmasın ı  ister. 

Tefsiri : 

Ayet-i kerime, -el-Curcani gibi- takdim ve tehir bulunduğu esasına göre an
laşılır diyen kimseler isabet etmemişlerdir. Çünkü el-Cürcani şöyle demektedir: 
Yüce Allah' ın :  "Dünya hayatında" buyruğunun yerinde anlaşılması, ancak şu 
te'vile göre anlaşılması halinde mümkün olur: "Dünya hayatında onların malları 
ve evlatları seni imrendirmesin . Yüce Allah onlar sebebiyle ahirette onları azap
landırrnak ister. "  

281 Bk. Taberi, Tefsir, X, 150 
282 İ'lamu 'l-muvakkı 'in, I l l ,  1 75-1 76 
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Bu görüş İbn Abbas -radıyallahu anh-' dan rivayet edilmekte ise de283 ancak 
munkatı' bir rivayettir. Katade ve bir topluluk da bu görüşü tercih etmiştir. An
cak göründüğü kadarıyla onlar, dünya hayatında mal ve çocukları sebebiyle ne 
şekilde azaplandırılacağını , -bunların onlar için sevinç, lezzet ve nimet kaynağı 
olduklarını görüp, bunu açıklamakta zorlanınca- takdim ve tehir olduğunu söy
leme cihetine gitmiş gibidirler. 

Ayet-i kerimenin nazmına göre anlaşılması ve bu şekilde ele alınması gerek
tiğini kabul edenler ise bu azabın mahiyeti hususunda farklı görüşlere sahiptirler. 
Hasan-ı Basri der ki: Mallarından zekat alınmak, cihad uğrunda harcamak sureti 
ile Allah onları azaplandırır. İbn Cerir de bu görüşü tercih ederek bunu açıklarken 
şunları söylemektedir:284 Bunlar sebebiyle azap edilmeleri Allah'ın bunlarda farz 
kıldığı hakları ve farizaları yerine getirmekle yükümlü tutmasıdır. Çünkü bu on
dan kendisinin gönül hoşluğu olmadan, Allah' tan da bir mükafat beklemeden, 
bunu kendisinden tahsil edenden bir övgü ve bir teşekkür ümit etmeksizin, aksi
ne kendisi zelil kılınarak ve hoşuna gitmediği halde anılıyordu. 

Bu da bu malları sebebiyle dünya hayatında azaba uğratılmaları i le kastedi
len muradın dışına çıkmak, ayetin maksadından uzaklaşmaktır. 

Bir başka kesim şöyle demektedir: Bunlar sebebiyle azaba uğratılmaları, on
ların küfürleri dolayısı ile mallarının ganimet alınmasına, çocuklarının da esir 
edilmesine maruz kalmaları sureti iledir. Ancak bu kafirin hükmüdür, bunlar ise 
sadece batılda böyledirler. 

Bu açıklama da önceki türden bir açıklamadır. Şanı yüce Allah münafıkları 
izhar ettikleri haliyle bırakmış ve zahiren açığa vurdukları İslam sebebiyle malları
nı ve çoluk çocuklarını korumuş, kalplerinde gizledikleri sebebiyle onları hesaba 
çekmeyi üzerine almıştır. Eğer maksat bunların dedikleri gibi olsaydı , şanı yüce 
Allah'ın mallarının ganimet olarak alınışını, çoluk çocuklarının esir edilmesini 
kastetmiş olması gerekirdi .  Buradaki irade, meşiet anlamında kevni bir iradedir. 
Allah'ın dilediği ise mutlaka olur, dilemediği bir şey ise olmaz. 

Doğrusu ise -en iyi bilen Allah'tır- şöyle demektir: Onların bu sebebiyle 
azaba uğratılmaları dünyayı isteyen, seven ve dünyayı ahirete tercih edenlerin 
azaba uğratılmalarının görüldüğü slırettedir. Bu da dünyayı elde etmek için gös
terilen hırs, dünyalık toplamak için pek büyük yorgunluk ve bu yolda çeşitli me
şakkatlere katlanmak ve göğüs germektir. En büyük derdi dünya olan ve bütün 
gayretini dünyalık elde etmek için harcayan kimseden daha çok yorulan bir kişi 
bulmak mümkün değildir. Buradaki azap ise acı, meşakkat ve yorgunluktur. Ni
tekim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Yolculuk azaptan 

283 Taberi, X, 153 
284 Aynı yer 
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bir parçadır."285 "Ölen bir kişi, yakınlarının onun için ağlaması sebebiyle azaba 
uğratılır"286 buyruğu da buna benzemektedir. Onların amelleri sebebiyle cezalan
dırılması anlamında değil , bundan dolayı acı çeker, rahatsız olur demektir. 

Bütün çabası ve en büyük gayreti dünyalık olan kimsenin hali budur. Nite
kim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Tirmizi' nin ve başkalarının rivayet ettiği 
Enes -radıyallahu anh- yoluyla gelen hadiste şöyle buyurmuştur: 287 "Kimin gayret 
ve çabası ahiret olursa, Allah zenginliğini onun kalbinde yerleştirir. Dağınıklıkla
rını toplar. Dünya da ona boyun eğmiş olarak gelir. Kimin de çaba ve gayretleri 
dünya olursa Allah da onun fakirliğini gözlerinin arasına yerleştirir, bütünlüğü
nü onun aleyhine olarak dağıtır. Dünyadan da ona takdir edilenden başkası 
gelmez. "288 
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56. Onlar muhakkak sizden olduklarına (dair) Allah 'a yemin ederler. 

Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. 

285 Buhari, III, 728; Müslim, iV, 586, 587 
286 Buhari, III, 1 80; Müslim, il, 589. Hadisin anlamı ile ilgili olarak Hafız İbn Hacer' in -Allah'ın 

rahmeti üzerine olsun-, Fethu' l-Bôri, III, 180'de oldukça nefis açıklamaları vardır. 
287 Tirmizi, 'V, 554. Tirmizi hadis hakkında bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak senedinde 

Yezid b .  Eban er-Rukaşi vardır ki zayıf bir ravidir. el-Munziri der ki: Hadisi Tirmizi , Yezid 
er-Rukaşi'den rivayet etmiş bulunmaktadır. Bunun sika olduğu da söylenmiştir. Mutabaat 
olması halinde onda bir beis yoktur. (et-Terğib ve't-Terhib, iV, 82); Elbani de Silsiletu'l
Ehôdisi's-Sahiha, 949-950'de sahih olduğunu belirtmiştir. Hadisi ayrıca İmam Ahmed V, 
183'de: "Allah bizden bir hadis dinleyip de . . .  kimsenin yüzünü ak etsin" lafzı ile rivayet 
etmiştir. İbn Mace, il, 393'de, Sahihu İbn Mace, Zühd, el-Hemmu bi'd-Dünya babı; Darimi ,  

1 ,  65-66; İbn Hibban, 1 ,  47; Heysemi ,  X, 247 ' de:  Hadisi Taberani el-Evsat'ta rivayet etmiş 
olup, ravilerinin sika olduğu belirtilmiştir, demektedir. 

288 İğôsetu'/-lehfôn, 1, 35-36 
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57. Eğer sığınacak bir yer yahut mağaralar veya sokulacak bir delik 
bulsalardı serkeş bir at gibi süratle o tarafa yönelirlerdi. 

58. Bazıları da sadakalar hususuda sana dil uzatırlar. Çünkü eğer 
kendilerine onlardan verilirse hoşnud olurlar. Şayet onlardan kendileri
ne (istedikleri) verilmezse hemen kızarlar. 

59. Keşke onlar Allah 'ın ve Rasulu 'nün kendilerine verdiğine razı 
olsalardı da: "Bize Allah yeter. Yakında bize lütf u kereminden Allah da 
verecektir, Rasulü de. Biz ancak Allah'tan umarız" deselerdi; (haklarında 
daha hayırlı olurdu) . 

60. Sadakalar (zekat) ancak (dilenmeyen) fakirlere, yoksullara, onu 
toplamakla görevlendirilenlere, kalpleri (iman ve İslam ' a) alıştırılmak is
tenenlere, kölelere, borçlulara Allah yolunda harcamaya ve (malından 
uzak düşmüş) yolculara -Allah'tan (emrettiği) bir farz olarak- mahsustur. 
Allah herşeyi b ilendir, Hakimdir. 

Tefsiri: 

Burada "fakirler" dışında kalan diğer kesimlerin başına "lam" harfinin geti
rilmeyişinin tek sebebi, bu sınıfların sadaka verilmesi gerekenler arasında daha 
bir hak sahibi olduklarını göstermek içindir. Dolayısıyla bunlara sadakanın tıpkı 
bir kaba konulması gibi verilmesi gerekir. 

"Allah yolunda " buyruğunun başında "fi " edatının tekrarlanması ise Allah 
yolunda harcamanın daha uygun olduğunu açıklamak içindir. 

Bunun üzerinde iyice düşünmek gerekir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim' de çokça 
görülen bir şeydir.289 

289 e/-Fevaidu 'l-Muşevvıka, 188- 189 
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61 . Peygamber'e eziyet eden ve: "O bir kulaktır" diyen de onlardan
dır. De ki :  "O sizin için hayırlı bir kulaktır. Allah 'a inanır ve mü 'minler(in 
sözün) e inanır, o, için izden iman edenler için de bir rahmettir. " Allah 'ın 
Rasulü 'nü incitenler için can yakıcı bir azab vardır. 

62. S izi hoşnut etmek için huzurunuzda Allah 'a yemin ederler. 
Halbuki daha doğru olan Allah 'ı ve Rasulü 'nü hoşnut etmeleridir. Eğer 
m ü 'min iseler. 

63. Hala bilmezler mi ki, kim Allah'a ve Rasulü 'ne karşı sınır müca
delesine kalkışırsa ona, içinde ebedi kalacağı Cehennem ateşi vardır? 
En büyük rüsvaylık işte budur! 

64. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber 
verecek bir surenin üzer/erine indirilmesinden çekinirler. De ki: "Siz alay 
ede durun! Allah, çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. "  

65. Şayet kendilerine (niçin alay ettiklerin i) sorsan, "Biz sadece /Cıfa 
dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk", derler. De ki: "Allah'la, O'nun 
Cıyetleriyle ve peygamberiyle mi eğ/eniyordunuz?" 

66. Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küf
rünüzü açığa vurdunuz. İçinizden (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile, 
suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, diğer bir zümreye azap edeceğiz. 

67. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbir/erindendir (birbir
lerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerin i  de sıkı 
tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz müna
fıklar, fasıkların ta kendileridir. 

68. Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve klıfirlere, içinde 
ebedi kalmak üzere cehennem ateşini va'detti. O, onlara yeter. Allah, 
onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. 
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69. (Ey münafıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: Onlar 
sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar payları
na düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına düşenden 
faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve on
ların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. İşte onların dünyada 
da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta 
kendileridir. 

Tefsiri : 
Şanı yüce Allah bu ayet-i kerimeyi "Peygambere eziyet eden ve: O bir kulaktır 

diyen de onlardandır" buyruğundan sonra zikrederek onların: "O bir kulaktır" de
mek suretiyle ona eziyet veren kimseler olduklarını belirtmektedir. Daha sonra da: 
"Hala bilmezler mi ki Allah 'a ve Rasulüne karşı sınır mücadelesine kim kalkışırsa . . . " 
diye buyurmakta ve böylelikle onları sınır mücadelesine kalkışan kimseler olarak 
değerlendirmektedir. Kesin olarak bilinen şu ki : Açıkça Allah'a ve RasCılüne karşı 
ağır ifadeler kullanan, Allah' ın dinine dil uzatan bir kimse, Allah'a ve Rasfılüne 
karşı en büyük mücadele veren bir kişi demektir. 290 Böyle bir kimsenin Allah ile sınır 
mücadelesine kalkışan bir kişi olduğu sabit olduğuna göre bilelim ki yüce Allah da 
şöyle buyurmuştur: ''Allah ve Rasulü ile sınır mücadelesi yapanlar işte onlar şüphe 
yok ki en zelil olanların arasındadırlar. " (el-Mücadele, 20) 

"J� ''}\'' sözcüğü J:.l.ill zelil sözcüğünden daha fasih ve beliğdir. Aynı zamanda 
daha çok zelil yani "en zelil" demektir. Kendi canından ve malından yana korkusu 
olmadıkça da en zelil duruma düşmez . .  Çünkü canı ve malı koruma altında olan 
bir kimsenin bu haklarına sataşmak mubah olmadığından ötürü böyle bir kişi, en 
zelil olmaz. Buna yüce Allah' ın şu buyruğu delil teşkil etmektedir: "Onlar nerede 
bulunurlarsa bulunsun/ar üzer/erine zillet vurulmuştur. Meğer ki Allah 'ın ahdine ve 
insanların eman ına sığınmış olsunlar. " (Ali İmran, 3/1 12) Böylelikle yüce Allah ne
rede bulunurlarsa Üzerlerine zilletin de hakim olacağını beyan etmektedir. Ancak 
ahit ve antlaşmalarının bulunduğu hal müstesnadır. Böylelikle bir ahit ve antlaşması 
bulunan bir kimsenin bu vesile ile canından ve malından yana emin olacağı ve bu 
durumda zelil olmayacağı anlaşılmaktadır. Miskinliği (yoksulluğu) olsa dahi. Çünkü 
bazen zelil olmamakla birlikte miskin (yoksul) olunabilir. Şanı yüce Allah ise kendisi 
ve RasCılü ile sınır mücadelesi yapan kimseleri "en zelil olanlar arasında" diye belir
lemiştir. O halde böylelerinin bir ahdi olamaz. Çünkü ahdin olması zillete aykırıdır. 
Nitekim ayet de buna delil teşkil etmektedir. Bu durum açıkça görülen bir şeydir. O 
halde en zelil olanın, kendisine kötülük yapmak isteyen kimselere karşı kendisini 
koruyacak bir gücü bulunamaz. Eğer Müslümanlar tarafından ona bir ahid verilmiş 
ve bu ahid sebebiyle ona yardım etmeleri ve onu korumaları gerekiyor ise en zelil 
kimse değildir, demektir.291 

290 Bk. Taberi, Tefsir, X, 167-168 
291 es-Sarimu 'l-mes!u/, 22'dekilerle karşılaştırınız. 
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Böylelikle Allah ve RasCılüne karşı sınır mücadelesine girişen kimsenin ken
disini koruyacak bir ahdinin olamayacağı sabit olmaktadır. 292 

"Siz de kendinizden öncekiler gibisiniz . . .  Zarara uğrayanların ta kendileri de 
işte bunlardır. " 

Buyruğun başında yer alan (gibi anlamına gelen) kef' ın mahalli ve ona ne
yin taalluk ettiği hususunda görüş ayrılığı vardır.293 Buyruk, ref' mahallinde olup, 
hazfedilmiş bir mübtedanın haberidir. Siz de kendinizden öncekiler gibisiniz, an
lamındadır. 

Hazfedilmiş bir fiil ile nasb konumunda olduğu ve takdirinin şöyle olduğu da 
söylenmiştir: Siz de sizden öncekilerin yaptığı gibi yaptınız. 

Bu iki görüşe göre benzetme daha öncekilerin amelleri ile ilgilidir. Ben
zetmenin azaba dair olduğu da söylenmiştir. Diğer taraftan amilin hazfedildiği 
söylenmiştir. Burada amil de "onları lanetledi ve azaplandırdı" anlamında olup, 
öncekileri lanetlediği gibi . . .  demektir. Amilin daha önce geçen ifadeler olduğu 
da söylenmiştir. Yani Allah münafıklara sizden öncekilere vaat ettiği gibi vaat 
etti ve onları lanetlediği gibi münafıkları da lanetledi. Kendilerine kalıcı bir azap 
verilecekler gibi onların da kalıcı bir azabı vardır. 

Maksat yüce Allah ' ın ,  tehdit hususunda onları öbürlerine kattığıdır. Amelleri 
bakımından birbirleri ile eşit oldukları gibi, tehditte de onlar arasında eşitlik oldu
ğunu belirtmiştir. Öncekilerin daha güçlü, mal ve evlat bakımından daha kalaba
lık olmaları ise etkin olmayan bir farktır. Çünkü hükmü, etkin olan ortak nitelik ile 
alakalı olarak belirlemiş fakat ayırıcı niteliği göz önünde bulundurmamıştır. Daha 
sonra yüce Allah onların amel bakımından ortak oluşlarının, cezalarının da ortak 
olmasını gerektirdiğine dikkat çekerek: "On lar payları kadar faydalandılar. Önce
kiler kendi payları kadar faydalandıkları gibi, siz de payınız kadar faydalandın ız 
ve onlar daldıkları gibi siz de daldınız" diye buyurmaktadır. İşte etkin olan illet ve 
her ikisi arasındaki ortak nitelik budur. Yüce Allah' ın :  "Amelleri boşa gitmiş olan
lardır" buyruğu hüküm ifade eder. Bunlardan öncekiler asıldır (sonrakilere dair 
hükmün kaynağıdır) . Muhataplar ise fer'dir (öncekiler hakkında verilen hüküm, 
kendileri hakkında da sözkonusu edilendir. ) 

Abdurrezzak, Tefsir'inde der ki : Bize Ma'mer, el-Hasen'den yüce Allah' ın :  
"Sizden öncekiler kendi payları kadar faydalandıkları gibi " buyruğu hakkında 
şunları söylediğini haber vermektedir: Günahları ile faydalandılar, demektir. 

Bu açıklama Ebu Hureyre'den de rivayet edilmektedir. İbn Abbas da şöyle 
demiştir: Onlar ahiretten paylarına düşen ile dünyada iken faydalandılar. 

Başkaları ise , dünyadan olan paylarıyla faydalandılar, demektedir. 

292 Ahkômu eh/i 'z-zimme, il, 825-826 
293 Bk. Taberi, Tefsir, X, 1 75 
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Meselenin hakikati de şudur: Ayet-i kerimede geçen "el-halak" , nasip ve pay 
demektir. İnsan için yaratılıp, takdir edilen o olduğu için bu isim verilmiş gibidir. 
Nitekim: Onun payı kendisine ayrılandır, nasibi ona nasip olarak verilendir, de
nilmektedir. Yani kendisi adına kesilip, belirlenen onun için tespit edilmiştir. 

Yüce Allah' ın :  " . . .  ve onun ahirette bir ha/akı (bir payı) yoktur. " (el-Bakara, 
2/200) buyruğu da bu türdendir. 

Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu buyruğu da böyledir:294 "Dünyada 
ipeği, ahirette hiçbir payı (halakı) bulunmayan kimseler giyer. " 

Ayet-i kerime selefin sözünü ettiği bütün hususları kapsar. Çünkü şanı yüce 
Allah: "Onlar sizden daha güçlü idi " diye buyurmaktadır. İşte onlardaki bu güç 
sebebiyle hem dünya için, hem de ahiret için amel edebilirlerdi. Malların ve 
evlatların durumu da budur. Bu güç, bu mallar ve evlatlar "JiJ>...11 el-halak" 
diye tabir edilen payın kendisidir. Onlar bu güçleriyle, mallarıyla, çocuklarıyla 
dünyada iken faydalandılar. Bu güç ile yapmış oldukları ameller de kendisi ile 
yararlandıkları paylarındandır. Eğer bununla Allah ' ı  ve ahiret yurdunu istemiş 
olsalardı ,  ahirette de payları olurdu . o halde onların bu paylarından yararlan
maları dünyadaki acil paylarını almaları demekti. İşte dünyasından başkası için 
amel etmeyen kimsenin hali budur. Amelinin ibadetler türünden ya da başka 
türden olması ise farketmez . 

Daha sonra yüce Allah, fer' durumunda olan sonrakileri sözkonusu ederek 
şöyle buyurmaktadır: "Sizden öncekiler kendi payları kadar faydalandıkları gibi 
siz de payınız kadar faydalandınız. " Bu da sizin hükmün üzün onların hükmü gibi 
olduğuna, onların karşı karşıya kaldıkları şeylerle sizin de karşı karşıya kalacağı
nıza delildir. . Çünkü benzerin hükmü ne ise ona benzeyenin hükmü de odur. 

Daha sonra yüce Allah: "Ve onlar daldıkları gib i  siz de daldınız" diye bu
yurmaktadır. "Daldıkları" nın hazfedilmiş bir mastarın sıfatı olduğu söylenmiştir. 
Yani onların daldıkları dalış gibi daldınız. Hazfedilmiş bir mevsufun sıfatı olduğu 
da söylenmiştir. Daldıkları dalış gibi bir dalış demektir. Buradaki ism-i mevsCılün 
"kema: gibi" de olduğu gibi, mastar için geldiği de söylenmiştir. Onların dalışları 
gibi demektir. "Ellezine :  Kimseler" yerine kullanıldığı da söylenmiştir. 

Dinde Fesadın Esası 

Anlatılmak istenen şudur: Şanı yüce Allah paya düşen ile faydalanmayı ve 
batıla dalmayı bir arada sözkonusu etmiştir. Çünkü dinin bozuluşu ya batıl itikad 
ile ve bunu dile getirmekle sözkonusu olur. İşte dalmak budur. Yada hak ve doğ
ru olana muhalif amelde sözkonusu olur. Paydan faydalanmak da budur. 

294 Buhari, X, 296; Müslim, iV, 772-773 
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Birinci türden olanlar bid'atlerdir. 
İkinci türden olanlar ise hevaya tabi olmaktır. 
İşte bu ikisi her türlü kötülüğün, fitnenin ve belanın esasıdır. Bunlar sebebiy

le RasO.ller yalanlandı, yüce Rabbe karşı gelindi, Cehennem'  e girildi ve dünyaya 
ilahi ceza ve azaplar indi . 

Birinci tür şüpheler ile sözkonusu olur. İkinci tür ise şehvetlerden ötürüdür. 
Bundan dolayı selef şöyle derdi :  İki tür insandan sakınınız. Hevasının kendisini 
fitneye düşürmüş olduğu heva sahibi bir kimse ile dünyasını beğenmiş, dünyaya 
bağlı bir kimse. Yine şöyle derlerdi :  Günah işleyen alim ile cahil abidin fitne
sinden sakınınız. Çünkü bunların fitnesi, fitneye düşmüş herkesin fitneye düş
mesinin sebebidir. Bu da hakkı bilen fakat ona muhalif amel eden, kendilerine 
gazap edilmiş olanlara benzer. Ötekileri ise bilgisizce amel eden, dalalete düşmüş 
olanlara benzerler. 

İmam Ahmed'in -Allah' ın rahmeti üzerine olsun- dünya hayatına karşı tu
tumu hakkında şöyle denilmiştir:295 O ne kadar sabırlı birisi idi. Geçmişteki mü
minlere ne kadar çok benziyordu. Bid'atler ona geldi fakat o onları uzaklaştırdı, 
dünya geldi ondan yüz çevirdi. İşte şanı yüce Allah' ın kitabında: "Ve onlardan 
sabrettikleri zaman bizim emrimizle h idayete ileten önderler kıldık. " (es-Secde, 
24) diye nitelendirdiği takva sahibi önderlerin hali budur. 

Sabır ile şehvet ve arzular terk edilir, yakin ile şüpheler uzaklaştırılır. Nitekim 
yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hakkı birbirine tavsiye eden ve sabrı birbirine 
tavsiye eden kimseler müstesna. " ( el-Asr, 103/3) 

Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Güçlü ve basiretli kullarımız İbra
him, İshak ve Yakub 'u da an. " (Sad, 38/45) Mürsel rivayetlerden birisinde şöyle 
denmektedir: "Şüphesiz Allah, şüphelerin ortaya çıktığı takdirde derinlemesine 
nüfüz eden basireti sever. Şehvet ve arzuların geldiği esnada da kamil aklı sever." 
Buna göre yüce Allah'ın: "Siz de payınız kadar faydalandınız" buyruğu şehvetle
re tabi olmaya bir işarettir. İsyankarların hastalığı budur. Yüce Allah'ın: "Ve onla
rın daldıkları gibi siz de daldınız "  buyruğu da şüphelere bir işarettir. Bid'atçilerin, 
heva ehlinin ve dini konularda tartışanların hastalığı da budur. Çoğunlukla bu iki 
hastalık bir araya da gelebilir. İtikadı bozuk bir kimsenin bozuk itikadının amelin
de ortaya çıkmadığını görmek çok nadir bir hadisedir. 

Maksat şudur: Şanı yüce Allah, bu ümmet arasında daha öncekilerin kendi 
paylarından faydalandıkları gibi faydalanan, daldıkları gibi dalan kimseler bu
lunduğunu haber vermektedir. Bunların da kendilerinden öncekiler hakkında 
sözkonusu olduğu şekilde yerilip tehdide maruz kaldıklarını da belirtmektedir. 

295 Bunu diyen Ebu Umeyr b. en-Nehhas er-Remli'dir. Siyeru a 'lômi'n-nube/ô, XI, 198'de böy
le denilmiştir. Ben de Allah'a yemin ederim ki, İmam Ahmed -radıyallahu anh- ' ı  severek 
Allah'a yakınlaşmaya çalışıyorum . 
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Daha sonra yüce Allah, kendilerinden öncekilerden ibret alarak bir kıyaslama 
yapmaya da onları teşvik ederek şöyle buyurmaktadır: "Onlara kendilerinden 
öncekilerin . . .  kendi kendilerine zulmediyorlardı. "  (et-Tevbe, 9/70) diye buyur-' 
maktadır. Bu kıyasın ne kadar doğru ve ona bağlı olarak zikredilen hükmü ne 
derece ifade ettiği üzerinde düşünelim. Asıl ve fer' cezanın kendisine bağlı bu
lunduğu husus bakımından birbirine eşittirler. Daha önce geçtiği gibi bir çeşit 
kıyas-ı evla ile de pekiştirdiğini görmekteyiz. Bu ise öncekilerin daha güçlü, mal 
ve evlatlarının daha çok oluşudur. Bunlardan daha güçlü olanları yüce Allah, 
günahları sebebiyle cezalandırmış olduğuna göre onlardan daha güçsüz olanları 
cezalandırmak onun için nasıl zor olabilir?296 

Pay demek olan "el-halak" ile faydalanmak şehvettir. Dalmak ise şüphenin 
gereği olan sözler söylemektir. Bu iki hastalık öncekilerin de, sonrakilerin de has
talığıdır. Allah' ın koruduğu pek az kimseler müstesnadır. İşte sema' denilen bu 
işte de bu iki asıl özellik, bir arada bulunmaktadır.297 

Şanı yüce Allah şehvetlerle (arzu ve isteklerle) yararlanmak demek olan 
dünya hayatında ahiretten paylarına düşene tercih ettikleri paylarıdır. 

Dalmak ise şüphelerinin peşine düşüp, dile getirdikleridir. Böylelikle şeh
vetlerinden yararlandılar, faydalandılar, şüphelere daldılar. Bunun sonucunda 
yüce Allah ' ın kitabında izinden gidenlerini yerdiği, mümin kullarını da kendi
lerini benzemelerini yasaklamış olduğu yerilen ayrılığa düştüler, tefrika ortaya 
çıkmış oldu .298 

Şehvetlerhı (Arzu ve İsteklerin) Fitnesi 

Fitnenin ikinci türü şehvetler fitnesidir. Şanı yüce Allah her iki fitneyi şu buy
ruğunda bir arada zikretmiş bulunmaktadır: "Siz de kendin izden öncekiler gibisi
niz. Halbuki onlar sizden daha güçlü idi. Malları ve ev/Qt/arı da daha çoktu. Onlar 
payları kadar faydalandılar. Sizden öncekiler kendi payları kadar faydalandıkları 
gibi siz de payınız kadar faydalandınız. " (et-Tevbe, 9/69) 

Yani onlar dünyadaki payları ve dünyadaki arzu ve istekleri ile yararlandılar, 
faydalandılar. el-Halak, takdir edilmiş, miktarı belirlenmiş pay demektir. Daha 
sonra yüce Allah: "Onlar daldıkları gibi siz de daldın ız"  diye buyurmaktadır. Bu 
batıl ile dalmaktır. Maksat da şüphe ve tereddütlerdir. 

Şanı yüce Allah bu ayet-i kerimede kalplerin ve dinin ne ile bozulacağı
na işaret etmektedir. Bu da paya düşenden faydalanmak ve batıl ile dalmaktır. 
Çünkü dinin bozulması ya batıl itikat ile yada onu dile getirmekle ortaya çıkar. 
Yahutta sahih bilginin aksine amel ile olur. 

296 İ 'lômu'/-muvakkı 'in, !, 1 82-185 
297 el-Kelôm fi mes'eleti 's-sema , 1 73 
298 es-Savôiku'/-mürsele, i l ,  5 1 1  



Beda i 'ut-tefslr 

Birincisi bid'atler ve ona bağlı olan hususlardır. 

İkincisi ise ameli fasıklıktır. 

Birincisi şüpheler cihetiyle bir fesaddır, ikincisi ise şehvetler cihetiyledir. Bun
dan dolayı selef şöyle derlerdi :  "İki tür insandan sakınınız: Hevasının kendisini 
fitneye düşürdüğü, hevasının peşinden giden bir kimse ile dünyasının kör ettiği 
dünya peşinden giden bir kimse. "  Yine onlar şöyle derlerdi :  "Günahkar alim ile 
cahil abidin fitnesinden sakınınız. Çünkü onların fitneleri fitneye düşen herkes 
için bir fitne sebebidir." 

Her türlü fitnenin esası, ancak görüşün şeriatin önüne, hevanın da aklın 
önüne geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. Birincisi şüphe fitnesinin esası, ikin
cisi ise şehvet fitnesinin esasıdır. Şüphelerden ileri gelen fitneler yakin ile önlenir, 
şehvetlerin sebep olduğu fitneler de sabır ile önlenir. Bundan dolayı şanı yüce 
Allah din hususunda önderliği bu iki esasa bağlı olarak tespit ederek şöyle bu
yurmaktadır: "Ve onlardan sabrettikleri zaman bizim emrimizle h idôyete ileten 
önderler kıldık. " ( es-Secde, 32/24) 

Böylelikle bu, sabır ve yakin ile dinde önderlik mevkiinin elde edileceğini 
göstermektedir. 299 
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70. Onlara {münôfıklara} kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad, Semud 
kavimlerin in, Ibrahim kavminin, Medyen ashabın ın, Mu 'tefikelerin ha
beri de gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizelerle gelmiş
lerdi. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar (iman etmemekle) 
kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

299 İğôsetu'/- lehfôn, il, 166-167 
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71 . Mü 'min erkeklerle, mü 'min kadınlar birbirlerinin velileridir. Bun
lar iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Namazı dosdoğru 
kılarlar, zekatı verirler. Al/ah 'a ve Rasulü 'ne de itaat ederler. İşte Allah 
bunlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah Azizdir, Hakimdir. 

72. Allah, m ü 'min erkeklere de m ü 'min kadınlara da -içlerinde ebe
diyyen kalmak üzere- altından ırmaklar akan Cennetler va 'detti. Bir de 
Adn Cennetlerinde hoş meskenler . . .  Allah 'ın rızası ise hepsinden daha 
büyüktür. En büyük kurtuluş işte budur! 

Tefsiri : 

Burada Allah rızası anlamındaki "rıdvan" lafzının mübteda, nekire ve vaad 
olundukları her şeyden daha büyük olduğu haberi verilerek geldiği üzerinde dik
kat edilmelidir. Onun rızasının en asgarisi dahi bütün Cennetlerden, Cennetler
deki hoş meskenlerden ve Cennet' in ihtiva ettiklerinden daha hayırlıdır. Bundan 
dolayı yüce Allah , Adn Cennetlerinde dostlarına tecelli edecek ve onlardan iste
dikleri bir şey olup olmadığını soracak.300 

Onlar şöyle diyecekler: Rabbimiz, bize vermiş olduklarından daha faziletli ne 
isteyebiliriz ki? Şanı yüce ve mübarek olan Allah şöyle buyuracak: Size benim 
nezdimde bundan daha üstün bir şey vardır. Size benim rızamı ihsan edeceğim. 
Artık bundan sonra da ebediyyen size gazap etmeyeceğim .301 

; o 
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73. Ey Peygamber, kafirlere ve m ünafıklara karşı cihôd et ve onlara 
sert ol! Yerleri Cehennemdir onların .  O, ne kötü bir dönüş yeridir! 

Tefsiri : 

Çünkü münafıklara karşı cihad etmek kafirlerle cihad etmekten daha zordur. 
Münafıklara karşı cihad Allah RasCılünün mirasçıları olan ümmetin havassının 
işidir. Bu cihadı yerine getirebilenler dünyada sayılı kimselerdir. Bu cihada ka
tılanlar ve buna destek verenler sayı itibariyle en azınlıkta olsalar dahi, Allah 
nezdinde değerleri en büyük olanlardır. 302 

300 Buhari, XI, 423 ve Müslim, V, 690'da rivayet ettikleri bir hadise işaret etmektedir. 
301 Bedô.iu 'l-fevô.id, II, 166-167 
302 Zô.du 'i-me 'ô.d, I l l ,  5 
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74. (O kötü sözü) söylemediklerine dair Allah 'a yemin ederler. Şüp
he yok ki o küfür sözünü söylediler, onlar Müslümanlıklarından sonra 
kafir oldular ve başaramadıkları bir işe de yeltendiler. Halbuki intikam 
almaya kalkışmaları için Allah 'ın ve Peygamberin in onları lütfuyla zen
ginleştirmiş olmasından başka bir sebeb de yoktu. Eğer tevbe ederlerse 
onlar için hayırlı olur. Eğer yüz çevirir (ve nifaklarında ısrar eder) /erse 
Allah onları dünyada da ahirette de pek acıklı bir azaba uğratır. Onların 
yeryüzünde ne bir velileri vardır, ne de bir yardımcı/arı. 

75. İçlerinden kimi de Allah 'a şöyle söz vermişti: "Eğer bize lütfun
dan ihsan ederse anda/sun ki sadaka vereceğiz ve m uhakkak ki salihler
den olacağız. " 
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76. Ama Allah, kendilerine lütfundan ihsan edince de cimrilik edip 
yüz çevirerek gerisin geriye döndüler. 

77. Nihayet Allah ' a verdikleri sözlerini tutmadıkları ve yalan söyleye
geldikleri için O da huzuruna çıkacakları güne kadar kalblerine bir n ifak 
sokarak onları cezalandırdı. 

78. Onlar, (münafıklar) gizledik/erin i  de fısıltılarını da Allah 'ın m u
hakkak bildiğini, Allah 'ın bütün gaybları çok iyi bildiğini bilmezler mi? 

79. Mü 'minlerden (nafile) bağışlarda bulunanları, kaşgöz işaretleriyle 
ayıplayan/arla, güçlerinin yetebildiğinden başkasın ı  bulamayan kimse
lerle eğlenenleri Allah maskaraya çevirir ve onlar için pek acıklı bir azab 
vardır. 

80. Onlar için ister mağfiret dile, ister mağfiret dileme! Onlar için 
yetmiş defa mağfiret dilesen de yine Allah onları kesinlikle bağışlama
yacaktır. Bunun sebebi Allah' ı  ve Peygamberini inkar etmeleridir. Allah, 
fasık/ar topluluğuna hidayet vermez. 

81 . Allah 'ın RasCılü 'ne muhalefet için geri kalanlar (evlerinde) otur
malarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihôd etmekten 
hoşlanmadılar ve (mü 'minlere) : "Bu sıcakta savaşa çıkmayın" dediler. 
(Onlara) de ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır. " Keşke bilselerdi. 

82. Artık onlar kazandıklarının bir cezası olarak az gülsünler, çok 
ağlasınlar. 

83. Eğer Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de 
(başka bir savaşa) çıkmak için senden izin isterlerse de ki: "Siz, ebediy
yen benimle beraber asla çıkmayacaksın ız ve benimle beraber hiçbir 
düşmanla asla savaşmayacaksın ız. Çünkü siz ilkinden oturmaya razı ol
dunuz. Artık siz geri kalanlarla beraber oturun . "  

84. Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazın ı asla kılma, kabrinin ba
şında da durma. Çünkü onlar Allah 'a ve RasCılü 'ne kafir oldular ve fasık 
olarak öldüler. 

85. Malları da evlatları da imrendirmesin seni. Allah, onları dünyada 
bunlar sebebiyle ancak bir azaba çarptırmayı ve canlarının kafir olduk
ları halde güçlükle çıkmasını ister. 

86. ''Allah 'a iman edin, RasCılü ile birlikte cihôd edin" diye bir sure 
indirildiği zaman, (o münafıkların) içlerinden güç yetirenler senden izin 
isterler ve: "Bizi bırak da oturanlarla birlikte kalalım " derler. 

87. Geri kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalblerine de mühür 
vuruldu. Onlar anlamazlar. 

88. Fakat, Peygamber ve beraberindeki müminler, mallarıyla ve can
larıylo cihod ettiler. İşte onlar için hayırlar vardır ue onlar kurtuluşa eren
lerin tu �endi/eridir. 
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89. Allah onlara altından nehirler akan Cennetler hazırlamıştır. Ora
da ebediyyen kalıcıdırlar. işte en büyük kurtuluş b udur. 

90. Bedevilerden özür beyan edenler kendilerine izin verilsin diye 
geldiler. Allah 'a ve Rasulü 'ne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. İçle
rinden kafir olanlara da pek acıklı bir azab çarpacaktır. 

91 . Allah 'a ve Rasulü'ne karşı samimi  olmak şartı ile zayıflara, hasta
lara ve harcayacak bir şey bulamayanlara (cihdddan geri kalmakta) bir 
günah yoktur. iyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah, (günahları) 
bağışlayandır, Rahimdir. 

92. Bir de sana, kendilerine binek (ve nafaka} temin etmen için gelip 
de: "Size bir binek bulamıyorum " dediğin zaman (cihôd için) harca
yacak bir şey bulamadıklarından üzülerek gözleri yaş döke döke geri 
dönen kimselere de (bir sorumluluk yoktur}. 

93. Yol, ancak, zengin oldukları halde (geri kalmak için) senden izin 
isteyenlerin aleyhinedir. Onlar geri kalan (kadın ve çocuk) /arla beraber 
olmaya razı oldular. Allah da kalblerini mühürledi. Bunun için onlar 
bilmezler. 

94. Kendilerine döndüğünüz vakit size özür beyan edeceklerdir. De 
ki: "Özür dilemeyin, size kesinlikle inanmayız. Allah bize, size dair ha
berler vermiştir. Allah ve Rasu/ü sizin davranışınızı görecek, sonra görü
neni de görünmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O da size yaptıkları
n ızı haber verecektir. " 

95. Yanlarına döndüğünüzde onlar(ı azarlamak)dan vazgeçmeniz 
için önünüzde Allah 'a yemin edeceklerdir. O halde siz de onlardan yüz 
çevirin. Çünkü onlar murdardır/ar. Kazandıklarının cezası olarak vara
cakları yer de Cehennemdir. 

96. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Siz onlar
dan hoşnut olsanız da, şüphesiz Allah o /asıklar topluluğundan hoşnut 
olmaz. 

97. Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdir. Allah 'ın 
Rasulü 'ne indirdiklerinin sınırlarını  bilmemeye de daha layıktırlar. Allah 
herşeyi bilendir, Hakimdir. 

98. Bedevilerden öyleleri de vardır ki, (Allah yolunda) infôk ettiğini 
haksızca alınmış bir mal sayar ve başın ıza musibetler gelmesini bekler 
dururlar. En kötü bela kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitendir, 
bilendir. 

99. Bedevilerden öyleleri de vardır ki, Allah 'a ve ahiret gününe iman 
eder, infak ettiğini Allah 'a yakınlıklara ve Peygamberin dualarına vesile 
edinir. İyi bilin ki bu, onlar için gerçekten (Allah 'a) bir yakınlıktır. Allah 
onları rahmetine alacaktır. Şüphesiz ki Allah mağfiret ve rahmet edendir. 
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1 00. Muhacir ve ensarın ileriye geçen ilk (önder)leri ile onlara güzel
likle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da O'ndan hoşnut olmuşlar
dır. Bunlar için orada ebediyyen kalmak üzere altından ırmaklar akan 
Cennetler hazırlamıştır. İşte bu, en büyük kurtuluştur. 

Tefsiri : 

Buyruğun delalet şekli303 şöyledir: Şanı yüce Allah onlara uyanlardan öv
güyle sözetmektedir. Ashab bir söz söyleyip de herhangi bir kimse o sözün sıhha
tini bilmeden önce o söze uyarsa onlara tabi olmuş olur. Bu sebeple de övülen 
birisi olması ve Allah' ın rızasını hak etmesi gerekir. İsterse onlara tabi oluşları bazı 
müftilerin taklit edilmesi gibi katıksız bir taklit dahi olsa böyledir. Bu gibi müftilere 
tabi olan kimseler ancak avamdan olmaları halinde Allah ' ın rızasını hak edebilir
ler. Müctehid alimlerin ise bu durumda onlara tabi olmaları caiz değildir.304 

O halde mutlu olan tabiler iki türlüdür.305 

Müstakil hükmünde olan tabiler. Bunlar da şanı yüce Allah' ın haklarında: 
"Muhacir ve ensôrın ileriye geçen ilkleri ile onlara güzellikle uyanlardan Allah 
razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. "  (et-Tevbe, 911 00) diye bu
yurduğu kimselerdir. 

Bunlar Allah ' ın kendilerinden razı olduğu sabit olmuş mutlu kimselerdir. 
Bunlar da RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in ashabı ile kıyamet gününe ka
dar onlara güzel bir şekilde uyanlardır. Bu özellik sadece onları gören nesle has 
değildir. Tabiin diye bilinenlerin ashab-ı kiramı görenler olarak tahsis edilmel8. i 
örfi bir özelleştirmedir. Böylelikle onlardan sonra geleceklerden ayrılma1arının 
sağlanması istenmiştir. Bundan dolayı tabiOn mutlak olarak sadece o ;ıesil hak
kında kullanılmıştır. Yoksa onların yolundan giden herkes, güzel bir şekilde tabi 
olanlar arasındadır. Allah'ın razı olduğu ve kendilerinin de Allah'tan razı olduğu 
kimselerdir. 

Şanı yüce Allah, bu tabi oluşu ihsan ile güztcJlikle tabi oluş diye kayıtlamış
tır. Mutlak bir tabi oluş değildir. Mücerred niyet ve bir hususta tabi olup, başka 
hususlarda muhalefet ile gerçekleşmez. Ancak bu, ihsan ile birlikte olan bir tabi 
oluştur. 

" 0 L...;o;+ .. ...ı - İhsan ile" lafzının başında bulunan "be" harfi burada birliktelik 
(musahabe) ifade eder. İhsan ve tabi oluş, Allah'ın rızasının gerçekleşip, Cennet
lerine girmenin bir şartıdır.306 

Şanı yüce Allah' ın:  

303 Yani ashab-ı kirama uymanın gerektiğine dair delalet şekli 
304 İ'/Cımu 'l-muuakkı 'in , IV, 155 
305 İkinci türü, Tur suresinin tefsiri esnasında zikredilecektir. 
306 er-Risa/etu 't-Tebukiyye, 62 
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1 01 .  Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır. Medine aha
lisinden de. Onlar nifakı adet edinmiş kimselerdir. Sen onları bilmezsin. 
Onları Biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük 
bir azaba döndürülecek/erdir. 

1 02. Diğer bir kısım da günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih ameli baş
ka bir kötü (amel) ile karıştırmışlardır. Olur ki Allah onların tevbelerini 
kabul eder. Muhakkak Allah mağfiret ve rahmet edendir. 

1 03. Mallarından bir sadaka al ki, bununla kendilerini temizleyip 
arındırmış olasın. Onlara dua da et. Senin duan şüphesiz onlara huzur 
ve güvendir. Allah hakkıyla işitendir, bilendir. 

Tefsiri : 

Bu lafzın (salat lafzının) sözlükte asıl anlamı iki manaya racidir.307 

1- Dua ve tebrik 

2- İbadet 

Birinci anlama örneklerden: "Mallarından bir sadaka al ki bununla kendi
lerini temizleyip, arındırmış olasın. Onlara salat et, senin salatın şüphesiz onlara 
huzur ve güvendir. " (et-Tevbe, 9/1 03) Münafıklar hakkındaki şu buyruğu da böy
ledir: "Onlardan ölen h içbir kimse üzerine ebediyyen salat etme. Kabrinin başın
da da durma. " (et-Tevbe, 9/84) Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu buyruğu 
da bu anlama örnektir.308 "Sizden herhangi bir kimse bir yemeğe davet edilecek 
olursa daveti kabul etsin. Eğer oruçlu ise salat getirsin . "  

Buradaki lafız (salat lafzı) her iki anlam ile de  açıklanmıştır. 

Onlara bereket ile dua etsin diye açıklandığı gibi, yiyeceği yemek yerine 
onların nezdinde namaz kılsın, diye de açıklanmıştır. 

307 Bk. İmam Nevevi, el-Mecmu, 111, 2'de "salat"in anlamı ve türeyişi ile alakalı yazdıklarına 
bakınız. 

308 Müslim, ili. 205; Ebu Davud, VII. 1 3 1 ,  132; Tirmizi, i l i ,  1 50 
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Namazın (salatın) sözlükte dua anlamına geldiği de söylenmiştir. Dua da iki 
türlüdür: İbadet duası ile dilek duası. İbadet eden bir kimseye dua eden denildiği 
gibi, dilekte bulunan kimseye de dua eden denilir. İşte yüce Allah'ın: "Rabbiniz: 
Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim dedi. " (el-Mu'min, 40/60) buy
ruğu da bu iki anlama göre açıklanmıştır. Siz bana itaat edin ben size sevap ve 
mükafat vereyim diye de açıklanmıştır. 

Benden dileyin, ben de size vereyim diye de açıklanmıştır. Yüce Allah' ın :  
"Kullarım beni sana soracak olurlarsa şüphesiz ki  ben pek yakınım. Dua edenin 
duasını -bana dua ettiği takdirde- kabul ederim. "  (el-Bakara, 2/186) buyruğu da 
bu iki anlam ile açıklanmıştır. 

Doğrusu ise dua lafzının her iki türü de kapsadığıdır. Bu da müşterek anlam 
sözkonusu olmaksızın ,  dilde bu anlama geldiği kabul edilmiş bir lafızdır. 

Dua lafzının ibadet manasına dua hakkında kullanıldığı buyruklardan ba
zıları şöyledir: "De ki: Allah 'tan gayrı (ilah diye) iddia ettiklerin ize dua edin ba
kayım. Onlar göklerde de, yerde de zerre ağırlığınca bir şeye sahip değildirler. " 
(Sebe ', 34122); "Halbuki Allah 'ı bırakıp da dua ettikleri, h içbir şey yaratamazlar. 
Onların kendileri yaratılmıştır. "  (en-Nah/, 16/20); "Deki: Eğer duanız olmasaydı, 
Rabbimin yanında sizin ne değeriniz olurdu?" (el-Furkan, 25177) 

Bu husustaki iki görüşten sahih olanı, eğer siz ona ibadet ve dua etme
seydiniz . . .  anlamında olduğudur. Sizin ona ibadetiniz olmasaydı, o size niye 
önem versin? Bu durumda mastar faile izafe edilmiş olur. Yine yüce Allah şöy
le buyurmaktadır: "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Gerçek şu ki 
o haddi aşanları sevmez. Orası ıslah edilmişken yeryüzünde fesad çıkarmayın. 
Ona korkarak ve umarak dua edin. " (el-A'raf, 7/55-56) Şanı yüce Allah nebileri 
ve rasulleri hakkında haber vererek şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz bunlar ha
yırlı işler yapmaya koşarlar. Umarak, korkarak bize dua ederlerdi. "  (el-Enbiya, 
21/90) 

Bu yol, birinci yoldan ve duanın neye ad olduğu hususunda görüş ayrılığı 
bulunduğu iddiasından daha güzeldir. Böylelikle şer' i salat adı ile ilgili acaba 
bu sözlükteki anlamdan hareketle mi aktarılmıştır ve o takdirde şer' i bir hakikat 
anlamında mıdır yoksa şer' i-mecazi bir anlam mı taşır, şeklinde sözkonusu edilen 
açıklanması problem olan hususlar da ortadan kalkmaktadır. Buna göre salat 
sözlük anlamı olan dua hakkında geçerliliğini sürdürebilmektedir. 

Dua da ibadet duası ve dilek duası olmak üzere iki kısımdır. Namaz kılan 
bir kimse ise tekbir getirdiği andan itibaren selam verinceye kadar ibadet olan 
dua ile dilek ihtiva eden duada bulunur. Bundan dolayı kişi, mecazi anlamıy
la değil, aktarılmış anlamıyla değil, hakikat anlamıyla salat içerisinde demektir. 
Fakat salat adının özel ibadet hakkında özellikle kullanılması, dilcilerin ve örf 
ile ilgilenenlerin özel olarak kullandıkları diğer lafızlar gibidir. Bunlar bu anlamı 
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kapsamına giren bazıları hakkında tahsis ederler. Dabbe, re's ve benzerleri gibi. 
İşte bir lafzın tahsis edilmesi ve onun kullanıldığı birimler arasında bazıları hak
kında kullanılmasının ifade ettiği nihai anlam budur. Bunun için de ayrıca nakil 
(anlamın aktarılması) da gerekmez, asıl konulduğu anlamın dışına çıkmak da 
gerekmez. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah' tır. 

Yüce Allah'm Kullarına Salat Etmesi 

Bu anlatılanlar insanın salatı ile alakalıdır. 

Şanı yüce Allah' ın kullarına salat etmesi ise genel ve özel olmak üzere iki 
türlüdür. 

Genel olanı mümin kullarına salat etmesidir. Yüce Allah : "O size salat ge
tirendir. Melekleri de . "  (el-Ahzab, 43) diye buyurmaktadır. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-' in mümin kimselere salat ile dua etmesi de bu türdendir. Onun: 
"Allah' ım, Ebu Evfü ailesine salat getir. "309 

ikinci tür ise özel olarak nebilerine ve rasullerine onlar arasında da özellikle 
de sonuncuları ve en hayırlıları olan Muhammed (s .a ) 'a  salat getirmesidir. 

Allah' ın salatının anlamı hususunda farklı görüşler vardır. 

Bir görüşe göre onun salatı rahmettir. İsmail310 dedi ki : Bize Nasr b. Ali tahdis 
etti, dedi ki : Bize Muhammed b .  Seva, Cuveybir'den tahdis etti, o ed-Dahhak'tan 
dedi ki : "Allah' ın salatı onun rahmeti, meleklerin salatı ise dua demektir. " 

el-Müberred dedi ki: Salatın asıl anlamı rahmettir. O halde salat Allah ' tan da 
rahmettir, meleklerden de rahmettir31 1  ve Allah'tan rahmetin dilenmesidir. 

Müteahhir alimlerinin çoğu tarafından bilinen görüş budur. 

İkinci görüş ise Allah' ın salatı onun mağfireti demektir. 

309 Buhari, III, 423; Müslim, III, 130 buyruğu ile bir başka hadisteki şu ifadeler de buna ör
nektir: "Bir kadın Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'e: Bana ve kocama salat getir, 
deyince, Allah Rasulü de: Allah sana ve kocana salat etsin, diye buyurdu." Sahih bir hadis 
olup, bunu rivayet edenler: Ahmed, 111, 390; Ebu Davud, iV, 393; Darimi, 1 , 28; İbn Hibban, 
e/-Mevôrid, no: 1950; Ebu Ya' la, iV, 59; İbn Hibban, V, 484. Hepsi de Nubeyh el-Anezi 
yolu ile rivayet etmiş olup, sika bir ravidir. Tirmizi, iV, 187,  hadis no: 1 7 1 7'de, el-leli, s. 448, 
no: 1 682'de; İbn Hibban, es-Sikaat, \/, 484'de sika olduğunu belirtmişlerdir. İbn Hacer de 
rivayet ettiği hadislerin sahih olduğunu Tirmizi, İbn Huzeyme, İbn Hibban ve el-Hakim'den 
naklen belirtmektedir. Tehzibu 't-tehzib, X, 4 1 7  

3 1 0  Kadı İsmail, Fad/u 's-Sa/ôti a/e 'n-Nebi (s .a), s .  80, no: 96'da rivayet etmiş olup, b u  eserin mu
hakkıki el-Elbani de şöyle demiştir: "Senedi oldukça zayıf ve mevkuftur. Seneddeki Cuvey
bir, Said el-Ezdi'nin oğludur. Hafız, Takribu't-Tehzib'de: Oldukça zayıftır. ( ! ,  136) demiştir. 

3 1 1  el-Muniriyye ve el-Muhammediyye baskısında b u  şekildedir. Daru't-Turas baskısında ise: 
"Rikkattır" şeklindedir. (s. 122)  



288 •!• Bedai'ut-tefslr 

İsmail dedi ki:312 Bize Muhammed b.  Ebi Bekr tahdis etti, bize Muhammed 
b.  Seva, Cuveybir'den tahdis etti , o ed-Dahhak'tan naklen: "O size salôt eden
dir" buyruğunu, Allah' ın salatı onun mağfiretidir. Meleklerin salatı ise duadır, 
diye açıklamıştır. 

Bu görüş de bir önceki görüş türündendir. Her ikisi de çeşitli bakımlardan 
zayıftır: 

Birinci husus, şanı yüce Allah, kendi kullarına salat getirmesi ile rahmeti 
arasında fark gözeterek şöyle buyurmuştur: "Sabredenleri müjdele! Onlar kendi
lerine bir musibet gelip çattığında: Muhakkak biz Allah 'ınız ve m uhakkak biz ona 
dönücü/eriz. derler. işte Rab/erinden bir salôt ve bir rahmet hep onların üzerin
dedir ve onlar doğru yola erdirilen/erin ta kendileridir. " (el-Bakara, 2/1 55-1 5 7) .  

Görüldüğü gibi yüce Allah rahmeti salata atfetmiş bulunmaktadır. Bu da 
onların farklı olmalarını gerektirmektedir. Atıf yapmanın asıl anlamı da budur. 
Böyle olmadığını söyleyenlerin delil diye gösterdikleri: 

d. " ır. 
"Onun söylediği sözleri kezb ve meyn (her iki lafız da yalan anlamındadır) 

Sözü ise oldukça şaz ve nadiren görülen bir örnektir. Sözlerin en fasihi ona 
göre yorumlanamaz. Üstelik el-meyn, kezib'den daha özel bir anlam ifade eder. 

İkinci husus, Allah'ın salatı nebilerine, rasOllerine ve mümin kullarına mah
sustur. Rahmeti ise her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla salat, rahmet ile eş anlamlı 
değildir. Ancak rahmet, salatın gereklerinden, onun ayrılmazlarından ve sonuç
larındandır. 

Salat' ı rahmet diye yorumlayan kimseler maksadının bir kısmı ve semeresi
nin bir parçası ile açıklamış olur. Bu da Kur'an lafızlarının tefsirinde çokça görü
len bir husustur. 

RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in da bazen bir lafzı gerekleriyle ve onun 
manasının bir bölümü ile de tefsir ettiği olmuştur. Rayb'i şek ile tefsir etmesi gibi . 
Oysa şek, rayb' in bir bölümünün adıdır. Mağfiret' in de setr (örtmek) ile açıklan
ması da bunun gibidir. Örtmek de mağfiretin bir parçasını teşkil eder. Rahmet' in  
ihsanda bulunmak iradesi ile tefsiri de böyledir. Oysa ihsan, rahmetin bir ge
reğidir. Bunun benzerleri pek çoktur. Biz bunları Usu/u 't-Tefsir adlı eserimizde 
zikretmiş bulunuyoruz. 

Üçüncü fark: Müminlere rahmet okumanın caiz olduğunda görüş ayrılığı 
yoktur. Ancak selef ve halef, nebiler dışındakilere salat getirmenin cevazı husu
sunda üç farklı görüşe sahiptir. Yüce Allah' ın izniyle bunları daha sonra zikrede
ceğiz. 

312 Az. önce geçen rivayette belirtildiği gibi senedi zayıftır. 

., 
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Böylelikle bu iki lafzın (salat ile rahmet' in) eş anlamlı olmadığı ortaya çık
maktadır. 

Dördüncü fark: Eğer salat, rahmet anlamında olsaydı, emrin yerine getiril
mesi hususunda onun yerini tutması gerekirdi .  Böylelikle de salat getirmeyi farz 
kılana göre kul, Allah ' ım Muhammed'e ve Muhammed'in aline rahmet buyur, 
dediği takdirde bu farziyetin yerine getirilmesi gerekirdi .  Oysa durum böyle de
ğildir. 

Beşinci fark: Başkasına merhamet duyup, ona karşı kalbi incelerek, ona ye
mek yediren yahut içecek veren yada giyecek veren kimse için :  Ona salat getirdi, 
denilemez . Ona merhamet etti, denilir. 

Altıncı fark: İnsan bazen buğzettiği ve düşmanlık ettiği kimselere de merha
met edebilir. Kalbinde ona karşı bir merhamet duyar ama ona salat getirmez. 

Yedinci fark: Salatta söz söylemek kaçınılmaz bir şeydir . .  Çünkü salat, salat 
getiren kimsenin salat getirdiği kimseye bir övgüsü, onu yüceltmesi, güzelliklerini, 
sahip olduğu hususiyetleri dile getirmesi ve onu anmasıdır. Buhari, Sahih' inde 
Ebu' l-Aliye'den şöyle dediğini zikretmektedir:313 "Allah' ın RasOlüne salatı, me
lekler nezdinde ona senada bulunması (onu övmesi )dir. " 

İsmail de kitabında314 dedi ki : Bize Nasr b .  Ali tahdis etti, dedi ki : Bize Ha
lid b .  Yezid tahdis etti, o Ebu Ca'fer'den, o er-Rabi' b. Enes'den, onun Ebu'l
Aliye'den rivayetine göre; "Muhakkak Allah ve melekleri nebiye salat ederler" 
buyruğu hakkında dedi ki: "Aziz ve celil olan Allah'ın salatı ona senada bulun
ması (övmesi) demektir. Meleklerin ona salatı ise dua demektir. " 

Sekizinci fark: Şanı yüce Allah, kendisinin salat getirmesi ile meleklerinin 
salat getirmesi arasında fark gözetmiş ve ancak her ikisini aynı fiille ifade ederek: 
"Şüphesiz Allah ve onun melekleri nebiye salat ederler. " (el-Ahzab, 33/56) diye 
buyurmaktadır. Böyle bir salatın rahmet olması ise caiz değildir. Ancak bu şanı 
yüce Allah'ın senası ve meleklerin ona senada bulunması (övmesi )dir. 

Salat, müşterek lafızdır. Her iki anlamda da kullanılması caizdir de denile
mez. Çünkü bunun da çeşitli sakıncaları vardır. 

313 Buhari, Vlll , 392'de ondan muallak olarak. Hafız İbn Hacer: "Bunu İbn Ebi Hatim rivayet 
etmiştir. . .  " demiştir. Ayrıca bk. ed-Durru'l-mensur, VI, 646'da: Bunu Abd b. Humeyd ve 
Ebu Hatim rivayet etmiştir, demektedir. 

314 Fad/u 's-Saldti a/e 'n-Nebi (s.a) , Muhakkik muhterem el-Elbani şöyle demektedir: "Senedi 
mevkuf, hasendir. Ravileri, Ebu Cafer dışında sikadırlar. O da er-Razi diye bilinir. Adı husu
sunda görüş ayrılığı vardır. Hıfzının kötülüğü dolayısıyla bir dereceye kadar zayıftır. Bunun 
gibi birisinin rivayet ettiği hadislerden merfu olması halinde sakınılır. Ondan mevkuf olarak 
rivayet edilirse -burada olduğu gibi- yüce Allah'ın izniyle onda bir beis yoktur. . .  " s. 80, no: 
95. Ayrıca daha önceki nota da bakınız. 
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1 - Müştereklik aslolana aykırıdır. Hatta dilin kullanımında bunun tek bir la
fızda olduğu dahi bilinmemektedir. Nitekim aralarında el-Müberred' in ve başka
larının da bulunduğu önder dil bilginleri bunu açıkça ifade etmişlerdir. Müşterek
lik, ancak dili kullananların çokluğu sebebiyle arızi olarak ve tesadüfen meydana 
gelebilir. Daha sonra dil karışınca müştereklik de arızi olarak ortaya çıkar. 

2- Çoğunluk müşterek lafzın ister hakikat yoluyla, ister mecaz yoluyla her 
iki anlamı hakkında da kullanılmasını caiz kabul etmezler. Şafii -radıyallahu anh
' dan onun bunu caiz gördüğüne dair yapılan nakil, ondan sahih olarak gelmiş 
değildir. Onun şu sözünden hareketle söylenmiştir: "Bir kimse mevlalarına va
siyette bulunursa ve onun hem yukarıdan , hem aşağıdan mevlaları var ise , bu 
vasiyeti hepsini kapsar. " Bundan hareketle bazıları "mevla" lafzının her ikisi hak
kında müşterek olduğunu zannetmiş ve herhangi birileri tayin edilmemişse her 
ikisi hakkında da yorumlanacağını  söylemiştir. Ancak bu doğru değildir. Çünkü 
mevla lafzı , anlamı ittifakla belirlenmiş lafızlardandır. Şafii ve mezhebindeki za
hir görüşe göre Ahmed , bu lafzın kapsamına her iki mevla türünün de girdiğini 
kabul ederler. Bu lafız ona göre müşterek değil ,  tevatu ile (tarafların ittifakı ile )  
kabul edilmiş umumi bir lafızdır. 

Yüce Allah' ın :  "Yahut kadınlara lems ettiğinizde" (el-Maide , 5/6)buyruğu ile 
ilgili olarak Şafii -radıyallahu anh- ' ın birisi ile tartışmasında ona "lems" ile cima' da 
kastedilebilir denilince, onun : Bu lafız hakikat anlamıyla el ile dokunmak anla
mındadır. Mecazi olarak da cima' anlamındadır, diye açıklamada bulunduğuna 
dair yapılan nakile gelince, böyle bir şey Şafii' den sahih olarak nakledilmemiştir. 
Onun bilinen sözleri türünden de değildir. Bu ancak müteahhir fukahadan birisi
nin söylediği bir sözdür. Müşterek lafzın aynı anda her iki anlamı ile kullanılması 
iddiasını çürütmek üzere ondört ayrı delili "et-Ta 'lik ale 'l-Ahkôm" adlı eserimizin 
"Mes'eletu' l-Kur' " başlığında zikretmiş bulunuyoruz .315 

O halde salat' ın anlamı ,  bu lafızdan anlaşıldığı üzere rasCılden övgü ile söz 
etmek, ona itina göstermek, şerefinin, faziletinin ve saygınlığının üstünlüğünü 
ortaya koymak olduğuna göre, ayet-i kerimede geçen "salat" lafzı her iki anlama 
göre de yorumlanabilecek müşterek bir lafız olamaz. Aksine bir anlamda kulla
nılmış olur. Lafızlarda aslolan da budur. Yüce Allah ' ın izniyle bu meseleye : "Mu
hakkak Allah ve onun melekleri Peygambere salôt ederler. " (el-Ahzab , 33/56) 
buyruğunun tefsirine dair açıklamalarımızda döneceğiz.316 

315 Muhterem Bekr Ebu Zeyd -Allah onu korusun- : Ben İbnu' l-Kayyim'in biyografisini yazanlar 
arasında İbn İsa'nın Şerhu' n-Nuniyesi 'nin mukaddimesindeki ifadeler dışında bu eserden 
söz edeni görmedim. (et-Takrib /i Fıkh İbn Kayyim el-Cevziyye, I, 193) demektedir. 

3 16  Cilôu 'l-efhô.m, 81-85 
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1 04.  Onlar, Allah 'ın kullarından tevbeyi kabul etmekte, sadakaları 

alan ın ancak kendisi olduğun u ve muhakkak tevbeleri kabul edenin, 
Rah im olanın yaln ız O olduğunu bilmediler mi? 

1 05. De ki: "Haydi amel edin !  Allah, Rasulü ve mü 'minler de iş
lediğinizi görecektir. Siz görüneni de görünmeyeni de bilene (Allah ' a) 
döndürüleceksin iz. O da size yaptıkların ızı haber verecektir. " 

1 06. (Savaşa katılmayanlardan) diğer bir kısım da Allah 'ın (hakla
rındaki) emrine bırakılmışlardır. Allah onları ya azaba uğratacak yahut 
tevbelerini kabul edecektir. Allah herşeyi bilendir, (her şeyi) tam bir hik
metle yapandır. 

1 0 7. (0 münôfıklar arasında) zarar vermek, inkar etmek, mu 'minler 
arasına ayrılık sokmak için ve -daha evvel Allah 'a ve Rasulü 'ne savaş 
açan kimselere- beklemek ve gözetlemek yeri olmak üzere bir mescid 
edinenler ve: "İyilikten başka bir şey kastetmedik" diye yemin edenler 
(vardır) . Halbuki Allah onların muhakkak yalancı olduklarına şahidlik 
eder. 
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1 08. Onun (mescidin) içerisinde h içbir vakit (namaza) durma. İlk gü
nünden temeli takvô üzerine kurulan mescid(-i Kubô), içinde (namaza) 
durmana elbette daha layıktır. Orada tertemiz olmayı arzu eden erkek
ler vardır. Allah da temizlenen/eri sever. 

1 09. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi ha
yırlıdır, yoksa binasın ı  yıkılmaya yüz tutmuş bir yerin kenarına kurup 
da on unla birlikte kendisi de Cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? 
Allah zôlimler topluluğunu hidôyete erdirmez. 

1 1  O. Kalpleri parça parça olmadıkça kurdukları b ina kalblerinde da
imi bir kuşku kaynağı olmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, 
tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. 

1 1 1 .  Şüphesiz Allah, mü 'minlerden canlarını ve mallarını -onlara 
Cennet'i vermek karşılığında- satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşır, 
öldürür ve öldürülürler. Tevrat 'ta, Incil 'de ve Kur'ôn'da yerine getirmeyi 
taahhüt ettiği hak bir vaaddir. Allah'tan daha çok ahdini kim yerine ge
tirebilir ki? O halde yapmış olduğunuz bu alış verişe sevinin. En büyük 
kurtuluş işte budur! 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah burada Cennet' i müminlerin canlarının ve mallarının bir be
deli olarak tayin etmiştir. Onlar onun uğrunda bunları feda edecek olurlarsa bu 
bedeli hak ederler. Yüce Allah onlarla bu akdi yapmış ve bunu çeşitli pekiştirici 
ifadelerle tekid etmiş bulunmaktadır: 

1- Şanı yüce Allah'ın bunu onlara "inne: şüphesiz, muhakkak" tekid edici 
edatı ile onlara haber vermektedir. 

2- Bunu meydana gelmiş, sabit olmuş ve yerini bulmuş mazi (geçmiş) kipi 
ile haber vermektedir. 

3- Yüce Allah bu ahdi, kendi zatına izafe etmiş ve satılan bu şeyleri bizzat 
kendisinin satın almış olduğunu belirtmiştir. 

4- Şanı yüce Allah asla vazgeçmemek ve terk etmemek üzere bir vaad olarak 
bu bedeli teslim edeceğini vaat etmiş olduğunu haber vermektedir. 

5- Yüce Allah' ın bunun kendi zatı için yerine getirilmeyi tespit ettiği bir hak 
olduğunu söyleyerek, kullarına vücub belirten bir kip ile bildirmektedir. 

6- O bunu bu vaadin üzerinde bir hak olduğunu belirterek tekid etmekte-
dir. 

7- Yüce Allah bu vaadin bulunduğu yerleri de haber vermektedir. Bu vaad 
semadan indirmiş olduğu en faziletli kitapları olan Tevrat, İncil ve Kur'an'da yer 
almıştır. 
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8- Kullarına inkar istifhamı kipi ile haber vererek, Allah'tan daha çok hiç 
kimsenin ahdine bağlı kalmasının sözkonusu olamayacağını belirtmektedir. 

9- Şanı yüce Allah onlara bu akid dolayısıyla sevinmelerini, bu konuda bir
birlerine akdin bağlayıcı bir şekilde bitmiş olduğunu söyleyerek müjdeleşmeleri
ni, artık böyle bir akdin muhayyerliğinin de sözkonusu olmayacağını, feshedil
meyeceğini de belirtmelerini emir buyurmuştur. 

1 0- Yüce Allah, pekiştirici ve vurgulu ifadelerle kendisi ile yapmış oldukları 
bu alışverişin en büyük kurtuluş olduğunu da onlara haber vermektedir. Burada 
bey' onların verdikleri bedel karşılığında aldıkları şey (mebi' ) anlamında yani 
Cennet' in kendisidir. Yüce Allah'ın: "Yapmış olduğunuz alışveriş " buyruğu kar
şılığını aldığınız ve bedelini ödediğiniz demektir. 

Şanı yüce Allah bu akdin başkaları dışarıda kalarak kimler için tahakkuk 
ettiğini sözkonusu etmektedir. Bunlar onun hoşlanmadığı şeylerden tövbe eden
ler, sevdiği şeyleri işleyerek ona ibadet edenler, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler 
dolayısıyla hep ona hamd edenler, seyahat edenler -ki bu oruç tutmakla da tefsir 
edilmiştir, ilim talebi için yolculuk yapmakla da, cihad etmekle de, sürekli itaat 
etmek ile de tefsir edilmiştir- olduklarını belirtmektedir. 

, 

Bu husustaki tahkike göre31 7  yüce Allah' ı zikretmek, onun muhabbetinde 
ona dönmekte, ona kavuşma şevkini  duymakta kalbin seyahatte bulunmasıdır. 
Sözü geçen bütün fiiller de bunun bir sonucudur. Bundan dolayı şanı yüce Al
lah, Peygamberin hanımlarını boşayıp, onların yerine Allah ona başka hanım
ları nasip edecek olursa bunların seyahat eden kadınlar olacaklarını belirterek 
nitelendirmektedir.318 Bu hanımların seyahati ise ne cihad, ne de ilim talebi için 
yolculuktur. Sürekli oruç tutmak da değildir. Bu, kalplerinin yüce Allah' ın mu
habbeti, haşyeti ve ona inabe (yönelmek) ile onu zikretmekle, seyahat etmektir. 

Burada şanı yüce Allah' ın tövbe ve ibadeti birlikte sözkonusu ettiği üzerinde 
düşünelim . Tövbe onun hoşlanmadığı şeyleri terk etmek, ibadet ise sevdiği şey
leri yapmaktır. Hamdi ve seyahati de bir arada nasıl sözkonusu ettiği üzerinde 
düşünelim. Hamd, kemal vasıfları ile ona senada bulunmaktır. Dil en faziletli 
zikir ile onu anarak seyahat ederken, kalbin seyahati de onun muhabbeti, zikri, 
celal ve azametini yüceltmek ile olur. Nitekim yüce Allah Peygamber efendimizin 
hanımlarının sıfatları arasında ibadeti ve seyahati de birlikte zikretmiş bulunmak
tadır. Bunların biri bedenin ibadeti ise ,  diğeri de kalbin ibadetidir.319 

317 Bk. Taberi, Tefsir, XI ,  36 
318 Bununla Tahrim suresinde yer alan: "Eğer o sizi boşarsa Rabbinin ona yerinize . . .  daha 

hayırlı eşler vermesi umulur. "  (et-Tahrim, 66/5) buyruğunu kastetmektedir. 
319 Hadi'l-ervah, 75-76 
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1 12. (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamd 

edenler, seyahat] edenler, rüku ' ve sücud edenler, iyiliği emredenler, 
kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah 'ın sınırlarını  koruyanlardır. 
O mü 'minleri müjdele! 

1 13. O çılgın ateşlikler oldukları açıkça ortaya çıktıktan sonra akra
baları dah i  olsalar, müşriklere Peygamberin de m ü 'minlerin de mağfiret 
dilemeleri olur şey değildir. 

1 14. Ibrahim 'in babasına mağfiret dilemesi ancak ona verdiği bir 
sözden dolayı idi. Ama onun Allah 'ın düşmanı olduğu açıkça kendisine 
belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çokça yalvarıp yakaran 
ve gerçekten yumuşak huylu idi. 

1 1 5. Allah bir kavme hidayet verdikten sonra, sakınacakları şeyleri 
kendilerine apaçık bildirmedikçe onları saptırmaz. Şüphesiz Allah her 
şeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Bu yüce Allah' ın onlara gerekli beyandan sonra beyanını kabul etmemeleri 
ve gereğince amel etmedikleri için kendisinin onlara verdiği bir ceza olarak onları 
dalalete düşürmesidir. Yüce Allah onları h idayetten saptırmakla cezalandırmıştır. 
Şanı yüce Allah bu beyan olmadıkça hiç kimseyi saptırmış değildir.320 

320 Medaricu 's-sôlikin, I, 42 
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1 1 6. Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Al/ah 'ındır. Diriltir ve öldürür. 
Sizin Allah'tan başka ne bir veliniz, ne de bir yardımcınız vardır. 

1 1 7. Anda/sun ki Allah Peygamberin i de içlerinden bir grubun gö
nülleri az kalsın eğrilmek üzere iken dar zamanda ona tabi  olan m uha
cirlerle ensarı da teubeye muvaffak etti. Sonra onların bu teubelerini 
kabul buyurdu. Çünkü O, onları çok esirgeyendir, çok bağışlayandır. 

Tefsiri: 

İşte bu kula tövbenin Allah nezdindeki değerinin,  faziletinin , müminin kema
linin en ileri derecesi olduğunun anlatılabileceği en büyük ifadeler arasındadır. 
Çünkü şanı yüce Allah bu kemali onlara gazvelerin sonuncusundan sonra321 ver
miş bulunmaktadır. Ona gelinceye kadar umduklarını gerçekleştirmiş, canlarını, 
mallarını, yurtlarını Allah için cömertçe feda etmişlerdi ve nihayet Allah onları 
tövbe etmeye muvaffak etmiş, tövbelerini kabul buyurmuştu. Bundan dolayı Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- Ka'b' ın tövbe ettiği günü "annesinden doğduğu 
günden itibaren o güne kadar geçirdiği en hayırlı gün" olarak değerlendirmiştir.322 
Bunu gereği gibi ancak Allah ' ı  tanıyanlar, Allah' ın ,  Üzerlerindeki haklarını bilen
ler, Allah'a karşı yapması gereken ubCıdiyyeti, kendi nefsini ,  sıfatlarını ve fiillerini 
bilenler, Rabbinin Üzerlerindeki haklarına nispetle yaptıkları ubCıdiyyetin denizde 
bir damla olduğunu bilenler bilebilir. Tabi bunun da zahiri ve batıni afetlerden 
yana da selamette olması gerekir. 

Affetmesi, mağfireti , kullarını mağfiret ve rahmeti ile kuşatması dışında kulla
rı için kurtuluş olmayanın şanı ne yücedir! Ya bu olacaktır yada helakleri sözko
nusudur. Eğer adaletiyle onlara davranırsa, göklerde ve yerde bulunanları -on
lara zulüm etmesi sözkonusu olmaksızın- adaletiyle azap etmiş olur. Eğer onlara 
merhamet edecek olursa şüphesiz onun rahmeti onlar için kendi amellerinden 
daha hayırlıdır. Çünkü onlardan hiçbir kimse ameliyle kurtulamaz . 

Şanı yüce Allah' ın, ayetin başında ve sonunda onların tövbelerini kabul et
tiğini iki defa tekrarlamış olduğu üzerinde düşünelim. O önce onlara tövbe etme 
muvaffakiyetini vererek tövbe etmelerini sağladı . Onlar tövbe edince onların töv
belerini kabul ile ikinci olarak da tövbeleri gerçekleşmiş oldu. Bu tövbeyi fiilen 
yapma muvaffakiyetini onlara o verdi .  Lütfuyla da tövbelerini kabul etti. O halde 
bütün hayır ondandır, onun ile olur, yalnız ona aittir, onun ellerindedir. Dilediği 
kimseye ihsan ve lütuf olmak üzere verir, dilediği kimseleri de hikmetinin ve ada
letinin bir gereği olarak da mahrum bırakır. 

321 Yani önceden de açıklandığı gibi TebCık gazvesinden sonra 
322 Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Kab'a tövbesinin kabul edildiğine dair buyruk nazil 

olunca şöyle demişti: "Annenin seni doğurduğu günden bu yana gördüğün en hayırlı gün 
ile müjdeliyorum seni . "  Bu hadisi Ahmed, III. 456; Buhari, Vl, 7 1 7 :  Müslim, V. 614'de 
rivayet etmişlerdir. 
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1 18. Geri b ırakılan üç kişinin de (tevbesini kabul buyurdu) . Öyle ki 

yeryüzü bunca genişliğine rağmen onlara dar gelm iş, v icdanları kendi
lerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah (ın gazabın)dan yine O'ndan başka 
sığınacak hiçbir yer olmadığını anlamışlardı. Sonra tevbe(lerinde sebat) 
etsinler diye onları tevbeye muvaffak buyurdu. Şüphesiz Allah tevbeyi 
kabul edendir, hakkıyla merhamet edendir. 

Tefsiri : 
Geri bırakılan üç kişinin de (tevbesini kabul buyurdu) .  Ka'b b. Malik bunu 

çok doğru bir şekilde tefsir etmiştir. Şöyle ki onlar savaşa çıkmayıp geri kalan
lardan RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in huzuruna gelerek yemin edip, özür 
beyan edenler arasından geriye bırakılmışlardı .  RasCılullah -sallallahu aleyhi vesel
lem- bu üç kişiyi onlardan sonraya bırakmış, aralarından bunların durumunun 
açıklığa kavuşturulmasını sonraya ertelemişti. Sözkonusu geri bırakılmaları gaza
dan geri kalışları değildir. Çünkü bunu kastetmiş olsaydı "geri kalanlar" demesi 
gerekirdi. Nitekim yüce Allah : "Gerek Medinelilerin, gerek çevresinde bulunan 
Bedevilerin Allah 'ın Rasulünden geri kalmaları . . .  yaraşmaz. " (et-Tevbe, 9/120) 
diye buyurmuştur. 

Bunun sebebi ise onların bizzat geri kalışlarının , kendilerinin dışında bulu
nan geri kalanların durumundan farklı oluşu idi .  Bu sebeple onları diğerlerinden 
geriye bırakıp, erteleyen Allah' tır. Onlar bizzat kendileri ondan geri kalmadılar. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.323 

Şanı yüce Allah onların tövbelerini kabul etmesinin , kendilerinin tövbe et
mesinden daha önce olduğunu, onları tövbe edenler haline getirenin de o oldu
ğunu haber vermektedir. Böylelikle bu, onların tövbe etmelerini gerektiren bir 
sebep olmuştu . İşte bu da onların yüce Allah tövbe etmelerini ihsan etmedikçe 
onların tövbe etmediklerine delildir. Hüküm, illeti yoksa sözkonusu olmaz.324 

1 1 9. "Ey iman edenler! Allah 'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. " 

323 Zô.du 'l-me'ô.d, 111, 591 ,  592 
324 Medô.ricu 's-sô.likin, 1, 313 
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Tefsiri: 

Seleften birden çok kişi şöyle demektedir:325 Bunlar Muhammed -sallallahu 
aleyhi vesellem - ' in ashabıdır. Sadıkların önderlerinin onlar olduğunda şüphe yok
tur. Onlardan sonra gelen her sadık sıdkında mutlaka onlara uyar. Hatta onun 
sıdkının hakikati onlara tabi olması, onlarla birlikte bulunması iledir. Bilindiği gibi 
bir hususta onlara muhalefet eden bir kimse -başka hususlarda onlara muvafa
kat etse dahi- onlara muhalefet ettiği hususta onlarla birlikte olmaz. O takdirde 
de o kimse hakkında onlarla beraber olmadığını söylemek doğru olur. Bu du
rumda da kayıtsız ve şartsız birlikteliği sözkonusu olmaz.  Onlara muvafakat ettiği 
hususlarda bir parça birlikteliği sabit olsa bile . Çünkü bu kadarcık birliktelik ile 
onlarla birlikte olduğunu söylemek mümkün olmaz. Bu da şanı yüce Allah' ın 
ve Rasulünün zina eden, içki içen ,  hırsızlık yapan ve bir talanda bulunan kimse 
hakkında mutlak imanın sözkonusu olmayacağını belirtmelerine benzer. Çünkü 
böyle bir kimse hakkında, onda bir parça iman vardır, denilme hakkını elde ettiği 
mutlak ismin ondan kaldırılması sözkonusu olmasa dahi, tam anlamıyla mümin 
adını hak etmez . Bu da: Mutlak olarak fakih ve alim, fıkhın ve ilmin bir ya da 
iki meselesini bilen kimse için kullanılmamakla birlikte, böyle bir kimse için: O, 
ilimden bir şeyler bilir, denilebilmesine benzer.326 

120. Gerek Medine'lilerin, gerek çevresinde bulunan bedevilerin 
Allah' ın Rasulü'nden geri kalmaları, kendi nefislerini ona tercih etmeleri 
yaraşmaz. Çünkü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık çekmeleri, 
kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları, bir düşmana karşı zafere 
ulaşmaları karşılığında mutlaka 

121 . Onlar küçük büyük ne infak ederlerse, (ve cihada giderken) 
her bir vadiyi aştıklarında muhakkak bu onlara (sevap olarak) ya
zılmıştır ki; Allah, o yapmakta olduklarının en güzeliyle kendilerini 
m ükafat/andırsın. 

325 Taberi, Tefsir, XI, 62 
326 İ'/ômu '/-muvakkı'in, iV, 165-166 
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Tefsiri : 

Yüce Allah birinci ayet-i kerimede onların itaat ve fiillerinden dolayı onlara 
salih bir amel yazılacağını haber vermektedir. 

İkinci ayet-i kerimede de başladıkları salih amellerin bizzat kendileri için ya
zıldığını bildirmektedir. Aradaki fark şudur: Birincisi onların fiilleri değildir. Fiilleri 
dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yüce Allah , bunların karşılığında 
onlara salih bir amel yazar. İkincisi ise bizzat onların amelleridir. Bu da onlara 
yazılmıştır. 327 

Faydalı ilmin sevabı ve ecri de ona sebep teşkil etmesi dolayısıyla kula ya
zıl ır. Çünkü kula bizzat işlediği dolayısıyla da yahut kendi işlediğinden meydana 
gelen dolayısıyla da sevap verilir. Şanı yüce Allah bu iki esası kitabında Berae 
(Tevbe) suresinde sözkonusu ederek şöyle buyurmaktadır: "Çünkü Allah yolun
da . . .  Şüphesiz Allah iyi hareket edenleri mükafatsız bırakmaz. " ( et-Tevbe ,  9/120) 
diye buyurmaktadır. 

Bütün bu hususlar onların kudretleri çerçevesinde olmayan ve fiillerinden 
ortaya çıkan şeylerdir. Onların kudretleri içerisinde olan ise fiilen başladıkları ve 
bunların sebepleri olan hususlardır. Daha sonra yüce Allah şöyle buyurmakta
dır: "Onlar küçük büyük ne infak ederlerse her bir vadiyi aştıklarında muhakkak 
bu onlara yazılmıştır ki Allah o yapmakta olduklarının en güzeliyle kendilerini 
mükafatlandırsın. " 

Yaptıkları harcamalar, bir vadiyi kat etmeleri , onların kudretleri ile yapa
bildikleri işlerdir. Birinci kısımda da: "Karşılığında mutlaka kendilerine salih bir 
amel yazılır" diye buyurmaktadır. Ancak dolaylı olarak ortaya çıkan, fiillerinden 
ve başka şeylerden olmak üzere iki ayrı şeyin sonucudur. Çünkü onların fiilleri 
ortaya çıkan bu hususların bağımsız bir sebebi değildir. Aksine bunlar sebebin 
parçalarından bir parçadır. Bundan dolayı onlar için fiillerine mukabil olan ne 
ise o yazılır. Aynı şekilde susamak, yorgunluk, düşmanı öfkelendirmek onların 
fiillerinden değildir. Bizzat bu iş kendilerine yazılmaz, fakat bu onların fiilleri do
layısıyla ortaya çıktığından ötürü onlar için karşılığında salih bir amel yazılır. 

İkinci kısım ise bizzat kudret çerçevesinde olan fiillerdir. İnfak etmek, vadiyi 
kat etmek gibi. Bu salih bir ameldir. Bundan dolayı bizzat bu amel onlara yazılır. 
Çünkü onların kudretleri çerçevesinde olan iş budur. Onların iradeleri ve kudret
leri ile meydana gelir. Bundan ötürü sevap, kudret çerçevesinde bulunan ve kud
ret ile meydana gelen fiiller hakkında sözkonusu olmuştur. Başarı Allah'tandır.328 

327 ed-Dôu ve 'd-devô, 308 
328 Miftôhu dôri 's-se 'ôde, 191  
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122. Mü 'minlerin topluca (savaşa) çıkmaları gerekmez. Onların her 
bir topluluğundan bir kesim de dinde fakih olmak ve kendilerine dön
dükleri zaman kavimlerin i uyarmak üzere {geri) kalmalı değil miydi? 
Olur ki sakın ırlar diye. 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah müminleri dinde fıkıh sahibi olmaya teşvik etmektedir. Bu 
da dini öğrenmek demektir. Ayrıca yanlarına dönmeleri halinde kavimlerini de 
inzar etmelerini söylemiştir. Bu da onlara öğretmek demektir. 

Ayet farklı yorumlarla tefsir edilmiştir.329 Bir görüşe göre, anlamın şöyle ol
duğu söylenmiştir: Müminlerin hepsi fıkıh öğrenmek ve bilgi edinmek için ilim 
tahsili için ülkelerinden çıkmamalıdır. Aksine onların her bir kesiminden bilgi 
sahibi ,  fakih olacak bir grup çıkmalıdır. Çıkan bu kesim daha sonra dönüp otu
ranlara ( il im öğrenmeye çıkmayanlara) öğrendiklerini öğretmelidir. Bu durumda 
nefir (çıkmak) , ilim öğrenmek için bir çıkış olur. Tfüfe ise bir ve daha fazla kimse 
hakkında kullanılır. Derler ki : Bu haber-i vahidin kabul edilebileceğine bir delil
dir. Şafii ve belli bir topluluk ayeti böylece anlamışlardır_ 

Bir başka kesim ise anlamın şöyle olduğunu söylemiştir: Müminlerin tümü
nün cihada çıkmaları gerekmez. Aksine bir kesim cihad için çıkmalıdır. Bir diğer 
kesim de oturup dinde fıkıh sahibi olmalıdır. Savaşa çıkıp gitmiş olan kesim geri 
geldi mi savaşa çıkmayıp, oturmuş olanlar o kesime fıkıh ve dinde helal ve ha
ram olan şeylere dair indirilenleri öğretmelidir. Buna göre yüce Allah ' ın :  "Fıkıh 
öğrensinler ve inzôr etsinler" buyruğu kendilerinden savaşa bir kesim giden fırka 
hakkındadır. Çoğunluğun görüşü budur. Buna göre buradaki nefir' den kasıt asıl 
anlamı ile cihad için çıkıştır. Bu tabir kullanıldığı takdirde ondan cihad anlaşılır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak savaşa çıkın 
(infiru) ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihôd edin. " ( et-Tevbe, 9/41 )  
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de şöyle buyurmuştur:330 "Fetihten sonra hic
ret yoktur. Fakat cihad ve niyet vardır. Nefire (cihada} çıkmanız istenirse de nefire 
çıkınız (cihada gidiniz ) . "  

İşte bu  lafzın bilinen anlamı budur. Her iki görüşe göre de  buyruk, dinde fı
kıh sahibi olmayı, onu öğrenip öğretmeyi teşvik vardır. Şüphesiz bu cihada denk 
bir şeydir. Hatta ondan daha faziletli dahi olabilir.331 

329 Bk. Taberi, Tefsir, XI, 66 
330 Buhari, VI , 219 ve başka yerler; Müsl im, iV, 528 
33 1 Miftô.hu dô.ri's-se'ô.de, 60-61 
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Mü 'minlerin topluca (savaşa) çıkmaları gerekmez. Onların her bir toplulu
ğundan bir kesim de dinde fakih olmak ve kendilerine döndükleri zaman kavim
lerini uyarmak üzere (geri) kalmalı değil miydi? 

Yüce Allah onların uyarıp korkutmalarını kabul etmeyi vacip kılmıştır. Bu da 
onları taklit etmektir. Buna çeşitli şekillerde cevap verilecektir: 

1- Şanı yüce Allah onlara Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in yanında bu
lunmadıkları zamanlarda cihada dair nazil olan vahiy ile onları uyarıp, inzar et
melerini kabul etmeyi kendilerine (cihaddan geri dönenlere) vacip kılmıştır. Peki, 
bunun taklidi kabul eden kesimin, şahısların görüşlerini vahyin önüne geçirebi
leceklerine dair delil olan tarafı neresidir? 

2- Ayet-i kerime onlara (taklidi savuna-nlara) karşı apaçık bir delildir . .  Çünkü 
şanı yüce Allah, onların ibadetlerini ve emirlerini yerine. getirmelerini iki türe 
ayırmıştır: 

a- Cihad için çıkmak 

b- Dinde fakih olmak. Yüce Allah dinin ayakta durmasını bu iki kesimin var
lığına bağlamıştır. Bunlar emirler ve alimler ile cihad ehli ile ilim ehli olanlardır. 
Savaşa çıkanlar oturanların yerine cihad ederken,  oturanlar da savaşa çıkanlar 
için ilmin muhafazasını yaparlar. Savaşlarından geri döndükleri vakit öğrenme 
imkanını bulamadıkları ilmi, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' den dinlemiş 
olanların verdikleri haberler ile telafi ederler. 

Burada insanların ayet-i kerime ile ilgili iki görüşü vardır: 

1- Bunların görüşüne göre mana, her bir kesimden bir fırka fıkıh öğrenmek 
için çıkıp oturanları inzar etmeli değil midir? Bu durumda ayetin anlamı ilim 
tahsili ile alakalı olur. Şafii ' nin332 ve bir grup müfessirin görüşü budur. Bunlar ay
rıca bunu vahid haberin kabulü lehine delil göstermişlerdir . .  Çünkü "taife" diye 
adlandırılacak olanların tevatür sayısına ulaşması gerekmez. 

2- Anlam şudur: Her bir fırkadan bir kesim cihada çıkıp, oturan da fıkıh öğ
renerek cihad için çıkan kesim kendilerine geri döndüğü takdirde onları inzar et
meli ve onların gidişinden sonra inen vahiyleri onlara haber vermeli değil miydi? 
Çoğunluğun görüşü ve sahih olan budur . .  Çünkü nefir cihada çıkmak demektir. 
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-:333 "Nefire çıkmanız istendiği takdirde 
siz de nefire çıkınız" diye buyurmuştur. 

Diğer taraftan "müminler" buyruğu hem Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
ile birlikte ikamet edenler hakkında, hem de yanından ayrılıp gidenler hakkında 
umumidir. Onunla birlikte ikamet edenlerin kastedildiği kaçınılmazdır. Çünkü 

332 Bk. Şafi i ,  er-Risô/e, 365-369 
333 Az. önce geçtiği üzere 
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bunlar müminlerin efendileri, ileri gelenleri idiler. Lafız nasıl olur da onları kap
samaz. Öbürlerinin görüşlerine göre ise "müminler" lafzı sadece yanından ayrılıp 
gidenler hakkında hususidir. Anlam da şöyle olur: Müminlerin hepsinin ona çıkıp 
gitmeleri gerekmez. Her bir fırkadan bir kesim çıkmalı değil miydi? 

Ancak bu, müminler lafzının zahirinden anlaşılana uygun değildir. Ayrıca 
nefir lafzının Kur'an ve sünnetteki mefhumunun dışına da çıkartılması demektir. 

Her iki görüşe göre de ayet-i kerimede yerilen taklidin doğru olduğunu kabul 
etmeyi gerektirecek bir taraf yoktur. Aksine ayet-i kerime bu tür taklidin hozuk ve 
batıl olduğuna delildir. Çünkü inzar (uyarmak) , ancak delil ile sözkonusu olabilir. 
Kendisine karşı delil ortaya konulmamış olan bir kimse ise inzar edilmemiş de
mektir. Nitekim nezir de delili ortaya koyan kimsedir. Bir delil ortaya koyamayan 
bir kimse nezir olamaz. 

O halde sizler buna taklid diyecek olursanız mesele ad koyma meselesi de
ğildir. Bizler bu anlamıyla taklidi reddediyor değiliz, buna istediğiniz ismi vere
bilirsiniz. Ancak biz, bir kimsenin tespit edilerek sözlerinin Kur' an ve sünnetin 
kendisi ile değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Onun sözüne uygun düşen kabul 
edilecek, muhalefet eden edilmeyecektir. Onun söyledikleri delilsiz kabul edile
cekken benzeri bir kimsenin ya da ondan daha alim ve delil onun lehine olduğu 
halde bir diğerinin görüşünün reddedilmesini biz de reddediyoruz. İşte bizim 
kabul etmediğimiz budur. Yeryüzündeki her alim de böyle bir şeyi kabul etmedi
ğini, bunu ve bunu kabul edenleri de yerdiğini açıkça ilan eder.334 

Mazi (geçmiş zaman fiili) , tahsis harfinden sonra kullanıldığı takdirde hem 
mazi, hem müstakbel (geniş ve gelecek zaman) için kullanılmaya elverişli olur. 
Yüce Allah' ın şu buyruğunda olduğu gibi :  "Onların her bir topluluğundan bir ke
sim de dinde fakih olmak ve kendilerine döndükleri zaman kavimlerini uyarmak 
üzere geri kalmalı değil miydi? "  ( et-Tevbe, 9/122) 

Doğrusu şu ki , burada mazi fiil gerçek durumu üzere devam etmekte olup, 
zamanı değişmemiştir. Yüce Allah' ın :  "Sizden önceki nesiller arasında . . .  olma
lı değil miydi? "  (Hud, 1 1/116)  buyruğunda olduğu gibi .  Yaptığın hususunda 
Allah'tan korkmalı değil miydin, denilmesi de böyledir. 

Ayet-i kerime Tebuk gazvesinde Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' den geri 
kalan kimselerin yerilmesi sadedinde indirilmiştir. Yüce Allah müminlerin toptan 
savaşa çıkmayacaklarını haber verdikten sonra, bir kısmının savaşa çıkıp, bir kıs
mının oturması doğrultusunda teşviki de ihtiva eden bir slirette azarlamaktadır. 

Bu husustaki iki görüşün daha sahih olanına göre, seriyye ve askeri birlikler 
de onların bir kesimi savaşa çıkarken,  bir diğer kesim oturup dinde fakih olacak
tır. Oturan kesim kendilerine dönmeleri halinde savaşa çıkanları inzar edecek ve 

334 İ'lômu 'l-muvakkıin, i l ,  252-253 
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kendilerinden sonra helal ve harama dair ve çeşitli hükümler hakkında indirilen
leri haber verecektir. Buyruk, çeşitli sebepler dolayısıyla böyle anlaşılmalıdır: 

1- Ayet-i kerime cihad için çıkmak ve cihada çıkmayıp oturanları azarlamak 
sadedindedir. 

2- Nefir ancak gaza hakkında kullanılır. İlim tahsili için yolculuğa çıkan kimse 
hakkında bu fiil kullanılmaz. Bunun için yapılan yolculuğa da nefir denilmez . 

3- Ayet-i kerime nefire çıkanların, oturanların hükümlerini açıklamayı ve 
onların cihad ve ilim hususunda da ortak olduklarını beyan etmeyi ihtiva et
mektedir. Nefire çıkanlar cihad ehlidir, oturanlar da fıkıh öğrenenlerdir. Din ise 
ancak cihad ve ilim ile tamam olur. Bir kesim cihad ile uğraşınca, diğer kesim ise 
dinde fakih olmakla uğraşır. Daha sonra fıkıh ehli kendilerine dönmeleri halinde 
mücahidlere öğretirler. Böylelikle ilim ve cihadın maslahatı gerçekleşmiş olur. 
Ayete daha yakışan ve daha eksiksiz anlam budur. 

Eğer bu ayetteki nefir, ilim talebi için çıkmak olarak kabul edilirse, ayetin 
cihadı ele alması sözkonusu olmaz . Üstelik nefir lafzı da gerçek anlamırın dışına 
çıkartılmış olur. Bu iddiada bulunanların nefirin ilim talebi için çıkmak olduğu 
iddiasında bulunmalarına sebep, onların buradaki zamirin en yakın zikredilen 
isme raci olduğunu kabul etmeleridir. İnzar edenler nefire çıkan kimselerdir. Bun
lar da fakih olanlardır. 

Bunun cevabı şudur: Zamir ancak daha uzağa gitmesini gerektiren bir karşı 
sebebin bulunmaması halinde en yakına raci olur. Bizler ise ifadelerin akışının fı
kıh öğrenmek üzere oturan kimsenin nefire çıkıp dönen kimsenin uyarıcısı olması 
gerektiğini beyan etmiş bulunuyoruz. Maksat da ayet-i kerimede geçen "ne-fe
ra" fiilinin mazi olduğudur. Bununla birlikte ondan istikbal anlamı da çıkartılır. 
Çünkü bu husustaki teşvik böyle bir anlamı da hissettirmektedir. 

Burada tahkikin sonucu şudur: "'J} ve 'f.._p, ./ , "Levla ve hella" lafızları eğer 
sadece azar için kullanılacak olursa, mazinin gerçek anlamında bir değişiklik ol
maz. Eğer teşvik için kullanılacak olurlarsa, anlamı istikbale dönüşür. Eğer teşvik 
anlamını da ihtiva eden bir azar manasında ise , her ikisi için de elverişlidir. Eğer 
"WS" lafz ından sonra kullanılırsa onunla mazinin kastedilmiş olması mümkün
dür. Yüce Al\ah' ın :  "Her bir ümmete peygamberleri geldikçe (WS) onu yalan
ladılar. " (el-MuminCın,  23/44) Bununla birlikte şu buyrukta olduğu gibi istikbal 
de kastedilebilir: "Derileri piştikçe (küllema) azabı tatmaları için derilerin i başka 
derilerle değiştireceğiz. " (en-Nisa, 4/56) buyruğunda olduğu gibi.33s 

Sarf (çevirmek)e gelince, yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

335 Bedôiu'/-fevôid, iV, 189-190 
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123. Ey iman eden ler, kafirlerden size yakın olanlarla savaşın. Onlar 
sizde büyük bir azim ve şiddet bulsunlar. Bilin ki Allah muhakkak takva 
sahipleriyle beraberdir. 

124. Bir sure indirildiği zaman içlerinden (münafıklardan) bazıları 
(alayla) : "Bu hangin izin imanın ı  artırdı ? "  derler. Iman etmiş olanlara 
gelince (her sure in işiyle) daima onların imanın ı  artırmıştır ve onlar bir
biriyle müjdeleşirler. 

125. Kalblerinde hastalık bulunanlara gelince; onların murdarlık/arı
na murdarlık katıp arttırdı ve onlar kafir olarak ölüp gittiler. 

126. (0 münafıklar) görmüyorlar mı  ki, onlar her yıl ya bir veya iki 
kere deneniyor/ar? Sonra tevbe de etmiyorlar, ibret de almıyorlar. 

127. Bir sure indirilince de birbirlerine bakarlar ve: "Sizi bir kimse 
görüyor mu?"  (derler) ve sonra sıvışıp giderler. Allah onların kalblerin i  
ters çevirmiştir. Çünkü onlar anlamayan bir  toplulukturlar. 

Tefsiri : 

Yüce Allah, onların fiilleri olan yüz çevirmeyi ve buna karşılık kendisinin 
onlara yaptığını haber vermektedir. Bu ise kalplerini Kur an' dan ve onun üzerine 
düşünmekten sarf etmek (çevirmek)dir. Çünkü onlar buna ehil değildirler. Kalp
leri buna elverişli değildir, bunu kabul de etmez. Yerin elverişliliği, güzel anlayış 
ve güzel maksat olmak üzere iki şey ile mümkündür. Bunların ise kalpleri anla
maz, maksatları da kötüdür. Şanı yüce Allah bunu şu buyruğu ile açıkça ifade 
etmektedir: "Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. 
Onlara işittirseydi bile yüz çevirerek gerisin geri giderlerdi. " (el-Enfal, 8/23) 

Şanı yüce Allah böylece onlarda iman kabiliyeti olmadığını ,  kendisi sebebiy
le kalplerine imanın gireceği bir hayırlarının bulunmadığını haber vermektedir. 
işte bundan dolayı onların kendisi ile yararlanacakları bir kavrama ile işitmelerini 
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sağlamamıştır. Her ne kadar onlar kendilerine karşı Allah'ın delilinin ortaya ko
nulmuş olacağı bir surette işitseler dahi ,  müminlerin işittikleri anlamayı da getiren 
işitmek, onlar hakkında husule gelmemiştir. 

Daha sonra yüce Allah kendilerini iman etmekten alıkoyan ve kalplerinde 
bulunan bir başka maniyi de haber vermektedir. Onlara bu özel şekilde işittirse 
dahi kibir, yüz çevirmek ve gerisin geri dönmek onlara engel olur. 

Birincisi, anlamaya engeldir. 
İkincisi ise itaat ve boyun eğmeye engeldir. 

Onların anlayışları kötü, maksatları bayağıdır. İşte dalaletin belirtisi ve bed
bahtlığın alameti budur. Tıpkı hidayetin belirtisin in, mutluluğunun alametinin 
sahih bir anlayış ve uygun bir maksat oluşu gibi .  

Yardım Allah'tandır. 

Yüce Allah' ın :  "Sonra sıvışıp giderler. Allah onların kalplerini ters çevirmiş
tir" buyruğu üzerinde ve Yüce Allah 'ın bu ikinci cümleyi -ister bir haber, ister 
iade (tekrar) olsun- onların yüz çevirmelerine bir ceza olarak tayin ettiğini ve 
birincisinden farklı olarak ikinci bir çevirme ile onları cezalandırdığını iyice dü
şünelim. 

Şüphesiz onların sıvışıp gitmeleri yüce Allah' ın onların kabul ile yönelmele
rini irade edip dilememesinden dolayı idi. Buna sebep ise onlarda buna elverişli 
bir hal ve bunu kabule uygun hallerinin bulunmaması idi. Bundan dolayı onlar 
kabul ve itaat etme imkanına nail olamadılar. Kalpleri de ihtiva ettikleri cehalet 
ve zulüm sebebiyle Kur'an'dan başka tarafa yöneldi .  Bundan dolayı yüce Allah 
da kendilerini birincisinden ayrı bir başka çevirme ile cezalandırdı. Tıpkı kalple
rinin hidayetten ayrılıp, sapmaları karşılığında birincisinden farklı bir sapıp uzak
laşma ile cezalandırması gibi. Nitekim yüce Allah: "Onlar sapıp eğri/ince Allah da 
kalplerini çevirdi. " (es-Saff, 61/5) diye buyurmaktadır. 

Bu şekilde kul ,  yüce Rabbinden yüz çevirecek olursa, Allah da kendisin
den yüz çevirmek ile onu cezalandırır ve kendisine yönelme imkanından onu 
mahrum eder. İblis kıssasını hatırımıza getirecek olursak, bundan en mükemmel 
bir şekilde yararlanırız. O yüce Rabbine karşı gelip isyan edince, emrine boyun 
eğmeyince, bu hususta da ısrarını sürdürünce, yüce Allah da onu her türlü ma
siyete çağıran bir varlık olarak cezalandırdı. Birinci masiyetine karşılık onu her 
türlü masiyete, küçüğüyle, büyüğüyle onun bütün dallarına davet eden bir kişi 
olmakla cezalandırdı .  Onun bu şekilde yüz çevirmesi ve küfre sapması ise o ilk 
yüz çevirmesinin ve küfrünün bir cezası oldu. Çünkü bir günahın cezasının bir 
kısmı da daha sonra işlenen bir günahtır. Tıpkı bir iyiliğin sevabının bir parçası
nın da ondan sonra işlenen bir iyilik olması gibi . 
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Denilse ki: Yüce Allah' ın ,  onların yüz çevirip ayrılmalarını kendisinden yüz 
çevirmelerini ve başka tarafa yönelmelerini tepki ile karşılaması, reddetmesi 
şu buyrukları varken nasıl uygun görülebilir: "Nasıl da döndürülüyorlar?" (el
Mumin,  40/69); "Nasıl da çevriliyorlar?" (el-Maide, 5/75) ;  "Ne oluyor onlara ki 
öğütten yüz çeviriyorlar?" ( el-Müddessir, 74/49) diye buyurmuştur. 

Onlar Allah ' ın adaleti ve kendilerine karşı sunduğu delil arasındadırlar. Allah 
onlara imkan vermiş, kapılar açmış, yol göstermiş, sebepleri kolaylaştırmıştır. 
Onlara peygamberler göndermiş, kitap indirmiş, elçilerinin diliyle onları davet 
etmiş, onlara iyi ve kötüyü, faydalı ve zararlıyı, kurtuluşa giden yollarla, alçalma
ya götüren yolları ayırma yeteneğine sahip akıl vermiştir. Onlara işitme ve görme 
kabiliyeti bahşetmiştir. Ancak onlar takva yerine hevayı tercih etmişlerdir. Hida
yet yerine körlüğü seçmişler ve şöyle demişlerdir: Sana isyan etmeyi sana itaat 
etmeye tercih ederiz. Şer bizim için tevhidten daha sevimlidir. Senden başkasına 
ibadet etmek sana ibadet etmeye kıyasla dünyada bizim için daha faydalıdır. 

Böylece kalpleri Rablerinden, yaratıcılarından ve gerçek hükümdarlarından 
koptu. Onun ibadeti ve sevgisinden uzaklaştı. İşte bu Allah' ın onlara karşı ada
letidir ve onlara karşı sunduğu delildir. Onlar bilerek ve isteyerek kendilerine 
hidayet kapısını kapamışlardı, Allah da bunun gereği olarak onlara bu kapıyı 
kapamıştır. Onları kendileri için yaptıkları tercihle baş başa bırakmıştır. Neyi veli 
edindilerse onunla baş başa bırakılmışlardır. Neye razı oldularsa onu mümkün 
kılmıştır. Girmek için yarıştıkları kapıdan onları girdirmiş, yüz çevirdikleri kapıyı 
onlara kapamıştır. Onların yaptığından daha çirkin bir şey yoktur. Allah' ın yaptı
ğından daha güzel bir şey yoktur. Allah dileseydi onları bir başka sıfatla yaratırdı .  
Bir başka şekilde var ederdi . Ancak noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah 
yüce ve sefil olanı ,  aydınlıkla karanlığı, faydalıyla zararlıyı , temiz ve pisi , melek
lerle şeytanları yaratandır. İnsana gerektiği yerde kullanması için aletler, sıfatlar, 
güçler ve fiiller verendir. İnsan bunların bazısını tabiatı gereği bazısını ise iradesi 
ve istemesi sonucu kullanır. Bütün bu olanlar Allah ' ın h ikmetine uygun olarak 
gerçekleşir. Bu nedenle Allah' a  hamd etmek vaciptir. Onun mukaddes kemali
nin , eksiksiz mülkünün bir gereğidir. Kulların bildikleri bu hikmetlerin bilmedikle
ri ve kendilerine gizli kalanlara oranı güvercinin gagasıyla aldığı bir damla suyun 
denize oranı gibidir. 336 

336 Şifau'l-alil , 97-98. 
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128. Andolsun ki için izden size öyle bir Peygamber gelmiştir ki, si
zin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size çok düşkündür. (Bütün) 
mü 'minlere oldukça şefkatli ve merhametlidir. 

129. Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter. Ondan başka 
hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na güvenip dayandım. O, ulu Arşın Rab
bidir. " 



YUNUS SÜRESİ 
[ 109 AyetJ 

RahmCın ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Elif, Lôm, Rô. işte bunlar h ikmet dolu Kitabın ayetleridir. 

2. içlerinden bir adama: "İnsanları uyar. iman edenlere Rabbleri ka
tında kendileri için m uhakkak bir kadem-i sıdkl olduğunu m üjdele!" 
diye vahiy göndermemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi  ki, o kCıfirler: 
"Şüphesiz bu, apaçık bir sih irbazdır" dediler? 

Tefsiri : 

Vabili'nin rivayetine göre337 İbn Abbas -radıyallahu anh- "İman edenlere Rabb
leri katında kendileri için m uhakkak bir kadem-i sıdk olduğunu müjdele! ' ayeti 
ile ilgili: Onlara ilk aşamada saadet müjdesi verildi, demiştir. Bu yorum, bura
daki müjdenin onların salih amelleri olduğu yorumuna muhalif olmadığı gibi 
bu müjdenin, Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- olduğu yorumuna da ters 
düşmemektedir. Zira onlara yapmış olduğu amellere karşı ilk aşamada verilen 
ecir müjdesi Hz. Peygamber vasıtasıyla olmuştur. Bu da Allah (c.c . )  tarafından 
onlara verilen en güzel hediyedir. Sonra onlara ResCılullah -sallallahu aleyhi vesel
lem- ile beraber olma şerefi verilmiştir. Daha sonra ahirette de onlara güzel ecirler 
verilecektir. 338 

337 Bk. Taberi, XI, 80. 
338 Şiffıu'l-alil, s. 28. 
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3. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, son
ra Arş üzerinde hükümran olan, işleri yerli yerince yöneten Allah 'dır. 
O'nun izni olmadıkça hiçbir kimse şefaatçi olamaz. işte Rabbiniz olan 
Allah budur. O halde O'na ibadet edin. Artık iyice düşünmez misiniz? 

4. Hepin izin dönüşü ancak O'nadır. Bu, Allah 'ın hak va 'didir. İl
kin yaratan sonra da iman edip salih ameller işleyenleri adaletiyle 
mükafatlandırmak için yaratmayı tekrarlayacak olan şüphesiz O'dur. 
Kafirlere gelince; kafir olmalarından ötürü (Cehennemde) kaynar sudan 
bir içecek ve acıklı bir azab vardır. 

5. Güneş'i ışık saçıcı, ay'ı nurlu yaratan, yılların sayısını ve hesabı bil
meniz için ona konak yerleri belirleyen O'dur. Allah bunları ancak hak 
ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri gen iş geniş açıklar. 

6. Gece ve gündüzün değişip durmasında, Allah 'ın göklerde ve yer
de yarattığı şeylerde (ve bütün kdinatta) sakınacak bir topluluk için -şüp
hesiz- nice ayetler (ibretler, belgeler) vardır. 

7. Muhakkak ki Bize kavuşacaklarını ummayanlar, dünya hayatıyla 
yetinip ona bağlananlar ve (bunca) ayetlerimizden habersiz bulunanlar 
(var ya); 
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8. İşte onların, kazandıkları yüzünden, varacakları yer ateştir. 

9. iman edip sôlih amel işleyenlere gelince; imanları sebebiyle Rabbleri 
onları doğru yola iletir. Nimet dolu Cennetlerde altlarından ırmaklar akar. 

1 0. Oradaki duaları: ''Allah 'ım Sen i  (bütün noksan sıfatlardan) tenzih 
ederiz" sözüdür. Oradaki tahiyyetleri ise selamdır. Dualarının sonu da: 
"el-Hamdulillôhi Rabbi 'l-ôlemin'dir. " 

1 1 .  Eğer Allah, insanlara -hayrı çabukça istedikleri gibi- şerri de 
çabucak veriverseydi, elbette onların ecellerine hükmedilirdi. işte Biz, 
Bize kavuşmayı ummayanları azgınlıkları içinde bırakırız; onlar da şaş
kın şaşkın dolaşıp dururlar". 

Tefsiri : 

Selef uleması339 şöyle der: Bu, insanın sinirli olduğu hallerinde kendisi ve 
çoluk-çocuğu aleyhinde dua etmesidir. Şayet Allah o insanın böyle bir duasını 
kabul etmiş olsaydı, onu ve hakkında dua ettiği diğer kimseleri helak etmiş olur
du. Ancak Allah, dua edenin bunu kastetmediğini bildiği için böyle bir duayı 
kabul etmez.340 

Selef alimleri bu ayette kastedilenin, insanın sinirli olduğu hallerinde kendi
si ve çoluk-çocuğu aleyhinde dua etmesi olduğunu söylemişlerdir. Şayet Allah 
insanın böyle bir duasını kabul etmiş olsaydı ,  onu ve hakkında dua ettiği diğer 
kimseleri helak etmiş olurdu. İmamlardan bir grup dedi ki : Hz. Peygamber' in,341 
hakkında boşanma ve köle azat etmenin gerçekleşmeyeceğini buyurduğu sinirli 
haller burada ifade edilen sinirli haller ile aynıdır. Zira sinirli kimse, içkinin verdiği 
sarhoşluğun aynısını veya daha fazlasını hisseder.342 

Bu ayetin tefsiri hakkında selef alimleri şöyle demiştir: Ayette bahsedilen, si
nirli iken istemeden kendisi ve çoluk-çocuğu aleyhinde dua eden kimsedir. Şayet 
Allah bu kişinin duasını kabul etmiş olsaydı, onu ve hakkında dua ettiği kimseyi 
helak etmiş olurdu. Ancak Allah onun gazap sarhoşluğuyla böyle bir duaya kal
kıştığını bildiği için ona merhamet ederek duasına icabet etmez. Umudunu yiti
rip helak olacağına inandıktan sonra aradığı bineğini yanında bulan kimsenin: 
Allahım! Sen benim kulum ben de senin Rabbinim, demesi de buna benzer bir 
durumdur. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu kimse hakkında "aşırı sevinçten 
yanlış söyledi" buyurmuştur. Bu kimse kasıtlı olmadığı için böyle söylemekle 
kafir olmamıştır. Resulullah o kişiyi böyle demeye sevk eden amilin aşırı sevinç 
olduğunu açık ifade etmiştir.343 

339 Taberi, XI, 92. 
340 İ'lômu'/-muvakki'in, IJI, 70. 
341 Burada "Sinirli iken ne boşanma ne de köle azat etme gerçekleşir" hadisine işaret edilmiştir. 

Hadisin kaynağı için bk. , Ebu Davud, Talak 8; İbn Mace, Talak 16. 
342 İ'lômu'l-muvakki'in, III , 142. 
343 Ravdatü'l-muhibbin, s. 104. 
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12. İnsana bir sıkıntı gelip çattığında yanı üzereyken, otururken veya 
ayakta iken Bize dua eder. Fakat Biz onun sıkıntısını giderdiğimiz zaman, 
sanki kendisine dokunan bir sıkıntı (yı gidermek) için Bizi çağırmamış 
gibi geçer, gider. İşte haddi aşanlara iş/edikleri böylece süslü gösterilir. 

13.  Anda/sun ki, Biz sizden önceki nesilleri, peygamberleri kendileri
ne apaçık deliller getirdikleri halde zulm ettikleri ve iman etmiyecekleri 
(belli olduğu) için helak ettik. İşte Biz, günahkarlar topluluğunu böyle 
cezalandırırız. 

1 4. (Onlardan) sonra nasıl işler yapacağın ızı görmek için, sizi arkala
rından yeryüzünde halifeler yaptık. 

1 5. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman Bize 
kavuşmayı ummayanlar: "Ya (bize) bundan başka bir Kur'an getir yahut 
onu d�ğiştir" dediler. De ki: "Onu kendiliğimden değiştirmem benim 
için olacak şey değil. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Şayet Rab
bime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. " 

1 6. De ki: "Eğer Allah dileseydi (bana bu Kur'an'ı indirmez, ben de) 
onu size okumazdım ve (Allah) onu size bildirmezdi. Ben bundan önce 
aranızda bir ömür geçirdim. Hala akıllanmaz mısınız?" 

Tefsiri : 

Bu kısa lafzın ardında yatan şu kesin iki delili iyi düşün· 

1 - Bu (Kur an'ı sizlere iletmem) benim değil Allah ' ın işidir. Bu benim kade
rimdeki bir şey olmadığı gibi insanların da kaderi değildir. Cenab-ı Allah isterse 
Kur'an'ı kalbimden, dilimden , sizlerin işitme ve anlama duyularınızdan alıkoya
bilirdi ve ben sizlere onu :ilavet edemez, sizler de onu anlayamazdınız. 
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2- Kur'an' ı sizlere getirinceye kadar ben hayatımı sizin aranızda geçirdim. 
Sizler de buna şahitsiniz, benim ahvalimi biliyorsunuz, normal hayatta ve yolcu
lukta benimle beraberseniz, benim ufak ve büyük bütün işlerimi ayrıntıları ile de
rinlemesine biliyorsunuz, benim geçmişimin halkın en yalancısı, fasığı ve zalimi 
olan birinin geçmişi gibi olmadığını çok net biliyorsunuz. Ben yalan söylemem, 
kimseye zulmetmem. Aynı şekilde yalancılıkla, iftirayla , dünyanın fesadını iste
mekle, dünyada canlılara haksızca zulüm yapmakla Rabbine açıkça karşı çıkan 
kimsenin kabahatli geçmişi gibi değildir benim geçmişim . Biliyorsunuz ki hiçbir 
zaman benim okuma yazmam olmamıştır. Öğrenmek için birine de takılmadım. 
Belki sizler benim olmadığım bir zamanda bir şeyler öğrenmek ve geçmiş ümme
tin haberlerini sormak için birileri ile beraber olup da sonra geçmiş ümmete ve 
gelecek işlere ait bazı bilgileri içeren haberleri bana getirmiş olabilirsiniz. Bu iki 
delilden hangisi daha açıktır? Bu ifadelerden hangisi daha fasih ve vecizdir?344 

1 7. Allah 'a iftira ederek yalan uydurandan yahut ôyetlerini yalan/ayan
dan daha zôlim kim olabilir? Muhakkak ki günahkôrlar iflôh olmazlar. 

18. Onlar Allah 'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda 
vermeyecek olan şeylere taparlar. Bir de: "Bunlar Allah katında bizim 
şefaatçi/erim izdir" derler. De ki: "Siz Al/ah 'a göklerde ve yerde bilmeye
ceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?" Hôşô, O, ortak tutmakta pldukları 
her şeyden münezzeh ve yücedir" 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah, kendilerine şefaatçi edinenlerin müşrik olduğunu ve şefaatin 
onların edinmesiyle değil , Allah ' ın şefaatçiye izin vermesi ve şefaate nail olacak
lardan da razı olmasıyla gerçekleşeceğini beyan etmektedir. Bu iki çeşit şefaatin 
arasındaki farkın sırrı şöyledir: 

Burada şu iki durum söz konudur: Mahlukun mahluka şefaat etmesi ve 
mahlukun, huzurunda şefaat edileceği zata şefaat için talepte bulunması . 
Mahlukun mahluka şefaat etmesi durumlarında, huzurunda şefaatin gerçekle-

344 es-Sevôiki '/-mürse/e, il, 470-472. 
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şeceği zata -ne yaratılış, ne emir ne de izin bakımından- bir ihtiyaç söz konusu 
değildir. Belki bu, şefaat için diğer sebepler gibi harici bir etkileyici sebep olabilir. 
Bu sebep bazen -kişiye sevdiği bir konuda şefaat edildiği gibi- etkilediği şeye 
münasip istikamete doğru hareket eder. Bazen de -kişiye sevmediği bir hususta 
şefaat edildiği gibi- ona ters istikamete doğru hareket eder. Bazen mahlukun şe
faat talebi ile şefaati ona karşı olan bir amilden daha kuvvetli olabilir. Bu durum
da şefaatçinin şefaati kabul görür. Bazen ise, karşı amil şefaatten daha kuvvetli 
olabilir ve bu durumda şefaatçinin şefaati kabul görmez. Bazen bu iki tarafın kar
şı karşıya geldiği olur. Bu durumda şefaatin reddini gerektiren karşı amil ile ka
bulü icap eden şefaat arasında tereddüde düşülür ve birini tercih edebilmek için 
bir sebep aranır. İşte insanın kendisi gibi bir mahlukun önünde şefaatçi olması, 
kerhen de olsa şefaat edilenden kopuk bir sebebin peşinde koşmaktır. Dolayı
sıyla bu şefaatin durumu, zor kullanarak ve rağbetinden yararlanarak başkasına 
bir şey yapmayı emretmek veya yasaklamak gibidir. Bu durumda ondan istifade 
etmek için isteyerek veya kendisini müdafaa etmek yüzünden korkarak da olsa 
şefaat edilene mutlaka bir şefaatçi gerekmektedir. 

Ama Cenabı Allah'ın huzurundaki şefaat böyle değildir. Zira Allah şefaatçinin 
şefaatini yaratmadıkça, ona şefaat için izin vermedikçe, şefaat edilecek olanı sev
medikçe ve şefaatçiden razı olmadıkça şefaat gerçekleşemez. Allah'ın huzurunda 
şefaatçi , Allah' ın ona muhtaç olduğundan veya ondan korktuğundan veyahut 
ona rağbet ettiğinden değil, sadece Allah' ın emirlerine itaat ettiğinden şefaatte 
bulunabilir. Çünkü o, şefaat etmekle emrolunmuştur ve emirleri yerine getirmeye 
itaatkardır. Zira hiçbir peygamber veya melek veyahut mahluk, Allah' ın izni ve 
yaratışı olmadan şefaat etmeye güç getiremez. Dolayısıyla sadece Cenabı Allah 
şefaatçiyi şefaat etmek üzere harekete geçirir. Mahlukun huzurundaki şefaatçi 
ise , şefaatini kabul ettirmek üzere şefaat edilecek olanı harekete geçirir. O aynı 
zamanda şefaat edilecek olandan çoğu işlerinde müstağnidir ve gerçekte onun 
ortağıdır. Şayet onun şefaat edeceği kimsenin kölesi olduğunu farz edecek olur
sak, huzurunda şefaat edilecek mahluk kendisine sağlanacak menfaat açısından 
ona muhtaç olacaktır. Aynı şekilde şefaatçi de kendisine sağlayacağı rızk, yardım 
ve menfaat açısından ona muhtaçtır. Dolayısıyla bunların her biri birbirine muh
taçtır. Allah bu konuları anlamayı nasip ettiği kimse için, tevhid ve şirk gerçeği 
ile bu ikisi arasındaki fark açıktır. Allah' ın nurundan mahrum ettiği kimse aydın
lıktan nasipsizdir. 345 

Onlar Allah 'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek 
olan şeylere taparlar. Bir de: "Bunlar Allah katında bizim şefôatçilerimizdir" der
ler. De ki: "Siz Allah 'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyor
sunuz?" Hôşô, O, ortak tutmakta oldukları her şeyden münezzeh ve yücedir. 

345 İğdsetü'l-/ehfdn, 1, 222-223. 
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Bu ayet aynı zamanda onların, Rabbin bilgisi dışında bir takım şefaatçile
rin varlığına dair iddialarını -ki bu malumun inkarını gerektirir- çürütmektedir. 
Allah' ın inatçı düşmanlarının: Allah bunun varlığını biliyor, demeleri imkansızdır. 
Çünkü Allah yarattıklarının varlığını, iradesiyle yaratacaklarını bilir. Dolayısıyla 
o, kendi zatını, sıfatını, vücuda dahil olup sonra ondan kopan, vücuda dahil olup 
baki kalan ve henüz vücuda gelmeyen yaratıklarını bilir. 

Ama henüz yaratılmamış ve hakkında terbiye söz konusu olmayan diğer 
şeylere gelince Allah bunları bilmez. Zira bu kendinden muhal olan bir şeydir, 
dolayısıyla o bunu muhal bir şey olarak bilir, vaki olarak bilmez. Zira onu vaki 
olarak bilirse bu bilginin özü cehaletin ta kendisi olur ki bu, en büyük muhaller
dendir. İşte bu, kendisine iftirada bulunan düşmanlarının iddialarını çürütmek 
için Allah' ın delilleridir. 

Burada bu deliller ile mütekelliminin tatminkar olmayan, beyhude uzunca 
delilleri mukayese edilmiştir. Böyle bir karşılaştırmada eğer basiretli isen aradaki 
farkı daha açık görebilirsin. Her kim bu konuda gözlerini kapatırsa, ahirette ama 
olarak yolunu kaybeder. Hamdolsun ki Allah Kitabıyla, onda ortaya koyduğu 
delillerle ve mütekelliminin safsatalarının beyanı ile mümin kullarını şereflendir
di. Allah' ın bir kulunu Kur'an' ın idrakiyle başkasına muhtaç olmaktan kurtarması 
hakikaten büyük bir nimettir. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Kendilerine karşı oku
nup duran sana indirdiğimiz bu Kitab, onlara yetmedi mi?  Şüphe yok ki bunda 
iman eden bir topluluk için bir rahmet, b ir öğüt vardır" (el-Ankebut 27/51 ) .  
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1 9. İnsanlar ancak tek bir ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Eğer 

Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şeylere 
dair aralarında hüküm verilmiş olurdu. 

20. "Ona Rabbinden bir ô.yet (mucize) indirilmeli değil miydi? "  der
ler. De ki: "Gayb ancak Allah' ındır. O halde bekleye durun. Ben de 
sizinle birlikte bekleyenlerden im. " 

21 . İnsanlara kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra, bir rahmet 
tattırmamızın ardından bakarsın ki onların, ô.yetlerimiz hakkında bir tu
zakları olur. De ki: ''Allah 'ın karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz 
kurduğun uz tuzakları h iç şüphesiz yazıyorlar. " 

22. O, sizi karada ve denizde gezdirendir. Hatta siz gemilerde bu
lunduğunuz zaman, onlar da içindekileri güzel bir rüzgar ile götürüp 
kendileri de bununla sevindikleri sırada gemilere şiddetli bir fırtına gelip 
çatar. Her taraftan da şiddetli dalgalar onlara hücum etmeye başlayıp 
kendilerinin çepeçevre kuşatıldıklarını sandıkları bir sırada dinlerini yal
nızca Allah 'a halis kılanlar olarak O'na şöyle dua ederler: ''Anda/sun ki, 
eğer bizi bundan kurtarırsan muhakkak şükredici/erden oluruz. " 

23. Fakat onları kurtarınca hemen arkasından yeryüzünde haksız 
yere taşkınlıklarda bulunurlar. Ey insanlar, sizin taşkınlığınız ancak kendi 
a/eyhin izedir. Yapabileceğiniz, dünya hayatından faydalanmaktan iba
rettir. Nihayet dönüşünüz ancak Bizedir, yaptıkların ızı size bildireceğiz. 

24. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Sonra ona yeryü
zünde insanların ve hayvanların yediği b itkiler karışmıştır. Nihayet yer
yüzü çeşit çeşit zinetini takınıp süslendiği, sahipleri de bunları elde et
meye güç yetirecek/erini sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün 
emrimiz ona geliverir de orayı sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden 
koparılıp biçilmiş bir hale getiriveririz. Işte Biz düşünen bir topluluğa 
ô.yetleri böylece açıklarız". 

Tefsiri : 

Dünya hayatı insanlara çok güzel gözüktüğünden onlara çok temiz ve saf 
olduğu izlenimini verdi ve onları hayrete düşürdü. Hayat sarhoşluğunda kendini 
kaybeden insan bütün çabalarıyla dünyaya meyletti ve sımsıkı sarıldı . Hatta ha
yata malik olacağını, hayatı yenebileceğini ve ihtiyaç duyduğu her şeyi bir anda 
elde edebileceğini sandı ve bu hayallerine daldı .  Yiice Allôh bu acı durumu bir 



-

zemine benzetti ki , bu zemin üzerine yağmur yağıp yeşerir, bu göz alıcı manza
rasıyla bakanları hayrete düşürür, ona bakan kendini kaybettiğinden kendisini , 
onun efendisi ve hükümdarı zanneder, sonra Allah ' ın emriyle bu manzara ani
den bir afete maruz kalır ve daha önce hiç böyle bir manzara yokmuş gibi bir 
hale dönüşür. Hayallerine kapılan da umudunu yitirmekten nedametle elleri sap 
sarı olur. 

İşte bu dünya ve ona güvenenlerin halidir. Bu, ne güzel benzetme ne beliğ 
ifadedir. 

Dünya bu afetlere maruz kalmak, Cennet de bu afetlerden arınmış olun
ca, Yüce Allah "Allah ise Darü's-Selam'a çağırır" buyurarak Cennet' i ,  güvenlik 
yurdu anlamına gelen "i)LJI ).) (darü's-selam)"  olarak adlandırmıştır. Zira orası 
dünya için zikredilen söz konusu afetlerden arınmış bir yerdir. Dolayısıyla oraya 
davet umum ifadesiyle ifade edilirken ,  oraya irşad ise istenilen kişilere delalet 
eden has ifadeyle anlatılmıştır. İşte bu, Yüce Allah' ın adaletiyle merhametidir.346 

25. Allah ise Darü 's-Se/Cım 'a çağırır ve O, dilediğin i  dosdoğru yola 
iletir. 

26. ihsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır. Yüzle
rine ne bir toz bulaşır, ne de horluk kaplar. Onlar Cennetlik/erdir. Onlar 
orada ebedi kalıcıdırlar. 

Tefsiri : 

Buradaki "Daha güzeli ve daha fazlası" ile Cennet ve Allah' ın cemali
ni görmek kastedilmiştir. Nitekim Müslim'in Sahih' inde rivayet ettiği bir hadi
se göre Hz. Peygamber konuyla ilgili: "Cennet e ' ,Ji Cennet'e,  Cehennem ehli 
de Cehennem'e girdikten sonra bir duyurucu: Ey Cennet ehli! Şüphesiz sizlere 
Allah'ın nezdinde bir vaat vardı, Allah bu vaadi şimdi yerine getirmek istiyor der, 
insanlar da: Nedir bu? Terazilerimiz ağır gelip Cehennem' den uzaklaştırılarak yüz 
akımız ile Cennet' e sokulmadık mı? diyerek şaşkınlıklarını ifade ederken birden 
hicap kaldırılır, onlar da Allah'a bakarlar. Onlara verilen en sevimli mükafat bu
dur ve daha fazlası da işte budur" buyurmuştur.347 

346 İ'lômu '/-muvakkı ' ın ,  1, 203. 
347 Ahmed, Müsned, VI, 15; Müslim, 1 ,  426 (kitabu' l-iman ) ,  
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Hasan b .  Arefe Müslim b. Salim el-Belehi ve Nuh b .  Ebi Meryem vasıtasıyla 
Sabit b. Enes' ten şöyle rivayette bulunmuştur: Hz. Peygamber bu ayetten (ihsan
da bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır) sorulduğunda, "Dünyada 
iyi amel işleyene daha güzeli vardır ki o Cennettir, daha da fazlası vardır ki, o da 
Allah'ın cemaline bakmaktır" cevabını vermiştir.348 

Muhammed b .  Cerir de İbn Humeyd, İbrahim b. El-Muhtar, İbn Cüreyc ve 
Ata vasıtasıyla Ka'b b .  Ucre'den Hz. Peygamber'in söz konusu ayetle ilgili şöyle 
buyurduğunu rivayet etmiştir: "Ayetteki daha fazlası ,  Rahman Celle Cela.Jühün 
cemaline bakmaktır" .349 

Buradaki Ata, Ata b. Ebi Rebah değil, Horasanlı Ata' dır. 

İbn Cerir İbn Abdürrahim, Amr b. Ebi Seleme, Züheyr, Ya'kub b .  Süfyan, 
Safvan b .  Salih , el-Velid b .  Müslim, Züheyr b .  Muhammed ve Eba'l-Aliye er-Riyahi 
aracılığıyla Ubey b. Kaab'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Ben Rasulullah 'a İh
sanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır ayeti i le ilgili soru sor
dum. O da: "Daha güzeli Cennet, daha fazlası da Allah' ın cemaline bakmaktır" 
cevabını verdi.350 

Esedü's-sünne, Kays b. er-Rabi' - Eban - Ebi Teymiyye el-Cüheymi - Ebu 
Musa el-Eş'ari senediyle Rasulullah' ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kı
yamet günü Yüce Allah' ın gönderdiği bir haberci bütün Cennet ehlinin duyacağı 
sesle : Ey Cennet ehli! Allah size hüsna {güzellik) ve ziyade (fazlalık) vaat etti. 
Hüsna Cennet, ziyade de Yüce Allah'ın cemaline bakmaktır, diye seslenir" .351 

İbn Vehb, Şuayb - Eban - Ebi Teymiyye el-Cüheni - Ebu Musa el-Eş'ari se
nediyle Rasulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Kıyamet günü Yüce Allah' ın 
gönderdiği bir haberci bütün Cennet ehlinin duyacağı sesle: Ey Cennet ehli! Al
lah size hüsna (güzellik) ve ziyade (fazlalık) vaat etti. Hüsna Cennet, ziyade de 
Rahman Tea.Ja'n ın cemaline bakmaktır, diye bağırır"352 

Konuyla ilgili olarak sahabeye isnad edilen haberlere gelince: 

348 Bu rivayetin senedinde yer alan Nuh b.  Ebi Meryem hakkında İbnü'l-Mübarek: hadis uydu
rurdu derken Buhari de: hadisi inkar edilir, ifadesini kullanmıştır. Bk. ,  Tehzibü't-Tehzib, X, 
487; Mizanü'l-i' tidal, iV, 279; ed-Dürru '/-mansur, iV, 357. 

349 Tefsiru't-Taberi, XI, 107.  Senedde yer alan İbrahim b. El-Muhtar hakkında Ebu İsmail er
Razi: Saduk (doğru sözlü), ancak h ıfzı zayıftır derken, İbn Main: böyle değildir demiştir. 
Buhari de: (şüphe manasına gelen) Fihi nazar ifadesini kullanmıştır. 

350 Tefsiru't-Taberi, XI, 107 .  Senedde yer alan İbnu !-Berki Ahmed b. Abdürrahimdir veya Ha
fız Ebu Bekir İbn Abdillah b.  Abdürrahimdir. Bk. ,  Siyeru a'lami'n-nübela, XIII, 47. Ebu'l
Aliye'den rivayet eden ravinin cehaleti yüzünden bu zayıf bir seneddir. İbn Kesir bunu İbn 
Ebi Hatim' in rivayet ettiğini söylemiştir (il, 444) .  

351 Bu haberin isnadında sakatlık vardır. Aban b. Ayyaş metruk (hadisi terk edilen) biridir. Bk. 
Taberi, XV, 65. 

352 Bu rivayetin durumu da yukarıdaki işle aynıdır. 
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İbn Cerir, İbn Beşşar - Abdurrahman b. Mehdi - İsrail - Ebu İshak - Amir 
b. S'ad kanalıyla Hz. Ebu Bekir' in söz konusu ayetle ilgili olarak: Yüce Allah' ın 
cemaline bakmaktır, dediğini rivayet etmiştir.353 

Yine aynı isnadla Ebu İshak - Müslim b. Nüzeyr tarikiyle Huzeyfe'nin 
-radıyallahu anh- söz konu ayetle ilgili: Yüce Allah' ın cemaline bakmaktır, dediği 
nakledilmiştir. 354 

Ali b. İsa, Şebabe - Ebu Bekir el-Hüzeli - Ebu Teymiyye el-Hüceymi sene
diyle Ebu Musa el-Eş'ari ' in -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Kıya
met günü Yüce Allah'ın Cennet ehline gönderdiği bir haberci : Allah size vaat 
ettiklerini yerine getirdi mi? der. Onlar da kendilerine hazırlanmış nimetlere ba
kar ve evet derler. Bunun üzerine haberci, zikri geçen ayeti açıklayarak şimdi 
Rahman azze ve cellühün cemaline bakma zamanıdır der" .355 

Abdullah b.  el-Mübarek, Ebu Bekir el-Hüzeli vasıtasıyla Ebu Temime'den, 
onun Ebu Musa el-Eş'ari'yi Basra'nın camiinde şöyle hutbe okurken dinlediğini 
rivayet eder: Yüce Allah Cennet ehline bir melek gönderir ve o melek şöyle der: 
Ey Cennet ehli ! Allah size vaat ettiklerini yerine getirdi mi? der. Onlar da etrafın
daki ziynet eşyaları, ırmak ve hurileri görür ve "evet, Allah bize vaat ettiklerini 
yerine getirdi" derler. Melek de sorusunu üç kere tekrar eder, onlar da istedik
lerinde bir eksik bulamaz ve evet cevabını tekrar ederler. Bunun üzerine melek: 
bir şeyler daha var, Allah : "ihsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası 
vardır" demiştir. Bilmiş olunuz ki güzellik Cennettir, fazlalık da Allah'ın cemaline 
bakmaktır, der. 356 

Asbat b .  Nasr' ın tefsirinde İsmail es-Suda - Ebu Malik - Ebu Salih - İbn 
Abbas ve Murre el-Hemedani - İbn Mes'ud senediyle İbn Mes'ud'un söz konusu 
ayetle ilgili olarak: güzellik Cennet, fazlalık Allah' ın cemaline bakmak. . .  dediği 
yer almaktadır. 

353 Tefsiru't-Taberi, XV, 63 (nşr. Amed Şakir) . Ebu İshak es-Sebi' idir. Amr b. Abdullah sika 
(güvenilir) ve abittir ( ibadete düşkün) , kütüb-i sitte müellifleri ondan rivayette bulunmuştur. 
Fakat müdellistir (dinlediği kişinin adını zikretmez) , bazen de zikrederek rivayette bulunur. 
Amir b. Sa'ad Tabi'idir, sikadir) . Onun Hz. Ebu Bekir' den rivayeti mürseldir (Ebu Bekir ile 
arasında bir kişi daha vardır) . Bk. ,  et-Tehzib, V, 64. Acurri de eş-Şeri'a'da rivayet etmiştir 
(s. 257 ) .  Bk., ed-Dürrü'l-mansur, iV, 395. Albani bu rivayeti sahih addetmiştir (es-Sünne, !, 
206) .  

354 Taberi rivayet etmiştir (XV, 64) (nşr. Ahmed Şakir ) .  Müslim b. Nüzeyr'e İbn Yezid denmesin
de bir sakınca yoktur. Et-Tehzib, X, 139. İbn Asım' ın rivayetinde (es-Sünne, 1, 206) Müslim 
b. Nüdeyr (dal ile) olarak geçmektedir. Halbuki et-Tehzib'de Nüzeyr olarak zikredilir. İbn 
Hibban'ın Sika'sı (V, 397) ve et-Tarihu'l-kebir'de (iV, 1 ve 273) de aynı şekildedir. 

355 Taberi rivayet etmiştir (XV, 64) .  Eseri neşreden, Ebu Bekir el-Hüzeli'nin zayıf bir ravi oldu
ğunu ve dolayısıyla bu haberin zayıf bir haber olduğunu söylemiştir. 

356 Tefsiru't-Taberi, XV, 64, 65. Naşir bu rivayetin zayıf olduğunu söylemiştir. 
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27. Günahlar kazanmış olanlara gelince; bir günahın cezası benze
riyledir. Onları bir hor/uk kaplayacaktır. Onları Allah'tan kurtaracak bir 
kimse de yoktur. Yüzleri karanlık gecenin parçalarıyla bürünmüş gibidir. 
İşte bunlar da ateşliktir/er. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. 

28. O günde hepsini biraraya toplayacak sonra da şirk koşanlara: 
"Siz de, Allah 'a eş koştuk/arınız da durun yerin izde" diyeceğiz. Sonra 
onları tamamen birbirinden ayıracağız. O zaman (Allah 'a) eş koştukları 
da: "Siz bize tapmıyordunuz"  derler. 

29. "Bizimle sizin aranızda şfıhid olarak Allah yeter. Şüphesiz biz 
sizin (bize) tapınmanızdan habersizdik bile. " 

30. Orada herkes önceden ne gönderdiyse onun imtihanını verecek. 
Hepsi gerçek mevla/arı olan Allah 'a döndürülmüş olacak; uydurmakta 
oldukları da önlerinden kaybolup gidecektir. 

31 . De ki: "Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Yahut o gözlere 
ve kulaklara malik olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü 
çıkaran kimdir? İşleri yerli yerince kim yönetiyor?" Hemen ''Allah " diye
ceklerdir. De ki: "O halde (O'na isyan etmekten) korkmaz mısınız?" 

32. İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Artık haktan sonra sapık
lıktan başka ne var? O halde nasıl olur da döndürülüyorsunuz? "  

Tefsiri : 

Bu son ayet Allah'a  ortak koşan ve Allah'tan başkasına tapanlara hitap et
mektedir. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmek sapıklıktan ve batıldan başka 
bir şey değildir. 

Allah'a ibadet eden, halis niyetiyle onun rahmetinden umut ederek, gaza
bından korkarak emirlerini yerine getiren kimse hak ile beraberdir. Daha iyisini 
Allah bilir. 361 

361 Tariku '/-hicreteyn ,  s.  324. 
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33. Işte Rabbinin şu  sözü o fasıklar için şöylece sabit olmuştur: "Ger
çekten onlar iman etmezler. " 

34. De ki: "Ortak koştukların ızdan ilkin yaratıp da sonra onu iade 
edecek kimse var m ıdır?" De ki: "Ilkin yaratan, sonra onu iade eden 
Allah 'dır. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? " 

35. De ki: "Ortak koştukların ızdan hakkı gösterecek bir kimse var mı
dır?" De ki :  "Hakkı gösterecek (ve ona iletecek) Al/ah 'dır. Acaba hakka 
ileten mi (kendisine) uyulmaya daha layıktır, yoksa h idayet verilmedikçe 
kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükme
diyorsunuz?"  

36. Onların çoğu zandan başkasına uymazlar. Zann ise h iç şüphesiz 
hak olan h içbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah yaptıklarını çok 
iyi bilendir. 

37. Bu Kur'an'ın Allah'tan başkası tarafından uydurulması olacak bir 
şey değildir. Fakat o kendisinden öncekileri doğrulamakta, o kitabı açık
lamaktadır. Onda şüphe yoktur. O, ôlemlerin Rabbindendir. 

38. Yoksa onlar: "Onu kendiliğinden uydurdu " mu diyorlar? De ki: 
"Öyle ise, eğer doğru söyleyenler isen iz, siz de onun benzeri bir sure 
getirin. Hatta Allah'tan başka kimi çağırabileceksen iz çağırın !"  

39. Hayır, onlar ilm ini  kavrayamadıkları ve te 'vili kendilerine henüz 
gelmedik bir şeyi yalanladılar. Onlardan önce gelenler de böyle yalanla
dı/ar. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak!" 
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Tefsiri :  

Yüce Allah haber veriyor ki, bu yalancılardan öncekiler asıl yalancılar olup 
dikkate alınacak olanlar da onlardır. Bunlar ise kendilerinden öncekilere tabidir
ler. Asıl ile fer'i mana itibarıyla e§it olduğu için akıbetleri de eşit tutulmU§ oldu .362 
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40. Aralarından ona inanan kimseler de vardır, ona iman etmeyenler 
de vardır. Rabbin fesatçıları en iyi bilendir. 

41 . Eğer onlar sen i  ya/anlarlarsa de ki: "Benim yaptığım bana aittir, 
sizin yaptığın ız size aittir. Benim yaptıklarımdan siz uzaksın ız; sizin yap
tıklarınızdan da ben uzağım. " 

42. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara -üstelik 
akıl da erdiremiyor/arsa- sen mi duyuracaksın? 

43. Aralarından sana bakanlar da vardır. Fakat basiretleri olmasa 
dahi körlere doğru yolu sen gösterebilir misin ? 

44. Şüphesiz Allah insanlara en ufak şey kadar dah i  zulmetmez. Fa
kat insanlar kendi kendilerine zulmederler. 

45. Onları haşredeceği o günde sanki gündüzün ancak bir saati ka
dar (bir süre) eğlenmişler gibi (gelecek; birbirinden pek az bir zaman 
ayrılmışlar gibi) b irbirlerin i tanıyacaklar. Allah 'a kavuşmayı yalanlamış 
bulunanlar hem en büyük zarara uğramışlardır; hem de doğru yolu bu
lamamışlardır. 

46. Onlara va 'dettiğimizin bir kısmını  sana göstersek yahut sen in ru
hunu alsak da yine onların dönüşü Bize olacaktır. Hem Allah, ne yapa
cakların ı  görüp gözetendir. 

47. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Rasulleri geldiği zaman ara
larında adaletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez. 

48. "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu va'd (ettiğiniz azab) ne zaman 
(gerçekleşecek) ?"  derler. 

49. De ki: "Allah 'ın dilediğinden başka kendime ne bir zarar verebi
lirim ne de bir fayda sağlayabilirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Artık 
ecelleri geldiği zaman bir an ne geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. " 

50. De ki: "Ya O'nun azabı geceleyin veya gündüzün size gelip çatar
sa; söyleyin bana o günahkôrlar onun nesin i  (ne diye) acele isterler?" 

51. "Vuku bulduktan sonra m ı  O'na iman edeceksiniz? Şimdi mi? .· 
• 1 

Han i  siz onun mutlaka çabucak gelmesin i isteyip duruyordunuz?" 

52. Sonra zulmedenlere: "Şu sürekli azabı tadın" denilecek; "ne ka
zandıysanız ondan başkası ile mi  cezalandırılacaksınız?" 

53. "O gerçek midir?" diye senden haber almak isterler. De ki: "Evet! 
Rabbim hakkı için, o elbette haktır ve siz Allah 'ı ôciz bırakacak değilsi-

. 
" nız. 

54. Zulmeden herkes, eğer yeryüzünde bulunan herşeye sahip ol
saydı, elbette onu fidye olarak verirdi. Azabı göreceklerinde pişmanlık
ların ı  gizlerler. Aralarında adaletle hükmolun up kendilerine asla zulm 
edilmez. 
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55. İyi bilin ki; göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Şunu da 
iyi bilin ki, şüphesiz Allah 'ın va 'di haktır. Fakat onların çoğu bilmezler. 

56. O hem diriltir, hem öldürür ve siz, O'na döndürüleceksiniz. 

57. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, kalblerde olanlara bir şifa, 
mü 'minler için de bir h idayet ve rahmet gelmiştir". 

Tefsiri : 

Kur' an, cehalet ve sapıklık hastalığından arınmak için kalplere şifadır. Zlra 
cehalet bir hastalıktır. Şifası da ilim ve hidayettir. Azgınlık da bir hastalıktır ki , şi
fası irşattır. Yüce Allah Peygamberi'ni bu iki illetten uzak tuttu ve "Battığı zaman 
yıldız(lar)a anda/sun ki, arkadaşınız asla sapmadı, batıla da yönelmedi" buyurdu. 
Hz. Peygamber de halifelerini bu iki illetin zıddıyla vasıflandırarak "Benim sün
netimi ve benden sonraki Raşit halifelerin sünnetini alınız" buyurmuştur.363 Yüce 
Allah Kelamı'nı insanlara genel olarak bir öğüt, kendisine inananlara mahsus 
olarak hidayet ve kalplerdeki hastalıklara da şifa indirmiştir. Onunla şifalık talep 
eden hastalığından iyileşir. Onunla şifalık istemeyen ise şairin dediği gibi olur: 

"Kurtulduğunu zannettiği hastalığından iyileştiğinde 

Aslında ölümüne sebep olan hastalığı hala duruyordu364 

58. De ki: "Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sevinsin
ler. Bu, onların topladıklarından daha hayırlıdır" 

Tefsiri : 

Bu ayetle ilgili sahabe ve tabiinden şu ifadeler nakledilmiştir. 

Ebu Said el-Hudri -radıyallahu anh-: Allah' ın lütfu Kur'an, rahmeti de sizleri 
Kur' an ehlinden kılmasıdır, demiştir. 

Hilal b .  Yesaf -radıyallahu anh-: Allah sizi İslam'a  hidayet eyledi ve size Kur'an' ı 
öğretti . İşte bu topladığınız altın-gümüşten daha iyidir, demiştir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh-, el-Hasan ve Katade: Allah' ın lütfu İslam, rahmeti 
de Kur' an' dır, demişlerdir. 

363 Hadis sahihtir - Allah bizi onunla nimetlendirsin. Bk. , Ahmed, !\!, 126-127; Ebu Davud XIII, 
358; Tirmizi, i l ,  341 ;  İbn Mace, 1, 13; Hakim, 1 ,  96; İbn Hazm, el-İhkôm fi usuli'/-ahkôm, Vı, 

76;' Si/siletü 'l-ahfıdisi 's-sahiha, no:937. 
364 İğôsetü'l-/ehfôn,  1, 15-16.  
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Selef alimlerinden bir grup: Allah'ın lütfu İslam, rahmeti de Kur'an'dır, 
demiştir.365 

Netice itibarıyla Kur'an ve İslam'ın iki vasfı vardır: Lütuf ve rahmet. Allah bu 
iki nimetini Peygamberi'ne nasip etmiş ve "Sana da böylece emrimizden bir ruh 
vahyettik. Kitabın da imanın da ne olduğunu bilmezdin"  buyurmuştur. Yüce Al
lah Kur'an ve imanı yükselten kimseyi yükseltmiş, onları bırakanı da bırakmıştır. 

"Allah h içbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez" ve "Biz 
kimseye gücün ün yeteceğinden başkasın ı  yüklemeyiz" ayetlerinden hareketle, 
Kur'an-ı Kerim' de buna teklif dendiği söylenebilir. 

Bu iddiaya şöyle cevap verilir: "Evet, söz konusu ayetlerdeki teklif, nefiy 
ifadesinde kullanılmıştır. Ancak emir, vasiyet ve şer' i konularda, teklif ifade
si kullanmak yerine ruh ,  nt1r, şifa, rahmet, hayat, ahid ve vasiyet gibi ifadeler 
kullanılmıştır. 366 

Yüce Allah bizi lütuf ve rahmetinin (bunlar Kur'an ve imandır) sevinciy
le dünya ehlinin topladığı mal-dünya sevincinden müstağni kılmış ve "De ki: 
"Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sev insinler. Bu, onların topladık
larından daha hayırlıdır" buyurmuştur.367 

Allah' ın lütfu İslam ve iman, rahmeti de ilim ve Kur'an'dır. Allah kullarının 
lütuf ve rahmetle sevinmesinden hoşlanır ve bunu kolaylaştırır. Hatta Allah kul
larının hayır ve hasenat işlediklerinde sevinmelerinden de hoşlanır ve bunun için 
kolaylık yaratır. Allah kulunu sevindirdiği ve ona yardım ettiği için kulun burada
ki sevinci hakikatte Allah' ın merhametiyle gerçekleşmiş olur.368 

"De ki: "Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sev insinler. Bu, on
ların topladıklarından daha hayırlıdır" ayeti için bir bölüm ayırmak güzelliğin son 
noktası olmuştur.369 Çünkü Yüce Allah kullarına onlara verdiği lütuf ve merha
metiyle mutlu olmalarını emretmiştir. Bu da lütuf ve merhamet sahibinden mem
nun ve mesrur olmaya bağlıdır. Zlra bir kimse kendisine merhametli, cömert ve 
ihsan sahibinden ulaşan nimet karşısında memnuniyet duyarsa, bu memnuniye
ti kendisine veren zat, daha fazla ve öncelikle memnuniyet duyar. 

Önce bu ayetin anlamını zikredecek, daha sonra da musannifin değerlendir
mesini izah edeceğiz. 

İbn Abbas, Katade, Mücahid, el-Hasan vd. şöyle r1�miştir: 

365 Tefsiru 't-Taberi, XI , 124. 
366 Ed-Dürrü '/-mansCır, 1, !V, 366. 
367 İğô.setü'l-lehfô.n, II, 70. 
368 Medô.ricu 's-sô.lihin, III , 106; İctimô.u'/-cüyuş, s. 3; e/-Fevô.id, s. 130; Miftô.hu dô.ri 's-seô.de, s. 

56. 
369 Bununla el-Menazil at..;ı eserin müellifinin es-SurCır bölümü açması kastedilmiştir. 
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Allah' ın lütfu İslam , rahmeti de Kur'an'dır. Onlar bu sözleriyle Allah' ın rah
metini lütfundan daha has bir duruma koymuş oldular. Zira Allah ' ın lütfu bütün 
İslam ehline nasip olurken, rahmeti de Kur'an' ı öğrenmiş olan bazılarına nasip 
olmuş olacaktır. Yani Cenabı Allah onları lütfuyla Müslüman yaptı ve rahmetiyle 
onlara Kitabı'nı indirdi .  Allah "Sen, bu Kitabın sana verileceği ümidinde değil
din. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (onu sana gönderdi)" (Kasas 86) bu
yurmaktadır. Ebu Sa' id el-Hudri -radıyallahu anh- demiştir ki, Allah ' ın lütfu Kur'an, 
rahmeti de bizi Kur'an ehlinden kılmasıdır. 

Burada şu iki hususun olduğu kastedilmiştir: 

1- Bizatihi lütuf 

2- Bu lütfun kabulü için ineceği yerin hazırlanması . Örneğin : Lütfün amacı
na ulaşması için yağmurun verimli topraklara yağması ve toprağın da onu kabul 
etmesi . 

Memnuniyet sevilen şeye veya istenilene kavuşmakla kalpte hasıl olan bir 
lezzettir. Kalp bu lezzeti hissettiğinde bir duygu şekillenir ki ona memnuniyet 
veya sevinç denir. Aynı şekilde insan istediğine ulaşamadığında bir ruh haleti 
ortaya çıkar ki, ona hüzün ve gam denir. Yüce Allah "Ey insanlar, size Rab
binizden bir öğüt, kalblerde olanlara bir şifa, mü 'minler için de bir hidayet ve 
rahmet gelmiştir" ayetinin akabinde kullarının lütuf ve rahmetiyle sevinmelerini 
emretmektedir. Kul için, Allah' ın öğütler içeren ve kalpteki hastalıklara şifa olan 
lütuf ve rahmetine sevinmekten daha doğal ve haklı hiçbir şey yoktur. Bu yüz
den Yüce Allah, kullarına verilen öğüdün - ki bu emir, yasaklama, teşvik, tehdit, 
cehalet, zulüm, ve sapkınlık karşısında kalbin şifasıdır - onların bedensel tedavi
lerinden daha acı verici olduğunu haber vermiştir. Fakat kullar bunlara alıştıkları 
için acı h issetmezler. Ancak onlar dünyadan ayrıldıklarında bu acıyı fazlasıyla 
hissedeceklerdir. Burada her dertli dertlerini hazır bulur. Rabbinden ona verilen 
hidayet onun kalbine ferahlık ve sükunet, ruhuna hayat verir. "Rahmet" ise,  ona 
her türlü iyilik ve lezzet getirir ve onu her türlü şer ve dertten kurtarır. 

Dolayısıyla bu öğütler, insanın dünyada topladığı her şeyden daha hayırlı
dır. Yani bu öğütler hakikaten sevinmeye layıktır. Onunla sevinen kimse, dünya 
ehlinin topladıkları ile değil , gerçekten sevinmeye değer bir şey için sevinmiş 
olur. Zira dünya metaları, sevinilecek şeyler değildir. Çünkü her türlü afete ,  helak 
olmaya ve kötü sonuca maruz kalabilmektedir. Doğrusu dünya metaları tatlı bir 
rüyayı hayal etmektir ki , uyandığında sona erir, ardında "keşke gerçek olaydı" 
temennisi kalır. 

Kur'an-i Kerim'de sevinç mutlak ve mukayyet olmak üzere iki türlü beyan 
edilmektedir. Mutlak sevinç "Şımarma! Çünkü Allah şımaran/arı sevmez" (El
Kasas, 28/76) ve "Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir" (Hud, 1 1110) ayetlerinde 
ifadesini bulmaktadır. Mukayyet sevinç de iki çeşittir: 
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1- Dünya ile mukayyet bir sevinçtir olup sevincin sahibi Allah'ın merhame
tin i unutur. Bu kınanmıştır. "Nihayet kendilerine verilenlere sevin ince ansızın 
onları tutup yakalayıverdik de ümitsiz kalıuerdi/P.r" (el-En'am,  6/44) ayetinde 
ifade edildiği gibi .  

2- Allah' ın lütuf ve rahmetiyle mukayyettir. Bu da "De ki :  ''Allah 'ın lütfu ve 
rahmetiyle ve yaln ız bunlar ile sevinsinler. Bu, onların topladıklarından daha 
hayırlıdır" ayetinde olduğu gibi sebebe bağlı lütuf ve rahmet; "Allah 'ın lütfundan 
kendilerine verdiğiyle hepsi de sevinç içindedirler" (Al-i İmran 170) ayetinde 
olduğu gibi sebepsiz (müsebbibe bağlı) lütuf ve rahmet olmak üzere ikiye ayrılır. 

Allah, Allah' ın Resulü, iman, sünnet, ilim ve Kur'an için sevinmek ariflerin 
en yüksek makamıdır. Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır: "Bir sure indirildiği 
zaman içlerinden {münafıklardan) bazıları (alayla) : "Bu hanginizin imanını artır
dı?" derler. İman etmiş olanlara gelince (her sure in işiyle) daima onların imanını  
artırmıştır ve onlar birbiriyle müjdeleşirler" (Tevbe 124) , "Kendilerine kitap ver
diğimiz kimseler sana indirilene sevin irler" (er-Ra 'd  13/36) . 

İlim, iman ve sünnet için sevinmek bunlara sahiplerinin huzurunda saygı 
göstermenin, onları sevmenin ve diğer şeylere tercih etmenin delilidir. Zira ku
lun bir şey elde ettiği anki sevincinin derecesi ,  onun o şeyi ne kadar sevdiği ve 
ona ne kadar rağbet ettiği ile orantılıdır. Bir şeye rağbet etmeyen kimse, o şeyi 
elde ettiğinde sevinmediği gibi onu kaybettiği için de üzüntü duymaz. Dolayısıyla 
sevinç, sevmek ve rağbet etmeye bağlıdır. Sevinç ile müjdenin farkı ise, sevinç 
istediğine kavuştuktan sonra gerçekleşir, müjde almak ise henüz kavuşamasa 
da isteğine kavuşacağına emin olmaktır. Bu yüzden Yüce Allah "Allah 'ın lütfun
dan kendilerine verdiğiyle hepsi de sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz 
kendilerine katılamayanlara: "Onlar için h içbir korku yoktur, onlar üzülecek de 
değillerdir" diye müjdelemek isterler" (Al-i İmran, 3/1 70) buyurdu. 

Sevinç bir kemal sıfatıdır. Bu yüzden Cenabı Allah sevincin en alasıyla sı
fatlanır. Örneğin, kulu tövbe ettiğinde Yüce Allah, yiyecek ve içecekleri üzerinde 
yüklü bulunan bineğini tehlikeli bir yerde kaybedip bulacağından umudunu ke
sen bir kimsenin onu bulduğunda hissettiği sevinçten daha fazla sevinir. 

Netice olarak sevinç, kalbin nimetlerinin en değerlisidir. Sevinç kalbin nime
ti , hüzün ise kalbin külfetidir. 

Bir şeye sevinmek ona rıza göstermenin ötesindedir. Zira rıza tatminkarlık ve 
huzur ifade ederken, sevinç haz almak ve memnuniyet ifade etmektedir. Dolayı
sıyla her sevinç rızayı kapsarken ,  her rıza sevinç ifade etmemektedir. Rıza göster
mek kızmanın zıddıdır. Hüzün sahibini dertlendirir, kızmak ise intikam almaktan 
aciz kaldığı durum hariç sahibini dertlendirmez.370 

370 Medôricü 's-sô/ikin, ili, 156-159. 
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59. De ki: ''Allah ' ın size indirdiği ve kendisinden bir kısmını  haram ve 
helal yaptığın ız rızıktan ne haber?" De ki: ''Allah mı size izin verdi, yoksa 
Allah 'a iftira mı ediyorsunuz?" 

60. Allah 'a karşı yalan uyduranlar Kıyamet gününde ne (ile karşıla
şacaklarını) zannederler? Şüphesiz ki Allah insanlara lütufkardır. Fakat 
onların çoğu şükretmez/er. 

61 . Herhangi bir işte bulunsan, ona dair Kur'an'dan bir şey okusan 
ve siz her ne yaparsanız yapınız, o işe daldığınızda Biz mutlaka üzerin ize 
şahidiz. Yerde olsun gökte olsun zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli 
kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de muhakkak apaçık bir 
kitaptadır. 

62. Haberiniz olsun ki, Allah' ın velilerine h içbir korku yoktur, onlar 
kederlenecek de değillerdir. 

63. Onlar iman edip, takvalı davrananlardır. 

64. Onlar için dünya hayatında da ahirette de m üjde vardır. Allah 'ın 
sözlerinde asla değişiklik olmaz. Işte bu (müjde) en büyük kurtuluşun 
ta kendisidir. 

65. Onların söyledikleri sen i  üzmesin. Çünkü izzet bütünüyle yalnız 
Allah 'ındır; O hakkıyla işitendir, bilendir. 

66. lyi bilin ki, göklerde kim var yerde kim varsa şüphesiz Allah 'ındır. 
Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah 'a koştukları ortaklara uymuyor
lar. Onlar ancak zanna uyarlar ve ancak yalan söylerler. 
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67. Geceyi içinde dinlenmeniz için, gündüzü ise aydınlık olarak ya
ratan O'dur. Şüphe yok ki bunda kulak verecek bir topluluk için ayetler 
(ibretler) vardır. 

68. "Allah evlat edindi" dediler. O bundan münezzehtir. O, h içbir 
şeye muhtaç olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Eliniz
de bu iddianıza dair h içbir deliliniz yoktur. Allah 'a karşı bilmeyeceğiniz 
bir şeyi mi söylüyorsunuz? 

69. De ki: "Allah 'a karşı yalan söyleyip iftira edenler asla kurtulama
yacak/ardır. " 

70. Dünyada bir süre faydalanmadan sonra dönüşleri ancak Bize ola
caktır. Sonra da inkar ettikleri için onlara en şiddetli azabı tattıracağız. 

71 . Onlara Nüh 'un haberini de oku. Hani  o, kavmine şöyle demişti: 
"Ey kavmim, eğer aranızda kalmam ve Allah 'ın ayetleriyle öğüt verişim 
size ağır geliyorsa- ki ben ancak Allah'a dayanıp güvenirim- haydi işinizi 
sağlam tutun, ortaklarınızı da çağırın. Sonra işin iz size h içbir tasa ver
mesin. Sonra da mühlet vermeksizin bana hükmünüzü uygulayın. 

72. "Eğer yüz çevirirseniz zaten ben sizden bir ücret de istemedim. 
Benim ecrimi  ancak Allah verecektir. Bana Müslümanlardan olmam 
emrolundu. " 

73. Yine onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide bulu
nanları kurtardık ve onları halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da 
suda boğduk. Uyarı/anların sonunun nasıl olduğuna bir bak! 

74. Sonra onun arkasından kendi kavimlerine nice peygamberler 
gönderdik de onlara apaçık belgelerle geldiler. Fakat önceden yalanla
dıkları şeye iman etmediler. İşte Biz de haddi aşanların kalbleri üzerine 
böyle mühür basarız. 

75. Sonra bunların ardından da MCısô 'yı ve HôrCm'u ayetlerimizle 
Firavun'a ve onun (kavminin) ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar 
büyüklük tasladılar. Onlar zaten günahkar bir kavim idiler. 

76. Tarafım ızdan kendilerine hak geldiği zaman: "Herhalde bu, apa
çık bir sihirdir" dediler. 

77. MCısô.: "Size gelince, hakka (böyle) mi dersiniz? Bu sihir midir? 
Halbuki sihirbazlar kurtuluşa eremezler" dedi. 

78. Dediler ki: "Sen, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuzdan 
döndürmek ve yeryüzünde de büyüklük ikinizin olsun diye mi bize 
geldin(iz) ? B iz size inanmıyoruz. " 

79. Firavun: "Bütün bilgin sihirbazları bana getirin" dedi. 



80. Nihayet sih irbazlar gelince Musa onlara: ''Atacağın ızı atın" dedi. 

81 . Onlar atınca, Musa dedi ki: "Sizin bu yaptığın ız sihirdir. Şüphesiz 
Allah onu boşa çıkaracaktır. Elbette Allah, o bozguncuların işin i  düzelt
mez. 

82. Allah, günahkar/arın hoşuna gitmese de kelimeleriyle hakkı orta
ya koyup gerçekleştirecektir. 

83. Musa'ya kavminden bir takım gençler dışında kimse iman etme-
di. Bunlar Firavun'un ve ileri gelenlerinin kendilerini fitneye düşürme
lerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun yeryüzünde gerçekten yücelik 
taslayan bir kişi idi ve o gerçekten haddi aşanlardandı. 

84. Musa: "Ey kavmim, eğer siz Allah 'a iman etmiş ve O'na teslim 
olmuşsanız artık O'na güven ip dayanın" dedi. 

85. Onlar da şöyle dediler: "Biz, yalnız Allah 'a güvenip dayandık. Ey 
Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğunun fitnesine uğratma! 

86. "Ve rahmetinle bizi o kafirler topluluğundan kurtar. " 

87. Musa 'ya ve kardeşine: "Mısır'da kavminize evler hazırlayın, o 
evlerinizi (kıbleye yönelik) namazgah yapın. Ve namazı dosdoğru kılın .  
(Ey Musa) mü 'minleri de m üjdele" diye vahyettik" 

Tefsiri : 

Bu ayet belagat açısından son derece bedi ve güzel bir nazma sahiptir. Önce 
Musa ve Harun (a.s) "tesniye ( iki! ) "  kalıpla ifade edilmiştir. Bu, İsrail oğullarının 
her birine fark gözetmeksizin itaat etmesi gerektiği anlamına gelir. Sonra na
maz kılmak herkese farz olduğu için zamir (namazı dosdoğru kılın)  "cemi (ço
ğul ) "  kalıbıyla ifade edilmiştir. Daha sonra da (mü 'minleri de m üjdele) ifadesin
de tekil kalıbı tercih edilmiştir. Yani burada peygamberlikte Hz. Musa'nın asıl, 
kardeşi' nin (Harun) ise onun yanında ve yardımcısı olduğu, peygamberlikte asıl 
olan Musa'nın müjdelemede de asıl olduğu vurgulanmıştır. Yine Musa ile kardeşi 
tek bir risalet (görev) ile gönderildiğinden "Ben şüphesiz ki alemlerin Rabbi tara
fından gönderilmiş bir peygamberim" (el-A'raf, 7/1 04) ayetinde ifade buyruldu
ğu gibi onlar tek peygamber gibidirler. İşte bu peygamber hakkında "mü 'minleri 
müjdele" buyrulmuştur.371 

371 Bedô.iu '/-fevô.id, iV, 10. 
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88. Musa: "Ey Rabbimiz, dedi, gerçekten Sen Firavun ve (kavminin) 
ileri gelenlerine dünya hayatında bir zinet ve (nice) mallar verdin. Rab
bimiz (insanları) Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz, mal
larını  yok et, ka/b/erini mühürle (ve sık) ! Çünkü onlar can yakıcı azabı 
görmedikçe iman etmeyecek/erdir. " 

89. Buyurdu ki: "İkinizin de duası kabul olundu. O halde dosdoğru 
yürümeye devam edin. Sakın bilmezlerin yoluna uymayın. " 

90. İsrai/oğullarını denizden geçirdik. Hemen Firavun, askerleriyle 
beraber haddi aşarak ve zulmederek arkalarına düştü. Nihayet boğula
cağı anda şöyle dedi: "İsrailoğu/larının iman ettikleri (i/ah)dan başka bir 
ilah 'ın olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım. " 

91 . Şimdi (ümidi kesince) mi? Halbuki sen bundan önce isyan etmiş 
ve fesatçı/ardan olmuştun. 

92. Senden sonrakilere bir ibret olman için bugün sadece senin bede
nini kurtaracağız. insanların birçoğu şüphesiz ayetlerimizden gafildir/er. 

93. Andolsun ki Biz, İsrailoğullarını gerçekten çok güzel bir yere yer
leştirdik. Onları hoş ve temiz şeylerle rızık/andırdık. Kendilerine ilim gelin
ceye kadar anlaşmazlığa düşmedi/er. Muhakkak ki Rabbin, anlaşmazlığa 
düştükleri şeyler hakkında Kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 

94. Eğer sana indirdiğim izden şüphede isen, senden önce kitabı oku
yanlara sor. Andolsun ki hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde sakın 
şüphe edenlerden olma". 
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Tefsiri: 

Bu ayet bazı insanlara müşkil geldi .  Hıristiyan ve yahudiler bu ayet hakkın
da Müslümanlara yüklenerek: "Peygamber, şüphe içerisindeydi, o yüzden bize 
sorulması emrolundu, demişlerdi .  

Aslında bu ayette herhangi bir müşkil söz konusu değildir. Fakat insan kılı
ğındaki hayvanlar kötü niyetli ve anlama özürlü oldukları için söz konusu iftira
ları uydurmuşlardır. Oysa bu ayet Hz. Peygamber' in delillerinden biridir. Ayette 
şüpheye mahal bırakacak herhangi bir şey yoktur. Çünkü şart meşrutun vukuu
na delalet etmez. Hatta meşrutun vukuunun imkan dahilinde olmasına da dela
let etmez. "Eğer göklerle yerde A/Jah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni 
bozulup gitmişti" (el-Enbiya 21/22) ,  "De ki: Onların dedikleri gibi O'nunla bera
ber başka ilahlar olsaydı, elbette o zaman Arş sahibine bir yol ararlardı" (el-İsra, 
17/42) ,  "De ki: Rahmanın bir evladı olsaydı ibadet edenlerin ilki ben olurdum" 
(ez-Zuhruf, 43/81 )  ve "Eğer şirk koşarsan, anda/sun ki amelin boşa çıkar ve mu
hakkak zarar edenlerden olursun" (ez-Zümer, 39/65) ayetlerinde de bu husus 
ifade edilmiştir. 

Hz. Peygamber hiçbir zaman şüpheye düşmedi ve kendisine böyle bir şey 
sorulmadı. Said' in Tefsir' inde Katade'den naklen, Resulullah'ın "(kafamda) şüp
he de soru da oluşmadı" buyurduğu zikredilmiştir" .372 

İbn Cerir ayetle ilgili olarak İbn Abbas'ın "Onların nezdinde yazılı olduğun
dan şüphe ettiysen, onlara sor" dediğini rivayet etmiştir.373 Fakat İbn Cerir bu 
ayetle ilgili kendi yorumunu şöyle açıklamıştır: 

Yüce Allah Peygamberi'ne: Ey Muhammed! Seni halkıma peygamber ola
rak gönderdiğim ana kadar İsrfüloğulları senin peygamberliğinle ilgili herhangi 
bir ihtilaf içerisinde değildi .  Zira onlar kendi kitaplarında senin adını bulmuşlar 
ve oradaki sıfatlarınla seni tanıyorlardı .  Eğer sen bununla ilgili sana indirdikleri
miz ve haber verdiklerimiz konusunda şüphe içerisinde isen, seni tekzip edenlere 
değil, Abdullah b. Selam gibi sana iman eden ve senden önce kitabı okuyanlara 
sor. Aynı şekilde İbn Zeyd de sorulacak şahsın Abdullah b. Selam olduğunu söy
lemiştir. Ed-Dahhak ise , söz konusu ayetin ehl-i kitabın mü'min kimselerinden 
takva ve iman sahibi olanlarına sor, anlamında olduğunu söylemiştir.374 

Bu yorumların hiçbiri ayetin mana ve maksadına uygun değildir. Zira bu 
ayet nazil olduğunda Abdullah b. Selam neredeydi? Bu sure Mekke' de nazil 

372 Abdurrezzak, Musannef, VI, 125-126. 
373 Tefsiru 't-Taberi, XI, 168. 
374 İbn Cerir et-Teberi, Tefsir XI, 167.  
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olmuştur.375 Abdullah b. Selam o zaman kendi kavminin dinindeydi. Nasıl olur 
da Hz. Peygamber' in ,  nübüwetini inkar edenlere karşı kendi tebaalarını şahit 
göstermesi etmesi emredilir?376 

Pek çok müfessir377 buradaki hitabın Hz. Peygamber' e olduğunu, kastedile
nin ise başkası olduğunu söylemiştir. Zira Kur' an ona Arap dilinde indirilmiştir. 
Halbuki Araplar adama bir şeyle hitap eder ve başka bir şeyi kastederdi. Örneğin 
bir meselde: Yalnız seni kastediyorum ,  beni dinle ey komşu, denilmiştir. Ayette de 
"Ey Peygamber, Allah'tan kork! Kafirlere ve münôfıklara itaat etme" ( el-Ahzab, 
33/1 )  buyrulmuştur. Halbuki burada peygamber değil , tabileri kastedilmiştir. 

Ebu İshak şöyle demiştir: Yüce Allah Hz. Peygamber' e hitap eder, halbuki 
oradaki hitap bütün halka şamildir. Bu itibarla söz konusu ayet, "Eğer sizler bir 
şüpheye düştüyseniz" anlamındadır. Zira Yüce Allah surenin sonunda "De ki: 
"Ey insanlar, eğer benim din imden bir şüphe içinde iseniz (bilin ki); ben sizin 
Allah 'tan başka taptıklarınıza tapmam" (Yunus, 1 0/104) buyurmuştur. 

İbn Kuteybe de şöyle demiştir: Hz. Peygamber' in zamanında çok ÇL'Şit insan 
vardı. Kafirler, mü'minler, iman ve küfür arasında tereddütte kalıp ne yapacağı
nı şaşıranlar vesaire . Cenabı Allah bu tür şüphe içerisindeki insanlara hitaben: 
Eğer bizim Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- aracılığıyla size indirdiklerimizden 
şüphe ettiyseniz sorun,  buyurdu. Burada Allah tekil ifade ile hitap etti ve ço
ğul kastetmiş oldu. Aynı şekilde "Ey insan! O kerim Rabbine karşı sen i  aldatan 
nedir?" (el-İnfitar, 82/6) ,  "Ey insan, gerçekten sen Rabbine doğru durmadan 
çalışıp çabalayacaksın. Sonunda O'na kavuşacaksın" (el-İnşikak, 84/6) ve "In-

375 Ancak bu ihtilaflıdır. Kurtubi el-Hasan, ikrime, Ata ve Cabir' in dediklerine dayanarak bu 
surenin Mekke'de nazil olduğunu ifade etmiştir. ibn Abbas üç ayet (ki bu üzerinde tartıştı
ğımız ayetttir) hariç Mekki olduğunu, el-Kelbi de 40. ayet (ki bu ayet Medine' de Yahudiler 
hakkında nazil olmuştur) dışındakilerin Mekki olduğunu söylemiştir. Bir grup da surenin 
başından itibaren yaklaşık kırk ayetin Mekke'de, diğerlerinin ise Medine' de nazil olduğunu 
söylemiştir (Kurtubi, iV, 3143) .  Şevkani de Fethu 'l-kadir' de ( i l ,  42 1 )  bu ifadeleri Kurtubi'den 
nakletmiştir. Bk. , Zemahşeri, Keşşaf, il, 180; Tefsiru'l-Hazin, III , 1 72;  Tefsiru' l-Alusi, XI, 58; 
Tefsiru'l-Celaleyn, 1 ,  252; ed-Durru'/-mansCır, iV, 339. Suylıti İtkan'da (1, 12) şöyle demiştir: 
Sure-i Yu:-ıus'un Mekke'de nazil olduğu meşhurdur. İbn Abbas'tan bu hususta iki rivayet 
vardır. Yukarıda İbn Abbas'ın bu ayetin Mekke'de nazil olduğunu söylediği zikredilmiştir. Bu 
İbn MerdCıye' nin Avfi' den; ve İbn Cüreyc tarikiyle Ata' dan ve Huseyf tarikiyle Mücahit'in 
İbnü' z-Zübeyr' den rivayetidir. 
Bu ayeti Mekki olduğunu İbn Kesir (il , 434) ve İbn Kuteybe (Garibu'l-Kur'i'ın, s.  194) de kabul 
etmiştir. Ama Abdullah b. Selam'ın Müslüman olması Medine' de ve Hz. Peygamber'in geldiği 
ilk yıllarda gerçekleşmiştir. Onun vefatı da hicri 43 senesidir. Bk. ,  Fethu'l-bari, VII, 161 .  

376 Delil sahih olduğunda ona "keyfe (nasıl )"  sorusu i le  itiraz edilemez. Ancak delilin mana ve 
mefhumu ile ilgili mülahaza yürütülebilir. 

377 Kurtubi, IV, 3221 ;  Zemahşeri, Keşşaf, I l ,  203; el-Hazin, III ,  2 10; el-Beğavi (Hazin' in hami
şinde) ,  III, 210; el-Alusi, XI, 189. 
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sana bir zarar isabet etse o, Rabbine dönerek O'na dua eder" (ez-Zümer, 39/8) 
ayetlerinde de hitap tekil olsa da ayetin siyak-sibakı bunu kabul etmemektedir, 
bu durumda düşünmek sana düşer. 

Yüce Allah' ın "Doğrusu üzer/erine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar 
iman etmezler" (Yunus, 96) ve "Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların 
hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen, iman etsinler diye insanla
rı zorlayıp duracak mısın?" (Yunus, 99) sözlerini incele , bunlar birbirine bağlı 
olan tekil hitaptır. Konunun uzmanları bu ayetlerdeki hitabın Hz. Peygamber'e 
olduğunu anlamış ve: buradaki hitabın ona yönelik olduğunu, ama bununla 
kastedilenin şüpheye düşen grup olduğunu söylemişlerdi. Bunların hepsi veh
medilen şeyden kaçmaktır ki o, şüphe ve sorunun ondan -sallallahu aleyhi vesellem
olmasıdır. Biz böyle bir şeyin - bırakın gerçekleşmesini - imkan dahilinde bile 
olmadığını beyan ettik. 

Eğer bu mananın gerçekleşmesi imkansız ise o zaman buradaki hitaptan 
kastedilen şeyin ne olduğu sorulabilir. 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu ayetten maksat tevhidi ve nübüvveti 
inkar edenlerin aleyhine delil beyan etmektir. Onlar bunu kabullenmişlerdi ve 
inkar etmiyorlardı .  Allah Teala onlara peygamberlerini gönderdi, onlarla kitap
larını indirdi ve meleklerini göndererek o peygamberlerine vahiy gönderdi. Hal 
böyleyken yine şüpheye düşen varsa, ehl-i kitaba sorsun. Yüce Allah hiç şüphe 
etmeyen, başkasına sormayan , böyle bir şeyle hiç karşılaşmayan Peygamberi ' ne 
hitap ederek bu manayı kısa ve açık ibarelerle anlattı . Eğer sen ayeti dikkatle 
incelersen durumu (Şüphe eden sorsun, benim peygamberim şüphe etmediğine 
göre sormadı) apaçık an/ayacaksın. 378 

�ılı 0l � °' ot �rWI ;r, 0)3 �ı ��� 1}..15 ��ı 0-4 :J..r<::. "iJ 
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378 Bu tefsir, yukarıda geçen "buradaki hitap Hz. Peygamber'edir, fakat kastedilen 
başkasıdır, iyi düşün" yorumuna çok yakındır. Daha iyisini Allah bilir. 
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95. Sakın Allah 'ın ayetlerini yalanlayan/ardan da olma. Sonra zarara 
uğramış/ardan olursun. 

96. Doğrusu üzer/erine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar iman 
etmezler; 

97. Onlara her türlü ayet gelse bile; acıklı azabı görecekleri ana kadar. 

98. İman edip de imanı kendisine fayda sağlayan bir ülke (halkı) 
olsaydı ya! Yunus'un kavmi bundan müstesnadır. Bunlar iman edince 
üzer/erinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırıp giderdik ve 
onları bir süreye kadar faydalandırdık. 

99. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette 
toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen, iman etsinler diye insanları zor
layıp duracak mısın?  

Tefsiri : 

Bu ayet, sen insanları iman etsinler diye zorlamazsın, anlamındadır.379 

� \ .  · � �� 'j J.�I � �)\ F_j'�ı �1� '11 Jo;; �' � 0\5 Lo j 
1 00. Allah 'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün 

değildir. Ricsi akıl etmeyenlerin üzerine bırakır. 

Tefsiri : 

Selef uleması bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: Buradaki "izin" Allah' ın emir
fermanı ve şeriatı değil , kaza ve kaderidir. 

İbnü'l-Mübarek de Sevri'den naklen,  Allah' ın izni, O'nun hükümleri olarak 
yorumlamıştır. 380 

Muhammed b .  Cerir şöyle demiştir:381 Yüce Allah Peygamberi 'ne :  Allah'ın 
yarattığı hiçbir halkın seni tasdik etmekten başka bir yolu (seçeneği) yoktur. An
cak birine böyle bir seçenek verilse , sen onun hidayet bulmasını talep ederek 
kendini yorma. Sen ona Allah' ın tehdidini tebliğ et, sonra onu serbest bırak. Zira 
onu hidayete erdirmek onu yaratanın elindedir. Ayetin öncesi ve sonrası buna 
işaret etmektedir. Zira Allah "Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların 
hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen, iman etsinler diye insan
ları zorlayıp duracak mısın? Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi 
mümkün değildir" buyurmuştur. Yani birinin iman etmesi için Allah'ın izni olma
dan tek başına senin davetin yeterli değildir. 

379 Ahkamu ehli'z-zimme, 1, 12-15 .  
380 Teberi, XI, 1 74. 
381 Tefsiru İbn Cerir, XI, 1 74-1 75 .  fakat ifadelerde bazı farklılıklar vardır. 
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1 01 .  De ki: "Göklerde ve yerde neler var; b ir bakın. " O ayetler ve 
korkutmalar, iman etmeyecek bir topluluğa fayda vermez". 

Tefsiri : 

İbn Cerir bu ayeti şöyle yorumladı: Allah şöyle buyurmuş oldu: Ey Mu
hammed! Sana soranlara de ki, bu ayet tek bir Allah 'a ibadet etmek ve putları 
terk etmek hususunda senin davet ettiğinin doğruluğunu destekler. Ey cemaat! 
Tevhid inancı konusundaki davetimin haklığına delalet eden (gökteki) işaretlere 
bakın . Güneşe, aya, gece-gündüzün değişimine, insanların rızkı için bulutlardan 
yağmurun yağmasına, dağlara, insanların yaşaması için topraktan yetişen zirai 
ürünlere vesaire bakın. İşte bunlarda - eğer aklınızı kullanırsanız - bunların ko
ruma ve tedbirinde sizleri müstağni kılacak hiçbir benzeri bulunmayan Allah'ın 
işi olduğuna apaçık delil vardır. İnsanları, başlarına geleceklerden Allah'tan baş
ka kimse kurtaramaz. Allah, Kitabı 'nda onların Cehennem ehlinden olduğuna 
hükmetmiştir. Onlar ise buna ne inanır ne de bunu tasdik ederler. Şayet onlara 
apaçık işaret gelseydi, onlar acıklı azabı görmüş olacaklardı . 382 

382 .., ıföu '/-alil s 60-6 1 .  
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1 02. Onlar, kendilerinden önce geçmiş olanların günleri gibisinden 
başkasını mı bekliyorlar? De ki: "Haydi bekleyin. Ben de sizinle beraber 
bekleyen lerden im . " 

1 03. Sonunda Biz, peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri 
de esenliğe kavuştururuz. Mü 'minleri kurtarmamız, üzerimize bir haktır. 

1 04. De ki: "Ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içinde ise
n iz (bilin ki); ben sizin Allah'tan başka taptıkların ıza tapmam. Ancak 
canınızı alacak olan Al/ah 'a ibadet ederim. Ben mü 'minlerden olmakla 
emredilmişimdir. " 

1 05 .  Ve: "Yüzünü dine Hanif olarak döndür, sakın müşriklerden 
olma, diye (bana emir verildi) . "  

1 06.  ''Allah'tan başka sana faydası da olmayan zarar da veremeyen 
şeylere de ibadet etme! Eğer böyle yaparsan, o takdirde şüphesiz ki sen 
zalimlerden olursun. " 

1 0 7. Allah sana bir sıkıntı dokundurursa onu O'ndan başka hiçbir 
kimse gideremez. Sana bir hayır dilerse O'nun lütfunu geri çevirecek 
hiçbir kimse yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, mağfiret 
edendir, rahmet edendir. 

1 08. De ki: "Ey insanlar, şüphe yok ki size Rabbinizden hak gel
miştir. Artık kim hidayet bulursa o, ancak kendi faydasına olmak üzere 
h idayete ermiş olur. Kim saparsa yalnız kendi zararına sapmış olur. Ben 
başınıza bir bekçi de değilim. " 

1 09. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O, 
hükmedenlerin en hayırlısıdır. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Elif, Lam, Ra. Bu, ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da Hakim ve 
Habir olan Allah tarafından geniş gen iş açıklanmış bir Kitaptır. 

2. ''Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz " diye. Şüphesiz ben size 
O'nun tarafından (gönderilmiş) bir uyarıcı ve bir müjde vericiyim. 

3. Bir de Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin ki belli 
bir süreye kadar sizi güzel bir şekilde (nimetleriyle) faydalandırsın ve 
her fazilet sahibine kendi lütfunu versin. Eğer yüz çevirirseniz m uhak
kak ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. 

4. Dönüşünüz ancak Allah 'adır. O her şeye gücü yetendir. 

5. Bilin ki; onlar (içlerindekini) O'ndan gizlemek için göğüslerini dü
rüp bükerler. Elbiseleriyle örtündükleri zaman da onların gizlediklerin i  
de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O, kalblerin özünde olanı çok iyi 
bilendir. 
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6. Yeryüzünde yürüyüp de rızkı Allah 'a ait olmayan hiçbir canlı yok
tur. Onların durdukları yerlerini de emanet edildikleri yerlerini de O 
bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. 

7. Arşı su üstünde iken -hanginizin daha güzel bir amelde bulunaca
ğın ı  ortaya çıkarmak için- gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. An
da/sun ki: "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz"  diyecek olsan, 
kafirler mutlaka: "Bu ancak apaçık bir sihirdir" derler" 

Tefsiri : 

Yüce Allah, ulvi ve süfli bütün alemleri yarattığını ve mahlukatın ecelini belir
lediğini, imtihan için de yeryüzündekileri yarattığını haber vermektedir. Buradaki 
imtihan kulların iyilik ve kötülükler karşısında gösterdiği sabrı ve şükrü ölçmektir. 
Nimetten imtihan edilmek, zenginlik, afiyet ve itibarda görülür. Sebeplerle uğ
raşmak imtihanların en büyüğü, Allah'a  itaate sabretmek ise sabırların en zor 
olanıdır. Nitekim sahabe kiram -radıyallahu anh- şöyle diyor: Zorluklarla imtihan 
edildik sabrettik, fakat bolluklarla imtihan edildik sabredemedik (başaramadık } .  
Fakirlik, hastalık, yokluk ve eziyete maruz kalmak bazen en büyük nimet olabili
yor. Bunlara şükretmek, bunların zıddına şükretmekten daha gereklidir. 383 

Arşı su üstünde iken -hanginizin daha güzel bir amelde bulunacağını ortaya 
çıkarmak için- gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Anda/sun ki: 'Ölümden 
sonra muhakkak dirilti/eceksiniz '  diyecek olsan, kafirler mutlaka: 'Bu ancak apa
çık bir sih irdir' derler" (Hud, 1 1/7} 

Bu ayette Yüce Allah, emir ve nehiylerine uyup uymama konusunda kulla
rını imtihan etmek için gökleri ve yeri yarattığını haber vermektedir. Bu Allah' ın 
mahlukatı yaratışındaki bir gerçektir. 384 

� � '°' 

8. Eğer azabı sayılı bir vakte kadar üzer/erinden geciktirirsek onlar 
mutlaka: "Bunu alıkoyan nedir?" derler. Haberin iz olsun ki, bunlara 
azabın geleceği gün kendilerinden geri döndürülecek değildir. Alay et
mekte oldukları şey de onları çepeçevre kuşatacaktır. 

383 Uddetu 's-sôbirin, s. 15 1 - 152 .  

384 Şifôu 'l-alil, s .  35. 
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9. İnsana nezdimizden bir rahmet tattırıp da sonra bunu kendisinden 
alıversek muhakkak o, ümidini kesmiş bir nankör olur. 

1 0. Ve şayet kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir n imet 
tattırsak, elbette ki: "Kötülükler benden uzaklaşıp gitti " der. Çünkü o, 
şımarıktır, böbürlenendir. 

Tefsiri: 

Cenabı Allah bağışlama ve büyük ecri, sabır ve iyi amellere bağlamış ve 
şöyle buyurmuştur: 

� '  '� r.f _r;-tJ �� H-1 ��l ��WJI ıµ. j IJf,..o &-+Jı °'1! 
1 1 .  Sabredip salih amellerde bulunanlar m üstesnadır. İşte onlara 

mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. " 

Tefsiri: 

Bunlar, musibet geldiğinde umutsuzluğa kapılıp nimeti gördüğünde sevin
cinden kendini kaybeden zemmedilmiş insanlardan yapılan bir istisnadır. Bu du
rumdan ancak sabır ve iyi amellerle kurtulmak mümkündür. Aynı şekilde mağfi
ret ve büyük ecir de ancak o ikisi (sabır ve salih amel) ile elde edilebilir.385 
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12. Şimdi sen:  "Ona bir hazine indirilmeli yahut onunla beraber bir 
de bir melek gelmeli değil miydi? "  demeleri yüzünden sana vahyolu
nandan bir kısmını terk etmek isteyecek misin ve bundan dolayı göğsün 
daralacak mı? Sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. 

385 Uddetü 's-sdbirin, s. 73-74. 
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13. Yoksa: "Onu kendisi uydurdu " mu diyorlar? De ki: "Öyleyse 
haydi siz de onun gibi uydurma on sure getirin. Allah'tan başka kime 
gücünüz yetiyorsa onları da çağırın. Eğer doğru söyleyenler iseniz. " 

14. Eğer bunun üzerine size cevap vermezlerse bilin ki, demek o an
cak Allah 'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve gerçekten O'ndan başka h içbir ilah 
yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? 

15 .  Kim dünya hayatını ve onun süsünü arzu ederse, onlara amel
lerin in karşılığını orada tamamen öderiz. Onlar bu hususta zarara uğra
tılmazlar. 

1 6. İşte onlar ahirette ateşten başka bir şeyleri olmayacak kimseler
dir. Orada işledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapageldikleri de hep 
batıldı " 

Tefsiri : 

Pek çok kişi bu ayeti anlamakta güçlük çekmiş, bu ayetteki söz konusu teh
didin dünya ve nimetlerini isteyen kimseler için olduğunu anlamışlardı. 

Sonra onlar bu ayetin manası hakkında da ihtilafa düştüler. İbn Abbas da 
dahil bir grup bu ayete, dünya nimetlerini hemen elde etme arzusu duyan kim
senin kıyamete, sevaba ve azaba inanmadığı yorumunda bulunmuşlar386 ve İbn 
Abbas'a dayandırarak bu ayetin sadece kafirler hakkında nazil olduğunu söyle
mişlerdir. Katade: Allah, tek düşüncesi ve gayesi dünya nimetleri olan kimseye, 
yaptıkları iyi amellerinin karşılığını dünyada verir ve onu ahirete eli boş olarak 
götürür. Mü' mini ise , hem dünyada mükafatlandırır hem de ahirette sevap verir. 

Onlar "İşte onlar ahirette ateşten başka bir şeyleri olmayacak kimselerdir. 
Orada işledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapageldikleri de hep batıldı" ayetine 
dayanarak bu ayetin kafirler hakkında nazil olduğunu söylemiş ve mü'min hem 
dünya hem de ahireti isteyen kimsedir, ama sadece dünyayı isteyen mü'min 
değildir, yorumunda bulunmuşlardır. 

Ebi Salih ' in rivayetine göre İbn Abbas -radıyallahu anh-, bu ayetin ehl-i kıble 
hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Mücahid ise , onları riyakarlar olarak nite
lemiştir. 

Ed-Dahhak bu ayetle ilgili: Takva ehli değil , iman ehli biri salih amel işlerse, 
o bunun sevabını dünyada alır, demiş1 iı. El-Ferra bu görüşü benimsemiş ve : 
Kıble ehlinden biri yaptığı iyi ameli ile dünyada mükafatlandırılmayı dilerse, ona 
dünyada ecir verilir fakat bunun için ahirette sevap alamaz, demiştir. Tercihe 
şayan olan görüş de budur. 

-------------

386 Taberi, Xll, 1 1 ; ed-Dürrü 'l-mansur, iV, 406. 
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Buna göre ayetin manası şöyledir: Dünya ve ziynetlerini elde etmek için 
amel eden kimse mü'min olamaz . Fasık ve asi kimseler, şayet günah ve fısk 
işlemede ileri gitmiş olsalar da imanları onları Allah için iyi amel işlemeye götü
rür, dolayısıyla onlar kötülük yapmış kimse olsalar dahi yine de iyi amelleriyle 
Allah rızasını kastederler. Amelleriyle Allah rızasını kastetmeyen kimse ise, sa
dece dünyalık için amel işlemiş olur. Bu da onu ehl-i iman dairesine sokamaz. 
Muaviye'nin ayetten anladıkları bunlardır.387 Bu yorumuna Müslim' in rivayet et
tiği Ebu Hureyre'nin -radıyallahu anh- şu hadisini delil olarak zikretmektedir: 

"Kıyamet gününde hükmedilecek ilk kişiler şunlardır: 

Savaşta şehit düşen kimse getirilir, dünyada yaşadıkları nimetler göz ününe 
konur, o da o nimetleri yaşadığını kabullenir. Ona sorulur: 

- Dünyada ne yaptın? 

- Senin yolunda savaştım ve şehit oldum. 

- Yalan söylüyorsun, ancak sen "cesur" namı almak için savaştın ve o namı 
da aldın - denir. Sonra onun yüzüstü sürüklenerek Cehennem'e atılması emro
lunur. 

Sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur'an okuyan kişi getirilir. Ona da dün dün-
yada yaşadıkları n imetler itiraf ettirildikten sonra sorulur: 

- Dünyada ne yaptın? 

- İlim öğrendim, öğrettim ve senin için Kur'an okudum. 

- Yalan söylüyorsun, ancak sen "alim" namı almak için ilim öğrendin ve 
"kurra" namı almak için Kur'an okudun, bu namları da aldın - denir. Sonra 
onun da yüzüstü sürüklenerek Cehennem'e atılması emrolunur. 

Sonra Allah'ın zengin ettiği ve kazandığı mallarının her çeşidinden cömertçe 
infak eden kişi getirilir sorguya. Ona da dün dünyada yaşadıkları nimetler itiraf 
ettirildikten sonra sorulur: 

- Dünyada ne yaptın ?  

- infak edilmesinden hoşlandığın hiçbir yolu bırakmadım ve senin için hep-
sine infakta bulundum. 

- Yalan söylüyorsun, ancak sen "cömert" namı almak için infakta bulun
dun ve "cömert" unvanı da aldın - denir. Sonra onun da yüzüstü sürüklenerek 
Cehennem 'e atılması emrolunur".388 

387 Müslim, ( iV, 568) İmare, 152. 
388 Müslim, İmare, 152. 
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Hadiste zikredildiği gibi Allah' ın en iyi mahluku sırasıyla peygamberler, sa
dıklar, şehitler ve salihlerdir. Allah' ın en kötü mahluku da onlardan olmayıp on
lara benzeyen kimselerdir. Riya için sıdk ve ihlas sahiplerine benzeyen kimse, 
peygamberi inkar edip yalancı peygamberlik taslayan kimse gibidir. 

İbn Ebi'd-Dünya Muhammed b. İdris, Abd b. Humeyd b. Salih , Katari ve 
Abdülvari aracılığıyla Enes' in -radıyallahu anh- şu hadisini rivayet etmiştir: 

Hazreti Peygamber "Kıyamet günü geldiğinde ümmetim dünyalık için Allah 'a 
ibadet edenler, gösteriş için ibadet edenler ve Allah rızası için ibadet edenler ol
mak üzere üç gruba ayrılır. Allah dünyalık için ibadet edenlere sorar: 

- İzzetim ,  celalim ve mevkiim adına söyleyin, bana ibadet etmekle ne kas
tettiniz? 

- İzzetin ,  celalin ve mevkiinle yemin ederiz ki, dünyalık içindi. 

Bunun üzerine Yüce Allah, ben böyle bir ibadeti kabul etmem, götürün bun
ları Cehennem'e atın, buyurur ve gösteriş ve ün için ibadet edenlere sorar: 

- İzzetim, celalim ve mevkiim adına söyleyin ,  bana ibadet etmekle ne kas
tettiniz? 

- İzzetin, celalin ve mevkiinle yemin ederiz ki , gösteriş ve duyuru içindi. 

Bunun üzerine Yüce Allah, ben böyle bir ibadeti kabul etmem, götürün 
bunları Cehennem' e atın, buyurur ve Allah rızası ve ahiret için ibadet edenlere 
sorar: 

- İzzetim ,  celalim ve mevkiim adına söyleyin, bana ibadet etmekle ne kas
tettiniz? 

- izzetin ve celalinle yemin ederiz ki, senin rızan ve ahiret içindi. 

- Doğru söylüyorsunuz - der ve bunları Cennet'e götürün" buyurur.389 

İsnadı bakımından oldukça zengin olan bu hadisin sıhhatine Kur' an ve sün
net de şahitlik etmektedir.390 Bu görüşü "onlara amellerinin karşılığını orada ta
mamen öderiz" ayetine yapılan yorumlar teyit eder. Şöyle ki, amellerini Allah 
rızası için değil, dünya süsleri için yapan bir millete Yüce Allah, yaptıklarının 
ecrini dünyada eksiksiz verir, onlarda karşılığını alabilecekleri bir amele sahip 
olamadan ahirete intikal ederler. İşte bu, ahirete inanan bir kimseden sadır ola
cak bir şey değildir. Ancak burada, büyük günahlar işledikten sonra tövbe eden 
ve tevhide geri dönen kimsenin durumuna bir benzerlik söz konusu olabilir. 

389 Mukaddime, s. 36 
390 Mukaddime, s. 36. 
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İbnü' l-Enbari şöyle demiştir: "Bu görüşe göre mana şöyle olabilir: Hiç ahireti 
düşünmeksizin dünya işlerinin iyiye gitmesi için ibadet eden bir Müslümana veri
lecek ceza - eğer ibadeti ile Allah'ın rızasını, vereceği sevabını ve ecrini kastetme
diyse - Cehennemdir" . Sonra bu sözün sahibi kendi kendine sordu: Bu görüşe 
göre ikinci ayet, dünyalık için amel işleyen mü'minin Cehennem'de ebedi kal
masını gerektirmez mi? Buna şöyle cevap verdiler: Ayetin zahiri yaptığı ameli ile 
ahiretteki sevabı talep etmeyen ve riya yapan kimseye delalet etmektedir. Belki 
bu kişinin niyeti dünyalık olabilir. Cenabı Allah bu kişinin imanını vefatıyla bera
ber iptal etmiştir. Dolayısıyla bu kişi rabbine imanla kavuşamamış olur. "Orada 
işledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapageldikleri de hep batıldı" (Hud 16) 
ayeti de bu görüşü desteklemektedir. Bu imanın aslını ve fer' ini kapsamaktadır. 

Diğer bir grup da buna şöyle cevap vermiştir: Söz konusu ayet dünyalık için 
amel işleyen kimsenin Cehennem'de ebediyen kalacağı anlamına gelmez. Bu 
ayet sadece kurtuluşunu sağlayacak başka ameli olmayan söz konusu durumda
ki kimsenin Cehennem'e mahkum olacağı, eğer o kimsede ufak bir tevhid eseri 
bulunursa diğer büyük günah işleyen muvahhitler gibi Cehennem'den er geç 
kurtulacağı anlamına gelmektedir. İşte bu el-Enbari ve diğerlerinin cevabıdır. 

Hamdolsun ki ayetle ilgili bir müşkil yoktur. Yüce Allah dünya ve ziyneti 
için amel işleyen kimsenin Cehennem' e atılacağını, amellerinin boşa gideceğini 
bildirmiştir. Dolayısıyla kurtuluşa eriştirecek şey boşa giderse ortada bir kurtarıcı 
kalmaz. Eğer o kimsede dünya hayatı kastedilmeyen ve sadece Allah rızası ve 
ahiret kastedilen bir iman var ise , bu iman o kimsenin söz konusu boşa giden 
ameli gibi olmaz ve onu Cehennem' de ebediyen kalmaktan kurtarır. Eğer o iman 
söz konusu boşa giden ameline müdahil olmuşsa, o zaman iman iki çeşit olacak
tır. Biri Cehennem'e girmeye engel olacak iman ki bu, amellerin sadece Allah 
için yapılmasına vesile olan iman, diğeri de Cehennem'de ebediyen kalmaktan 
kurtarıcı imandır ki, bir insanda olmadığı takdirde Cehennem' de ebediyen kala
caktır. Bu ayet ve benzeri va'id ayetleri buna bir hüküm teşkil etmektedir. Başarı 
Allah' tandır. 

Benzeri vaid ayetleri için de şunlar zikredilebilir: "Kim ahiret ekinini isterse 
onun ekin ini artırırız, kim de dünya ekinini isterse kendisine ondan bir şeyler 
veririz. Ahirette ise onun h içbir payı yoktur" (eş-Şura, 42/20), "Kim bu dünyayı 
isterse, Biz de burada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabucak veririz. Sonra da 
onu Cehennem 'e koyarız. O, burayı kınanmış ve kovulmuş olarak boylar. Kim 
de mü 'min olarak ahireti diler ve bunun için gereği gibi çalışırsa; işte onların 
çalışmaları (Allah katında) makbul olur" (el-İsra, 1 7118-1 9) .  Kur'an'daki bu üç 
mevzi birbirine benzemekte, birbirini onaylamakta ve bir mana üzerinde toplan
maktadır ki o da, akıl fikri dünyada olan ve amellerini onu elde etmek için yapan 
kimsenin ahiretten nasibi yoktur. Ahireti kastederek amel işleyen ve bunu gaye 
edinen kimse ahiretten nasibi olan kimsedir. 



346 •:+ Beda i 'ut-tefslr 

Şöyle bir soru da sorulabilir: Peki, hem dünya hem de ahireti kastederek 
amel işleyen kimsenin hükmü nedir? Bu yukarıda zikri geçe her iki konuma girer, 
öyleyse hangisine tabi olur? 

Cevap olarak dendi ki, işte problem buradan kaynaklanıyor. Bazı müfessir
ler söz konusu ayeti kafirler hakkında olduğunu zannetmişlerdir. Zira sadece kafir 
ahireti düşünmeden dünyalık için amel işler. Bu cevap pek tatmin edici değildir. 
Zira bazı kafirler bazen ahireti kasteder, bazı müslümaların maksadı da bazen 
sadece dünya olur. Yüce Allah saadeti, ahireti kastetmeye ve şekaveti de dünya
yı kastetmeye bağlamıştır. Eğer bu iki iradenin her ikisi ortadan kalkarsa, onun 
gerekleri de ortadan kalkar. Eğer ikisi bir arada toplanırsa onun hükmü, iyilik 
ve kötülüğün,  itaat ve isyanın, iman ve şirkin bir kulda toplanmasının hükmüy
le aynıdır. Cenabı Allah şöyle buyurmuştur: "İçin izden kiminiz dünyayı istiyor, 
kiminiz de ahireti istiyordu" (Al-i İmran, 31 1 52) . Burada Resulullah -sallallahu 

aleyhi vesellem- ile olaya şahit olan kimselere hitap edilmiştir. Onların aralarında 
münafık yoktu. Bu yüzden Abdullah b. Mes'ud -radıyallahu anh- "Uhud günü olup 
bu ayet nazil olana kadar ben Resulullah ' ın -sallallahu aleyhi vesellem- ashabından 
kimsenin dünyayı istediğini hissetmemiştim" demiştir.391 

Al-i İmran suresindeki ayette kastedilen kimseler Hz. Peygamber tarafından 
korumakla emrolundukları yeri boş bırakan sahabilerdi .  Onlar Müslümanların 
iyilerindendi. Ancak bir anlık iradeleri onları yerlerini terk etmeye ve ganimetleri 
toplamaya sevk etti . Fakat dünyalık için amel işleyenler bunun aksine peşinen 
gelecek olan dünya malını kastettiler. Bunlar bir çeşit, onlar da başka bir çeşittir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır: Allah'a, Resulü'ne ve bir 
gün O'nun huzuruna çıkacağına iman ederek yaptığı iyi ameller ile sadece dün
yalığı kastetmek asla mümkün değildir. Zira Allah'a ve ahirete iman, kulun yap
tığı amelleriyle Allah'ın rahmetini ve ahireti kastetmesini gerektirmektedir. Şayet 
o ameliyle dünyayı kastetmişse, bu onun imanıyla asla bağdaşmaz. Eğer tasdik 
ile ilim birleşirse, onun ötesinde iman var demektir. Tasdik ile marifet ise , Fira
vun gibi, Semud kavmi gibi ve Hz. Peygamber' i görmüş Yahudiler gibi Allah' ın 
kendilerine küfürle şahadet ettiği kimseler için de hasıl olmuş bir neticedir. O Ya
hudiler Hz. Peygamber' i kendi oğullarını tanıdığı gibi tanırlardı ,  fakat en bedbaht 
kafirlerden oldular. Ameller ile Dünya mallarını kastetmek bazen bu marifet ilmi 
bir araya getirir, ancak onun ötesinde bulunan iman sahibinin yaptığı amelleriyle 
Allah ve ahireti kastetmesi zaruridir. Allah yardımcımız olsun.392 

391 Bu ayetin tefsiri için Al-i İmran suresine bak. 
392 'İddetü 's-sabirin, s.  163-167. 
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1 7. Böyle bir kimse, Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunup da 
onu yine kendinden bir şahid takip eden, daha önce MCısa 'nın bir önder 
ve rahmet olan kitabı (ile tasdik edilmiş) bulunan kimse gibi midir? (Ha
yır) böyle olanlar ona iman ederler. Artık bu gruplardan kim onu tanı
mazsa bilsin ki ona va ' dedi/en yer ateştir. Bundan asla şüphe içinde olma. 
Çünkü o, Rabbinden gelen hakdır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. 

1 8. Allah 'a karşı yalan düzerek iftira edenden daha zalim kim olabi
lir? Bunlar Rabblerine arzolunurlar. Şahidler de: "İşte Rabblerine karşı 
yalan söyleyenler bunlardır" derler. Haberiniz olsun ki Allah 'ın laneti 
zalimlerin üzerinedir. 

1 9. O zalimler ki Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler, 
onlar ahireti inkar edenlerin de ta kendi/eridirler. 

Tefsiri : 

Akıllarıyla vahye itiraz eden bu insanlar Allah'a yalan iftirada bulunmak, 
Allah'ın yolundan alıkoymak ve onu eğriltmek gibi üç cürümü bünyelerinde top
ladılar. 

Onlar Allah'a şöyle yalan isnatta bulundular: Onlar Allah'ın kendisi için ispat 
ettiği kemal sıfatlarını nefyettiler ve Allah' ın kendini vasıflandırmadığı şeylerle 
Allah' ı  vasıflandırmaya kalkıştılar. 

Allah' ın yolundan alıkoymak ve onu eğriltmeye çalışmak da şöyledir: Onlar 
insanlara şu anlayışı empoze etmeye çalışırlar: Alla. 1 ' ın ve Resulü'nün kelamı za
hir ve lafzidir, ilim ve yakin ifade etmez. Akıllar onların arızi vasfıdır. Dolayısıyla 
akıllar ona mukaddem olmalı ve akla öncelik verilmelidir. Akla muhalefet etmek
ten daha öte bir eğrilik var mıdır? Halbuki Allah kelamını eğrilik ve şüphe olma
yan kitap olarak vasıflandırmıştır.393 Allah sözünde doğrudur, onlar yalancılardır. 

393 "Hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'Cın olarak (indirilmiştir} . Olur ki sakınırlar" (ez
Zümer, 39/ 28) ve "Hamd, kuluna Kitabı indiren ve onda hiçbir eğrilik koymayan Allah'adır" 
(el-Kehf, 1 8/1 )  ayetlerde olduğu gibi. 
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Ayetteki "0�" fiili bir nesne gerektiren fiildir, şu halde "� y-" kelimesinin 
getirilmesi nasıl açıklanır? Diye sorulacak olursa, 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bunun birkaç nedeni vardır: 

1 .  "lı:-_y" kelimesi hal olarak mansuptur. Yani onlar o yolu düz değil eğri 
olarak talep ediyorlar anlamındadır. 

2 .  Lam harfi takdir edilerek "� _y" kelimesinin mefulun bih olmasıdır. Yani 
onlar o yol için yakıştıracakları bir eğrilik arayışı içerisindedirler. 

Her iki açıklamadan daha güzeli ya "0h" fiilinin "0y. y.:" manasını içerme
si ve böylece "� y-" kelimesinin masdar olarak mansup olduğu açıklamasıdır ki, 
",_;..:' fiili de talep etmek ve istemek manasına delalet etmektedir. Veya '' ıJ_y-;.ı_" fii
linin "0_,J_,9ı..s_, 0y .>-! .. manasını içermesidir. Her halükarda Allah'ın yolu Allah' ın 
hidayeti ve- kitabıdır, halkı doğru ve isabetli yola hidayet eder. Herkim buna 
muhalif olan bir şeyin var olduğunu zannetse, şüphesiz o kimse doğru yoldan 
sapmıştır ve alıkoymuştur. Doğru ve makul olanı idrak edebilen herkes, doğru 
yoldan sapan, hidayetten yüz çeviren, Allah' ın ayetlerinden uzaklaşan, batıl ve 
yalan hükümlerin peşinde olan, dalaletinde körleşen, şüphelerinde mütereddit 
ve sağlam akla muhalif kimselerin sözlerinde eğrilik olduğunu anlar. 
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20. Onlar yeryüzünde aciz bırakabilecek değillerdir. Kendilerinin 

Allah 'tan başka hiçbir velileri de yoktur. Onlara azapları kat kat verile
cektir. (Çünkü) onların işitmeye güçleri yetmezdi ve (hak yolu) görmez
lerdi. 

21 . işte bunlar kendi kendilerine yazık edenlerdir, uydurmakta ol
dukları şeyler de önlerinden kaybolup gitti. 

22. Şüphesiz onlar ahirette en çok zarara uğrayacak kimselerdir. 

23. iman edip salih ameller işleyenler ve Rab/erine taat ve tevazu 
ile bağlananlar, işte onlar Cennetlik olanlardır; onlar orada ebediyen 
kalacaklardır". 
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Tefsiri : 

' \.:. .... ;->-" kelimesi sözlükte alçak mekan manasındadır.394 Ayeti İbn Abbas bu 
manada tefsir etmiştir. Katade de ··�·· lafzıyla tefsir etmiştir. Her ikisi de on
ları mütevazı kimseler diye açıklamışlardır. 

Mücahid: Allah karşısında huzur ve sükunet bulan mutmain kimselerdir, 
'\.:._;Jı" kelimesi alçak yerdir, demiştir. 

El-Ahfeş: Huşu duyanlardır, demiştir. 

İbrahim en-Nehai: İhlasla namaz kılanlardır, demiştir. 

El-Kelbi :  Kalpleri ince , nazik olanlardır, demiştir. 

Amr b. Evs: Zulmetmeyenler, zulme maruz kaldıklarında intikam almayan
lardır, demiştir. 

Bütün bu söylenenler şu iki mana etrafındadır: Tevazu ve Allah karşısında 
sükunet bulmak. Bu yüzden bu fiil itminan, sükunet ve güven anlamı içermesi 
için "J!" harfi cerriyle müteaddi yapılmıştır.395 

24. Bu iki zümrenin hali kör ve sağırla, gören ve işitenin haline ben
zer. Örnek olarak ikisi eşit olurlar mı? Hôlô iyice düşünmez misin iz? 

Tefsiri: 

Yüce Allah kafirleri anlamaya ve görmeye muktedir olmamakla nitelendir
miştir. Sonra mü'minleri de iman, salih amel, tevazu, ibadette içi ve dışı aynı 
olmak gibi sıfatlarla vasfetmiştir. İki grubun birini kör ve sağır olarak niteledi . Zira 
onların kalpleri hakikati görmekten kör ve kulakları da gerçeği işitmekten sağır
dır. Onları etrafını göremeyen ama ve işitemeyen sağır kimseye benzetti. Diğer 
grubu ise , gözü gibi kalbi açık, kulağı işiten kimselere benzetti. Bu şekilde ayet iki 
grup için iki kıyas ve iki benzetmeyi içine almış oldu. Sonra Allah "Örnek olarak 
ikisi eşit olurlar mı?"  ayeti ile bu iki grup arasındaki beraberliği kaldırmış oldu.396 

394 Es-Savôiku 'l-mürsele, III, 1 142-1 1 44. 
395 Medô.ricu 's-sô.likin, il , 3.  
396 İ 'lô.mu '/-muvakki'in, I ,  203-204. 
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25. Andolsun Biz Nuh 'u kavmine göndermiştik: "Şüphesiz ki ben 
sizin için apaçık bir uyarrcıyım. 

26. "Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizin için 
acıklı bir günün azabından korkuyorum " demişti. 

27. Bunun üzerine kavminden kafirlerin ileri gelenleri dediler ki: "Biz 
senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Ve içimizden 
ancak ayak takımı kimselerin işin başından, düşünmeden sana tabi ol
duklarını görüyoruz. Sizin bize karşı üstün bir tarafın ızı da görmüyoruz. 
Hatta biz sizi yalancı sanıyoruz. 

Tefsiri: 

"Biz senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz" demekle Pey
gamberliğe onlar Nuh'tan daha layık olduklarını ima etmektedirler. Şayet Allah 
peygamberin insanlar içerisinden olmasını isteseydi, şüphesiz onlardan birini 
seçerdi .  Bu yüzden onlar: Sen meleklerden biri misin, onlarla aynı mertebede 
misin, seni peygamberliğe bizden daha layık yapan nedir? dediler. Nitekim Allah 
onların bu hallerini "Sizin bize karşı üstün bir tarafınızı da görmüyoruz" dedikle
rini buyurarak hikaye etmiştir.397 

"Biz senin  ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz" ayeti de on
ların hallerini anlatma babındandır. Onlar sadece bir insani şekli ve buradaki 
cins benzerliğini dikkate aldılar ve birbirine benzeyen iki şeyden birine diğerinin 
hükmünü yüklediler ve bunu delil göstermeye çalıştılar. Böylece onlar, biz nasıl 
peygamber olamadıysak sen de öylesin . Bu hususta eşit olduğumuza göre sen 
de bizim gibisin , senin bize bir meziyetin yoktur, demiş oldular. Ama bu en batıl 
kıyaslardan biridir. Çünkü insanlardan kiminin özel durumda, üstün ve şerefli ,  
kiminin alçak olması, kiminin idareci, kiminin idare edilen olması, kiminin hü
kümdar, kiminin halk olması gibi gerçekler bu kıyası çürütmektedir.398 

397 e/-Fevdidu'l-müşevvaka s. 134. 
398 İ'/ômu'/-muvakki'in , 1, 198. 
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28. Dedi ki: "Ey kavmim, bana haber verin. Şôyet ben Rabbimden 
apaçık bir delil üzerinde isem ve O, bana katından bir rahmet vermiş, 
bunlar size gizli kalm ışsa; siz onu istemediğiniz halde onu size zorla mı 
kabul ettireceğiz?"  

29. Ey kavmim! Buna karşı sizden h içbir mal  istemiyorum. Benim 
ecrimi vermek ancak Allah 'a aittir. Ben m ü 'minleri kovacak da değilim. 
Çünkü onlar Rabblerine kavuşacaklardır. Ne var ki ben sizi cahillik eden 
bir kavim görüyorum. 

30. Ey kavmim, ben onları kovarsam Al/ah 'a karşı bana kim yardım 
eder? Hiç düşünmez misiniz? 

31 . Ben size: Allah 'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da 
bilmiyorum. Muhakkak ben bir melek'im de demiyorum. Bununla be
raber gözlerinizin hor gördüğü kimselere; Allah asla bir iyilik vermeye
cektir de demiyorum. Allah nefislerinde olanı en iyi bilendir. O takdirde 
ben şüphesiz zalimlerden olurum ". 

Tefsiri : 

İmam Herevi'nin bu ayetle istişhad etmesini şu şekilde açıklamak mümkün
dür: 

Allah' ı  ve ahireti kavimlerine ve dostlarına tercih eden ve peygamberleri 
tasdik edip onlara tabi olan kimselerin kalplerine Allah marifet, muhabbet ve 
iman yerleştirir. Peygambere karşı gelenler bu özelliğe sahip olmadığından pey
gamberlerin zahirini görür, batınını göremez, dolayısıyla da onları inkar ve tahkir 
eder ve şöyle derler: Onları kendinden uzaklaştır ki biz sana gelelim ve seni din
leyelim. Yüce Allah onların halini şöyle anlatır: "Biz böylece onların bir kısmını 
diğer bir kısmı ile denedik ki: ''Allah aramızdan bunlara mı lutfetti (Onlara mı 
imanı ihsan etti) ?" desinler diye" (el-En'am, 6/53). 

Bu ayetle ilgili Zeccac' ın yorumu şöyledir: Eğer onların başlangıçta görünüş 
itibarıyla bana tabi olduklarını zannettiyseniz de ben onların kalplerindekini gö
remem. 
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Buna göre Allah' ın tekliğine inanan birini görürsen ,  zahire göre amel ede
ceksin, bu kimselerin nefsinde ne olduğunu Allah'a havale edeceksin . İşte bu 
güzel bir manadır. Ayetten anlaşılan o ki, şüphesiz Allah onların nefislerindekini 
bil ir, zira Allah dinini kabul etmeleri, kendisini şirkten arındırmaları ve peygam
berlerini tasdik etmeleri için onları ehil kılmıştır. 

Yüce Allah bilendir ve hikmetle iş yapandır, vereceklerini ehil olanlara verir. 
Bu ayet "Biz böylece onların bir kısmını diğer bir kısmı ile denedik ki: "Allah ara
mızdan bunlara mı lutfetti (Onlara mı imanı ihsan etti) ? " desin/er diye. Allah şük
redenleri en iyi bilen değil midir? (el-En'am, 6/53) "  ayetine benzemektedir. Onlar 
Yüce Allah'ın insanları hidayet ve hakikate ehil yaptığını, kafirlerin ileri gelenleri 
ile onların zenginlerini bu nimetten mahrum bıraktığını inkar ettiler. Böylece onlar 
ahiret nimetleri karşısında dünya nimetleri ile delil getirmiş gibi oldular. 

Yüce Allah bu nimete ehil olan kimseyi iyi bildiğini, bu bilginin kendi nez
dinde bir sır olduğunu haber vermiş oldu. O sır da nimetin kıymetini bilmek, onu 
nimet verenin bir merhameti ve sevgisi olarak görüp şükretmektir. Herkes böyle 
bir özelliğe sahip değildir. O yüzden herkes bu nimete ehil değildir.399 

399 Medôricu's-sô/ikirı. I II , 1 70- 1 7 1 .  
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32. Dediler ki: "Ey Nuh, b izimle gerçekten m ücadele ettin. Bizimle 
olan bu mücadeleni çok uzattın. Şimdi eğer doğru söyleyenlerden isen, 
bizi kendisiyle tehdit edip durduğunu (azabı) b ize getir (de görelim) . "  

33. Dedi ki: "Dilerse onu size ancak Allah getirir. Siz aciz bırakabile
cekler değilsiniz. 

34. "Eğer Allah sizi saptırmak isterse, ben size öğüt vermek istesem 
bile bu öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbin izdir. Ve nihayet an
cak O'na döndürüleceksin iz. " 

35. Yoksa: "Onu kendiliğinden uydurdu " mu derler? De ki: "Eğer 
ben onu kendim uydurduysam günahı bana aittir ve ben de sizin kazan
makta olduğunuz günahlardan uzağım. " 

36. NCıh 'a şöyle vahy olundu: "Kavminden daha evvel iman etmiş 
olanlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde işlediklerine tasa
lanma. 

37. "Gözümüzün önünde ve vahyimizle gemiyi yap, zulmedenler 
hakkında da Bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. " 

38. Gemiyi yaparken kavminin ileri gelenlerinden olanlar yanına 
her uğradıklarında onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Eğer bizimle alay 
edersen iz, siz bizimle alay ettiğin iz gibi b iz de sizinle alay edeceğiz. 

39. ''Artık kendisini rezil edecek azabın kime gelip çatacağın ı  ve kalıcı 
azabın da kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. " 

40. Nihayet emrimiz gelip de Tandır kaynayınca (NCıh 'a) dedik ki: 
"Her birinden çifter çifter ve -aleyhinde söz geçmiş olanlar hariç- aile 
efradını ve iman edenleri (geminin) içine yükle. " Zaten onunla birlikte 
ancak çok az kimse iman etmişti. 

41 . (Nuh) dedi ki: "Binin içerisine! Onun akması da durması da 
Al/ah 'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim günahları bağışlayandır, Rahimdir. " 

42. O, içindekilerle beraber dağlar gibi dalgalar arasından akıp gider
ken Nuh ayrı bir. yere çekilmiş olan oğluna seslendi: "Oğlum, gel bizimle 
birlikte sen de bin. Kafirlerle beraber olma! " 

43. O dedi ki: "Ben, beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım. " Dedi 
ki: "Bugün -rahmet ettiği kimselerden başka- Allah 'ın emrinden kurta
racak h içbir koruyucu yoktur. " Derken ikisinin arasına dalgalar girdi. 
Böylelikle o suda boğulanlardan oldu ". 
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Tefsiri : 

Ayetle ilgili en doğru olan tevcihe göre ,400 ayetin mefhumu muhalifinden 
anlaşılacağı üzere Yüce Allah, daha önce kendisinin korunmuş olduğunu iddia 
eden bir kimseyi zikretmişti. Burada ise , bugün Allah' ın rahmetine mazhar olmuş 
kimseden başka korunmuş bir kimse olmadığı söylenmiş oldu. Zira Yüce Allah 
"Allah 'ın emrinden kurtaracak hiçbir koruyucu yoktur" buyurduğunda koruna
nın kim olduğu sorusu zihinlerde kalmıştı . 

Cevabı da şöyle verilmiş oldu: Allah'ın rahmetine erişenlerden başka kimse 
koruma altında değildir. Bu ifade kısalığı, güzelliği ve fesahati ile Allah'tan başka 
her koruyucuyu ve Allah'ın rahmetine nail olanlar hariç bütün korunanları nef
yetmeye delalet etmiştir. 

Buradaki istisna korunanın kim olduğu ile koruyanın merhametli bir zat ol
duğu hususlarına delalet etmektedir. Bu, belagatiyle,  fesahatiyle, kısa ve özlüğüy
le en üst mertebede yer alan ve daha fazla söze yer bırakmayacak bir ifadedir. 

Müfessirler bu konuyla ilgili şu üç ayrı hususu dile getirdiler: 

1 .  Buradaki koruyucu korunan manasındadır. '\ .. �l.:ı .. ı... (atılıp çıkan su) " ,  
"�IJ � (memnuniyet verici yaşam) "  ifadelerinde olduğu gibidir. Bu takdire 
göre ayet Allah' ın rahmetine erişen kimseden başka korunan yoktur, anlamın
dadır. Bu, sağlam bir yorum değildir. Çünkü isim fail da isim mef'ul da kendine 
özgü bir mana için kullanılır. Onlar vazedilmiş oldukları bu manaları başkası ile 
paylaşmaz. Buradaki '\_:;.91.:ı �L.(atılıp çıkan su)"  ifadesi de "J_,;...l.o (atılıp çıkarılan)"  
manasında değildir. ")� .. L.. (akan su)" ifadesinde olduğu gibi o da başlıca bir 
ism-i faildir. Öyleyse manada bu kadar zorlama yoluna gitmeye ne gerek vardır? 
"�IJ � (memnuniyet verici yaşam)" ifadelerine gelince, Sibeveyh'e göre bu 
ifade "_,..,l;" ve "J. 'f' gibi nisbet üzerine kuruludur. Yani .. ..r' J c::..ı \� (memnuni
yet sahibi ) "  manasındadır. Diğer gramercilere göre ise , " ·l., ;4' (oruçla geçen 
gün)" ve "�ı.; jJ ( ihya edilen gece) "  gibi '\;91.:ı .. Lo (atılıp çıkan su) "  ifadesi de 
mübalağa üzerine bina edilmiştir. 

2 .  Ayetteki .. r J :..r" ifadesi faildir, mef'ulü yoktur. Buna göre mana: Bugün 
Allah ' ın emrinden ancak rahmete erişenler korunacaktır. Bu faili failden istis
nadır. Bu yorum gerçi daha az tekellüflü olsa da yine de çok zayıftır. ifadenin 
kısalığı ve belagati ilk bakışta bunu reddetmektedir. 

3. Burada bir muzaf mahzuftur, yerine muzafun ileyh getirilmiştir. Yani ifade 
bugün Allah' ın emrinden Allah'ın rahmetine erişenlerden başka bir koruyucu
nun koruduğu yoktur. Bu en münker ve fesahat-belagate en zıt düşecek bir yo
rumdur. Şayet bu yorum açıklansa idi her halde feryada davetiye çıkaracaktı .401 

400 İstisna-i münkati için delil makamında 
401 Bedôiu 'l-favCıid, l l l ,  67-68. 
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44. "Ey arz suyunu yut, ey gök sen de tut" den ildi. Su kesildi. İş olup 
bitti. Ve (gemi) Cudi (dağın ın) üzerinde durdü. "O dilimler topluluğu 
uzak olsunlar, (helak olsunlar) " den ildi. 

45 . Nuh, Rabbine dua edip dedi ki: "Rabbim, ben im oğlum da şüp
hesiz benim aile halkımdandır. Senin va din de elbette haktır ve Sen 
hakimler hakimisin. " 

46. Buyurdu ki: "Ey Nuh, o (oğlun) senin ailenden değildir. Çünkü 
o(nun işlediği) salih olmayan bir ameldir. Öyleyse bilmediğin bir şeyi 
Benden isteme. Ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. " 

4 7. Dedi ki: "Rabbim ben, bilmediğim şeyi senden istemekten Sana 
sığın ırım. Eğer beni bağışlamaz ve merhamet etmez isen, en büyük za
rara uğrayanlardan olurum. "  
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48. Denildi ki: "Ey Nuh, Bizim katımızdan selômetle in. Sana ve se
ninle beraber bulunan ümmetlere de hayır ve bereketler olsun. (Diğer) 
ümmetler de vardır ki Biz onları da faydalandıracağız. Sonra (dhirette) 
onlara Bizden can yakıcı bir azap dokunacaktır. " 

49. Bunlar sana vahy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Onları bun
dan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Akıbet h iç 
şüphesiz takva sahiplerinindir. 

50. Ad (kavmin)e de kardeşleri Hud'u (peygamber) gönderdik. "Ey 
kavmim, dedi. Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka h içbir ilôh ınız 
yok. Siz ancak yalan uyduran/arsınız. 

5 1 .  "Ey kavmim, ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. 
Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hald akıllanmayacak mı
sınız? 

52. "Ey kavmim, Rabbin izden mağfiret dileyin. Sonra O'na tevbe 
edin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç kat
sın. Günah işleyip durarak yüz çevirmeyin. "  

53. Dediler ki: "Ey Hud, sen bize apaçık bir belge getirmedin. Biz, 
sen söyledin diye ilôhlarımızı terkedecek de değiliz. Sana inanacak da 
değiliz. " 

54, 55. "Biz ancak şunu deriz: İlahlarımızdan biri seni fena çarpmış. " 
Dedi ki: "Gerçekten ben Allah 'ı şôhid gösteriyorum. Siz de şdhid olun ki 
ben, sizin Allah 'ı bırakıp O'na ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Artık 
hepiniz bana tuzak kurun. Bundan sonra bana bir mühlet de vermeyin. 

56. "Şüphesiz ki ben, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah ' a 
güvenip dayandım. Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsin in alnın
dan tutan O'dur. Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir". 

Tefsiri : 

Burada önce Yüce Allah' ın kudretinin şümulü; mahlukatın hepsinin O'nun 
kontrolü ve kudreti altında olduğu; kimsenin O'nun idaresi ve kudretinden kur
tulamayacağı, Allah onları sıkıca zapt ettiği bildirilmiştir. Allah'ın onlar üzerindeki 
tasarruflarından; Allah'ın zulümle değil adaletle, kötülükle değil ihsanla, fesatla 
değil salahla muttasıf olduğundan bahsedilmiştir. Dolayısıyla Allah lütuf ve mer
hametiyle onları himayesi altına alarak iyiliği emreder ve kötülükten meneder. 
Halbuki bunun için Allah'ın onlara hiç ihtiyacı yoktur. Allah cömerttir, lütuf ve 
merhamet sahibidir. Allah ' ın insanlara bu yaptığı, dünyadaki kralların yaptıkları 
gibi bir zulüm, korku ve bir karşılık verme beklentisinden veya onların Allah' ın 
üzerine geçirmiş oldukları herhangi bir haktan ötürü değildir. Bu ancak Allah ' ın 
emir ve nehyi, sevap ve azabı doğrultusundaki dosdoğru bir yoldur, adalet ve 
ihsanın yoludur. 
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Bu ayetlerin lafızlarını; bünyesinde topladığı kudreti, mülkü, hikmeti, adaleti 
ve ihsanı; bunlarla iki taifeye402 verilen reddi iyi düşün! Zira bunlar Kur'an' ın 
hazinelerindendir. Bunları akıl edenler için yeterli bir şifadır. 

Yüce Allah'ın dosdoğru yol üzerinde olması, O'nun kullarına zulmetmesini, 
onları takat getiremeyecekleri şeylerle mükellef kılmasını nefyeder. Aynı şekilde 
Allah'ın fiilinden ve şeriatından ayıbı kaldırır, inkar edenlere bir reddiye olarak 
da bunlara hikmet gayesi taşıdığını tespit eder. Her canlının O'nun kudret ve 
tasarrufu altında olması ve Allah' ın istediği zaman onu sorguya çekmesi şöyle
dir: Hiçbir mahlukatta O'nun izin ve kudreti olmadan yaprak kıpırdamaz, her 
mahlukun ipi O'nun elindedir, Onun denetimi altında hiçbir şey O'nun izni ol
madan hareket etmez ve isteyemez. Bu da bunları inkar eden kaderiye mezhe
bindekilere bir reddiyedir. 

Bu iki taife ayete hakkıyla mana verememiş ve ayetin değerini hakkıyla 
kavrayamamıştır. Dolayısıyla Allah nimet vermesinde, vermemesinde, hidaye
te erdirmesinde ve erdirmemesinde fayda veya zarar vermesinde, iyilikle veya 
kötülükle sonlandırmasında, zengin veya fakir etmesinde, yüceltmesinde, alçalt
masında, nimet vermesinde, intikam almasında, sevap vermesinde, azaba uğ
ratmasında, yaşatmasında, öldürmesinde, emretmesinde, nehyetmesinde, helal 
kılmasında, haram kılmasında, yarattığı her şeyde, emrettiği her şeyde dosdoğru 
yol üzerindedir. Allah' ı  bu şekilde tanımak sadece peygamberlere ve onların va
rislerine nasip olmuştur.403 

Hud (a.s) Allah' ın emir, nehiy, sevap, azap, hüküm, kader, verme, verme
me, güven verme, bela verme, hidayet verme ve hüsranda bırakmada, bütün 
bunların hepsinin O'nun adalet, hikmet, rahmet, ihsan ve fazilet gibi kemal-i 
mukaddes sıfatının gereği dışında gerçekleşemeyeceğinde, sevap, azap, tevfik, 
hüsran, nimet verme ve vermeme, hidayet ve dalaletin hepsinin layık olduğu 
yerlerine konmasında, doğruluk üzerinde olduğunu anladığında, kendisine bu 
ilim ve irfan nasip olmuştu. Bu yüzden o kavminin ileri gelenlerine kararlı bir 
ruh ve korku dolu bir yürekle "Gerçekten ben Allah' ı  şôh id gösteriyorum. Siz de 
şahid olun ki ben, sizin Allah ' ı  bırakıp O'na ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. 
Artık hepiniz bana tuzak kurun. Bundan sonra bana bir mühlet de vermeyin. 
Şüphesiz ki ben, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah 'a güvenip da
yandım. Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin aln ından tutan O'dur. Be
nim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" diyebildi .  

Sonra Cenabı Allah kudretinin umumi olduğundan, kendisinden başka her 
şeyi kahredebileceğinden ve her şeyin kendi azameti önünde diz çökeceğinden 
haber vererek "Hareket eden ne kadar caı:ı lı varsa hepsinin alnından tutan O' dur. 
Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" buyurdu. Yani Hud (a.s) ,  

402 Hikmeti reddedenler ve Kaderiler. 
403 Mefatihu di'ıri 's-seôde, s.  412-413. 
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ipi kendisinden daha kuvvetli bir başkasının elinde olan birinden neden korka
yım? Bunu yapmaktan daha büyük bir cahillik ve daha çirkin bir zulüm var mı? 
Demiş oldu. 

Sonra Yüce Allah kendisinin her hüküm ve takdirinde dosdoğru bir yol üze
rinde olduğunu haber vermiştir. Böylece kul O'nun kendisine zulmedeceği en
dişesi içinde olmayacaktır. Öyleyse ben neden Allah'tan başkasından korkacak
mışım? Kulun perçemi O'nun elindedir. O'nun bana zulmedeceği korkusunda 
da değilim. Zira O, dosdoğru bir yol üzerindedir. Dolayısıyla O'nun kulu üze
rindeki hükmü geçerlidir. O bu hükmünde adildir. Mülk ve hamd sadece O'na 
aittir. O kulu üzerindeki tasarruflarında adalet ve merhamet dışına hiç çıkmaz. 
Eğer bir kuluna nimet verse, şereflendirse ve hidayete erdirse bu O'nun lütuf ve 
rahmetiyledir. Eğer bir kulundan nimetlerini esirgese ,  onu rezil etse ve delalette 
bıraksa, bu da O'nun adaleti ve hikmetidir. O bunda da, şunda da dosdoğru 
üzerindedir. 404 

HO.d alehsisselam kavmine "Şüphesiz ki ben, benim de Rabbim sizin de 
Rabbiniz olan Allah 'a güvenip dayandım" buyurdu ve böylece kavmine Allah' ın 
kudretinin umumi olduğunu, kullan üzerindeki istek ve tasarruflarının kendi iste
diği istikamette nüfo.z edeceğini haber vermiş oldu .  Sonra o, Allah'ın bu tasarruf 
ve hükümlerinde dosdoğru yol üzerinde olduğunu haber verdi .  EbO. İshak dedi 
ki : Yüce Allah, onlara istediği gibi hüküm vermeye kadir olsa bile , yine de ada
letten başkasını istemez. 

İbnü' l-Enbari şöyle demiştir: Cenab-ı Allah "Hareket eden ne kadar canlı 
varsa hepsinin alnından tutan O'dur' buyururken aslında, hiç kimsenin O'nun 
sorgusundan kurtulamayacağını, O'nun saltanatının her canlıyı kuşattığını ifade 
etmiştir. Akabinde gelen "Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" 
ayeti de Arapların bir kişinin güzel ahlakı, adaleti ve doğruluğunu vasfederken 
kullandıkları "o, iyi bir yol üzerindedir, ondan sonra da yol yoktur" ifadesine 
benzemektedir. Bir başka vecihle Yüce Allah saltanatının bütün yaratıklara 
hakim olduğunu zikretmenin akabinde "Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir 
yol üzeredir" buyurdu. Yani hiçbir şey O'nun ihatasından gizli kalamaz ve on
dan kaçıp kurtulamaz. Böylece "şüphesiz Rabbin gözetmektedir (el-Fecr, 89/14)" 
ayetinde olduğu gibi, kimsenin ondan başka yürüyecek bir yolu olmadığı "sırat-ı 
müstakim" i  zikretmiş oldu. 

Birinci yoruma göre ayetin muradı şöyledir: O, mülkünde adaletle tasarruf 
eder, iyilik yapanı iyilikle mükafatlandırır, kötülük yapanı da kötülükle cezalandı
rır, ona zerre kadar zulmetmez. Kimseyi işlemediği suçtan dolayı sorguya çekmez 
ve işlediğinden başka bir suçu ona yüklemez. Kimsenin amelini heba etmez, 
kimseyi başka birinin işlediği suçla hesaba çekmez ve takat getiremeyeceği bir 

404 e/-Cevô.bu 'l-kô.fi , s.  3 1 1 -312.  
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şeye mükellef kılmaz. Böylece bu ayet "sadece O 'nadır mülk ve hamd" , "Be
nim hakkında takdir ettiğin, adalete uygundur" ve "alemlerin Rabbi olan A/lah 'a 
hamda/sun" kabilinden olmuş olur. Yani O, alemlerin rabbidir, alemlerde kendi 
kudreti ve iradesiyle tasarruf eder, dolayısıyla O bu tasarrufuyla övülmeye layık
tır. Bütün bunlar için O'na hamdolsun. 

ikinci yoruma göre bu ayetten maksat tehdit ve uyandır. Kulların varacağı 
nihai yer O'nadır, onların yolu da bu yoldur, asla bu yoldan kaçamazlar. "Bu 
benim dosdoğru yolumdur" ayetinde ifade buyrulduğu gibi hiç kimse bundan 
kurtulamaz. 

Ferra diyor ki : Ayetin manası "şüphesiz Rabbin gözetmektedir (el-Fecr, 
89/14) " ayetinde olduğu gibi ,  onlar sonunda bana gelecekler ve ben onlara yap
tıklarının karşılığını vereceğim demektir. Aynı şekilde bu, tehdit edeceğin kim
seye "benim yolumdan geçiyorsun, senin yolunda duracağım" demeye ben
zemektedir. Kelbi ve Kisfü de buna benzer değerlendirmede bulunmuşlardır. İki 
yorumun birine göre bu ayet, "Doğru yolu göstermek Allah 'a aittir. " (en-Nah!, 
1 6/9) ayetine benzerlik arz etmektedir. 

Mücahid şöyle der: Hak Allah 'a  döner, Allah 'adır hakkın yolu, haktan sap
ma da bu yoldandır. Allah isterse sizi doğru yola iletir. Allah burada kendi ira
desinin umumiliğini ve hak yolun kendisine ulaştıran bir vesile olduğunu haber 
vermektedir. Dolayısıyla bu yol üzerinden giden hakka ulaşılır, bu yoldan çıkan 
da haktan uzaklaşmış olur. 

Sonuç olarak bu ayet Rab Teala'nın adaletini ve tek olduğunu içermekte
dir. Allah yaratıkları üzerinde adalet ve lütfuyle tasarruf eder. O, sözünde, fiilin
de, şeriatında, kaderinde, sevap ve azabında dosdoğru bir yol üzerindedir. Hak 
olanı söyler, adil olanı yapar. "Allah hakkı söyler ve (doğru) yola h idayet eder 
(el-Ahzab , 33/4 ) "  ayetinde ifade buyrulduğu gibi .  Kur'an' ın gösterdiği adalet ve 
tevhid birbirine zıt değildir. Kaderiye ve Cebriye'nin tevhid ve adalet anlayışı ise, 
birbirini inkar eden ve birbirine zıt şeylerdir.405 

"Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin alnından tutan O'dur" (Hud, 
1 1/56 ) .  

Bu ayet Hz. Peygamber' i n  "Alnım senin elindedir" duasının bir benzeridir.406 

"Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir." (Hud, 1 1/56 ) .  

Bu d a  Hz. Peygamber' in "Benim hakkında takdir ettiğin, adalete uygundur" 
duasının benzeridir. Birincisi Allah' ın mülkünü anlatırken, ikincisi O'na hamdet
mektir. Allah el-Melik'tir, hamd O'nadır. Allah' ın dosdoğru yol üzerinde olması 
sadece hakkı söylemesi, yalnızca adaleti emretmesi, maslahat, hikmet ve adalet 

405 Şifôu 'l-alil, s. 87; Ravdatu '/-muhibbin, s.  70. 
406 Tahrici daha önce geçmişti. 
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dışında hiçbir şey yapmamasıdır. Allah söz ve fiillerinde hak üzeredir. Kuluna zul
medecek şekilde bir şeyi takdir etmez. Günah işlemesi dışında hiçbir sebeple onu 
cezalandırmaz. Kulunun sevabını eksiltmez. Birinin günahını bunları işlemeyen 
bir başkasına yüklemez. Övgüye ve hamde layık işler dışında bir iş yapmaz. Yap
tığı her iş hamdetmeyi gerektirecek şekilde, istenen gayelerle sona erer. O'nun 
dosdoğru yol üzere olması bütün bunları gerektirir. 

Muhammed b .  Cerir et-Taberi şöyle demektedir:4°7 "Benim Rabbim gerçek
ten dosdoğru bir yol üzeredir. "  Benim rabbim hak yoldadır, yarattıklarından iyi 
olanı iyiliği sebebiyle mükafatlandırır. Kötü olanı da kötülüğü sebebiyle cezalan
dırır. Hiçbirine zulmetmez. Onların kendisine iman etmeleri ve Müslüman olma
ları dışındaki amellerini kabul etmez. 

Taberi daha sonra Mücahit'ten naklen Şebi tarikiyle İbn Ebi Nuceyh' in "Be
nim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" ayetinin hak anlamına geldi
ğini rivayet etmiştir. 

Bu rivayeti İbn Cüreyc de nakletmiştir. Bir grup ilim adamı bu ayetin "Çün
kü Rabbin gözetlemektedir" (el-Fecr, 89114) ayetine benzediğini söylemiştir. 

Bu sadece bir ibare farklılığıdır. Allah' ın gözetlemekte olması iyilere iyilikleri 
sebebiyle kötülere de kötülükleri sebebiyle karşılık vermesidir. 

Bir grup da şöyle demiştir: Bu kelamda hazf vardır. Takdiri şöyledir: Benim 
rabbim sizi dosdoğru yola teşvik eder. 

Bu kimseler ayette kastedilen mananın bu olduğunu söyleseler de onların 
zannettikleri gibi değildir. Böyle bir takdirin delili yoktur. Allah Teala adaleti em
retmesi ile dosdoğru yol üzerinde olmasını ayrı ayrı zikretmiştir. Eğer bu ayetle 
Allah'ın dosdoğru yola teşvik etmesinin dosdoğru yol üzerinde olmasından kay
naklandığını söylüyorlarsa o zaman isabet etmiştirler. 

Bir başka grup şöyle demektedir: Allah'ın dosdoğru yolda olması bütün kul
ların ve işlerin Allah ' a  döneceği, hiçbir şeyin geride kalmayacağı anlamına gelir. 
Bu kişiler bu ayetten bu manayı anlamış olsalar da gerçek böyle değildir. Ancak 
bu durumun Allah ' ın doğru yolda olmasının gereği olduğunu söylüyorlarsa bu 
değerlendirme doğrudur. 

Bir başka grup şöyle demiştir: Ayetin manası her şeyin Allah' ın kudret ve 
otoritesinin kontrolü altında, mülkünde ve avucunda olduğudur. Bu mana doğru 
olmakla birlikte ayetin tefsiri bu değildir. Ayette "Hareket eden ne kadar canlı 
varsa hepsinin alnından tutan O'dur" ifadesi ile "Benim Rabbim gerçekten dos
doğru bir yol üzeredir" ifadesi ayrı ayrı zikredilmiştir. Bunların birbirinden ayrı 
iki manası vardır. Bu ayetin tefsiri ile ilgili doğru görüş Mücahid' in ve diğer tefsir 
imamlarınınkidir. Arap diline göre diğer görüşler uygun değildir. 

-------------
407 Taberi, tefsir, Xl! ,  60. 
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Cerir,408 Ömer b .  Abdülaziz'e yazdığı medhiyede şöyle demiştir: 

Müminlerin emiri yollar eğrilse de dosdoğru yoldadır.409 

"Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin aln ından tutan O'dur" ayeti 
"Alnım senin elindedir" hadisine benzemektedir. "Benim Rabbim gerçekten dos
doğru bir yol üzeredir" ayeti ise "Benim hakkında takdir ettiğin, adalete uygun
dur" hadisine benzemektedir. Yani, Allah, alın yazısı konusunda ancak adalet, 
hikmet, maslahat ve rahmetle tasarrufta bulunur, h iç kimseye zulmetmez, yap
madıklarından ötürü ceza vermez . İşledikleri iyiliklerin sevabını eksiltmez. O, söz 
ve fiillerinde dosdoğru yol üzeredir. Hakkı söyler, hayrı ve doğruyu yapar. Allah 
Hud ve en-Nahl410 sürelerinde dosdoğru yol üzere olduğunu bildirmiştir. Hud 
süresinde alın yazısını belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu ve bu konuda 
dosdoğru olduğunu bildirmiştir. En-Nah! süresinde ise adaleti emredip yerine 
getireceğini haber vermiştir. 41 1  , 
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408 Cerir hakkında bilgi için el-Fatiha süresinin dipnotlarına bakınız. 
409 İ'lômu 'l-muvakki'in, 1 ,  213-215.  
410 "Allah, şu haldeki iki adamı da örnek verir: Bunlardan biri dilsiz, h iç bir şeye gücü yetmez. 

Üstelik sahibine bir yüktür. Onu her nereye yöneltse hiç bir hayır getirmez. Hiç bu kişi, 
adaletle emreden ve kendisi dosdoğru yol üzerinde bulunan kişi ile bir olur mu?" (en-Nah!, 
16176). 

41 1 Şifdu '/-alil, 275. 
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5 7. "Eğer siz yüz çevirirseniz işte ben size benimle gönderileni (vah
yi) tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim getirir ve siz O'na 
hiçbir zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim her şeyin üstünde gözet
leyicidir. " 

58. Emrimiz gelince, HQd'u da, beraberindeki mü 'minleri de rahme
timizle kurtuluşa erdirdik. Onları çok ağır bir azaptan da kurtardık. 

59. İşte Ad kavmi! Rabblerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler, pey
gamberlerine asi oldular, her inatçı zorban ın emri ardınca gittiler. 

60. Bu dünyada da Kıyamet gününde de onlara lanet, arkalarından 
yetiştirildi. Haberiniz olsun ki; Ad kavmi Rabblerini inkar ettiler ve yine 
haberiniz olsun ki HQd'un kavmi olan Ad (Allah 'ın rahmetinden) uzak 
düştü. 

61 . Semud kavmine de kardeşleri Salih 'i gönderdik. Dedi ki: "Ey 
kavmim, Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka h içbir ilahınız yoktur. 
O, sizi yerden yaratıp sizi orada bir ömür boyu yaşattı . O halde O'ndan 
mağfiret dileyin. Sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim çok yakın
dır, duaları kabul edendir. " 

62. "Ey Salih, sen bundan evvel aramızda ümit beslenen bir kimsey
din. Şimdi bizi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan vazgeçirmek mi 
istiyorsun? Senin bizi davet ettiğinden gerçekten tereddüde düşüren bir 
şüphe içindeyiz" dediler. 

63. Dedi ki: "Ey kavmim, ne dersiniz? Ben Rabbim 'den gelen apaçık 
bir delile sahipken ve O, kendinden bana bir rahmet vermişken O'na 
isyan edersem, Allah 'a karşı bana kim yardım eder? Halbuki sizin bana 
zarardan başka bir katkınız olmaz. 

64. "Ey kavmim, işte size bir ayet olmak üzere Allah 'ın dişi devesi! 
Artık onu bırakın da Allah 'ın arzında ot/asın. Ona kötü bir maksatla do
kunmayın. Sonra sizi yakın bir azab yakalar. " 
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65. Derken onu, ayaklarını keserek öldürdüler. Bunun üzerine (Salih 
onlara} dedi ki: "Yurdunuzda üç gün daha yaşayın.  işte bu, yalanı olma
yan bir tehdittir. " 

66. (Azab) emrimiz gelince Salih ' i ve onunla beraber olan mü 'minleri 
tarafımızdan bir rahmet ile (azaptan) ve o günün rüsvaylığından kurtar
dık. Şüphesiz sen in Rabbin, çok güçlüdür, mutlak galip olandır. 

67. O zulmedenleri ise korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında diz 
üstü çöküp kaldılar. 

68. Sanki orada kalmamışlardı. Haberiniz olsun ki, Semud kavmi 
Rabblerin i  inkôr ettiler. Yine haberiniz olsun ki Semud kavmi (Allah 'ın 
rahmetinden) uzak düştüler. 

69. Andolsun ki elçilerimiz İbrahim 'e müjde ile gelip "Selôm" dediler. 
O da: "Selôm" dedi ve vakit geçirmeden kızartılmış bir buzağıyı getirdi. 

Tefsiri : 

İbrahim'in (a.s) misafirleri olan meleklerin selamının mansup, İbrahim' in 
selamının merfCı olmasının sırrı nedir? 

Cevap: Nahivcilerin sözlerinden hareketle meleklerin selamının fiili bir cüm
leyi ihtiva ettiğini bilmektesin. Çünkü mansup okuma "Sana selam veriyoruz" 
cümlesine delalet eder. İbrahim'in selamı ise bir isim cümlesidir. Merfu olması 
onun selamının "Selamün aleykum" olduğunu gösterir. İsim cümlesi sebat ve 
takrire , fiil cümlesi ise yenilik ve yenilenmeye işaret eder. İbrahim'in selamı me
leklerin selamından daha mükemmeldir. Onun verdiği karşılık makamına yaraşır 
bir karşılıktır. O makam fazilet makamıdır. Meleklerin selamına daha güzel bir 
karşılık vermiştir. Bu da meleklerin söylediklerinin takriri mahiyetindedir. 

Bu soruya daha güzel bir cevabım vardır: Ayette meleklerin selamının 
hikaye edilmesi kastedilmemiştir. Selam lafzının mansup olması müfred bir sö
zün mansup olması şeklindedir. Selam verdiler, karşılık verdiler, denilmiş gibidir. 
Sözden kasıt cümle ile anlatımdır. Müfred bir kelime ile bir şey anlatılmaz. Aksine 
mef'ulün bih olarak mansuptur. "Rahmôn'ın kulları yeryüzünde ağır ve vakur 
yürürler. Cahiller onlara (sataşarak} h itap ettiklerinde, onlar: "Selôm{etle)" der 
(geçer) ler" (el-Furkan, 25/63) ayetinde de böyle bir kullanım vardır. 

Burada kastedilen onların bu müfred mansup sözcüğü kullanmış olmaları 
değildir. Ayetin manası, onlar karşılık olarak güven dolu bir söz söylediler. Bu söz 
güven dolu olmak (selam) olarak adlandırılmıştır. Zira selam güven verir, vahşeti 
kaldırma, dostluk tesis etme manası içerir. İbrahim'in selamı onun dilinden akta
rılmış, aynı lafızla nakledilmiştir, bu nedenle onun sözü hikaye edilmiş ve merfu 
olarak cümleye başlanmıştır. Hikaye kastı olmasa mansup olarak selam denilirdi. 
Hikaye edilen merfu bir sözün akabinde '1! olmaz. Bu durumda iki söz arasındaki 
fark ortaya çıkmış olmaktadır. İbrahim'in selam vermesi hikaye edilmiş ve ref' 
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edilmiş, meleklerin sözü ise mansup nakledilmişti:. Bu çok ince bir manaya işaret 
etmektedir. O da "Selamün aleykum" sözünün Islam dinine ait olup haniflerin 
imamı ,  peygamberlerin atası İbrahim'den alınmış olmasıdır. Selam İbrahim'in 
ümmetine aittir. Allah bu dine tabi olmayı emretmiştir. Bu nedenle İbrahim'in 
sözünü bize hikaye etmiştir ki böylelikle ona tabi olalım ve yolunda yürüyelim. 
Misafirlerinin sözünü hikaye etmemiş, ayrıntılara girmeden genel olarak onların 
sözüne dair haber vermiştir. Allah en doğrusunu bilir. Bu cevap ile bir önceki 
cevabı adil bir terazide kıyaslarsan, daha güçlü olan görüş ortaya çıkar. Başarı 
Allah' tandır.412 

70. Ellerinin buna uzanmadığın ı  görünce, onlardan çekindi ve kal
bine bir korku girdi. Onlar (onun bu halini görünce) : "Korkma, biz Lut 
kavmi için gönderildik. " dediler. 

71 . Eşi de ayaktaydı. Güldü. Biz de ona lshôk'ı ve Ishôk'ın ardından 
(onun oğlu) Yôkub 'u müjdeledik. 

72. Dedi ki: "Vay halime! Ben kocamış bir kadın ve şu eşim de bir 
ihtiyar iken, ben mi doğuracak mışım?  Doğrusu bu, pek şaşılacak bir 
şey bu!" 

73. (Melekler) dediler ki :  "Al/ah 'ın işine mi şaşıyorsun? Allah 'ın rah
met ve bereketleri sizin üzerin ize olsun ey hane halkı! Şüphe yok ki O, 
Hamiddir, Meciddir. " 

Tefsiri: 

Bu müjdenin öncesini düşününce burada birbirinden farklı iki müjdenin bu
lunduğunu göreceksin . Birinin kaynağı diğerinin kaynağından farklıdır. İlk müjde 
İbrahim'e verilmiştir. İkinci müjde eşine verilmiştir. İlk müjde, ikincisinden ayrı 
olarak, kurban edilmesi emredilen kişinin müjdelenmesidir.413 

412 Bedôiu '/-fevôid, il , 157-158. 
413 İğase, il, 356. 
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74. İbrahim 'in korkusu gidip kendisine m üjde gelince, LUt kavmi 

hakkında bizim (elçilerimiz) le tartışmaya koyuldu. 

75. Çünkü İbrahim gerçekten yumuşak huylu, yufka yürekli kendisi
ni tamamen Allah 'a vermiş bir kimseydi. 

76. (Melekler dediler ki) : "Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rab
binin (azab) emri gelmiştir. Onlara reddolunmayacak bir azab gelip ça
tacaktır. " 

77. Elçilerimiz LUt 'a geldikleri vakit, O, bunlar yüzünden kaygıya 
düştü. Göğsü daraldı ve: "İşte bu, çok zor bir gündür" dedi. 

78. Kavmi kendisine doğru çabucak, itişe kakışa geldiler. Onlar zaten 
daha önce kötü işler işlemeye alışmışlardı. "Ey kavmim, işte kızlarım. 
Onlar sizin için daha temizdirler. Artık Allah 'tan korkun, beni misafir
lerimin yanında küçük düşürmeyin. İçin izde aklı başında bir adam yok 
mu sizin?"  dedi. 

Tefsiri : 

Lutiliğin ne habis bir şey olduğunu, LCıtilerin Allah' a  karşı ne aşırı bir inat
laşma içinde olduklarını bir düşün .  Misafirleri olduğunu duyunca Peygamberleri 
Lut'a  (a.s) gelmişlerdi. Bu misafirler en güzel insan suretindeydiler. Lutiler, Lut'a 
(a.s) koşa koşa geldiler. Lut onların bu halini görünce "Ey kavmim, işte kızlarım. 
Onlar sizin için daha temizdirler. " Dedi. Kızlarını  onlarla evlendirerek misafirleri 
için feda etmeye kalkıştı. Bu büyük utanç karşısında kendisi ve misafirleri için 
korku duymaktaydı. "Ey kavmim, işte kızlarım. Onlar sizin için daha temizdirler. 
Artık Allah 'tan korkun, beni misafirlerimin yanında küçük düşürmeyin. İçin izde 
aklı başında bir adam yok mu sizin? "  dedi. Ancak inatçı bir zalim ona şöyle ce
vap verdi: 
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79. "Sen de biliyorsun ki senin kızlarında h içbir hakkımız yoktur. 
Sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin" dediler. 

Tefsiri : 

Allah' ın peygamberi zor durumda kalmış bir yüreğin soluması gibi soludu 
ve şöyle dedi: 

80. "Keşke size yetecek bir gücüm olsaydı yahut güçlü bir yere sığı
nabilseydim " dedi. 

Tefsiri : 

Bu durum karşısında Allah'ın gönderdiği elçiler onu rahatlattı, gerçeği açık
ladı .  Kendilerine kimsenin zarar veremeyeceğini ,  kendilerinden dolayı da ona 
kimsenin bir zarar veremeyeceğini, korkmaması gerektiğini ve rahatlamasını 
söylediler: 

81 . Konukları şöyle dedi: "Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar 
sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. içiniz
den kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü 
onların (kavminin) başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. 
Onların azabla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?!" 

Tefsiri : 

Ve ona Allah' ın vadini müjdelediler, kavminin başına gelecek cezayı haber 
verdiler: 

"Sen bir ara geceleyin aile efradın/o yürü, git. içinizden -zevcen hariç- h içbir 
kimse geriye bakmasın. Çünkü onlara (kavmine) isabet eden, ona da isabet ede
cektir. Onlara va'd olunan vakit sabahtır. Sabah da yakın değil mi?"  
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Allah'ın peygamberi onların helak edileceği zamanı çok geç buldu ve daha 
acil olarak helak edilmelerini istedi . Melekler ona: "Sabah da yakın değil mi?"  
dediler. Allah düşmanlarının helak edilmesi ve peygamberin ve dostlarının kur
tulması arasında sadece seher vakti ve fecrin doğuşu kadar bir zaman vardı .  On
lar henüz kendi diyarlarındayken yer kökünden söküldü ve göğe yükseldi ,  öyle 
ki melekler köpeklerin ulumalarını ve merkeplerin seslerini duydular. Allah' ın 
kuluna, elçisi Cebrail' e ulaşmayan o tablo ortaya çıktı . Yeryüzünün alt üst edil
mesi ayetlerde açıkça anlatılmıştır: 

82. Emrimiz geldiği zaman oranın altını üstüne getirdik. Ve üzer/eri
ne pişirilmiş balçıktan birbiri ardınca taşlar yağdırdık. 

Tefsiri : 

Allah onları tüm alemlere bir ibret vesilesi, muttakiler için bir öğüt, onların bu 
kötü davranışını işleyenler için bir kınama vesilesi kıldı .  Onların diyarını yol üze
rinde işlek bir yer haline getirdi :  "Elbette bunda basiret sahibi olanlar için ibretler 
vardır. Ve elbette o yerler, işlek bir yol üzerinde bulunuyor. Elbette bunda iman 
edenler için muhakkak bir ibret vardır" (el-Hicr, 15175-77) . Onlar uykudayken 
onları gaflet anında yakaladı. Kendi sarhoşlukları içinde serserice dolaşırken on
lara ceza verdi. Kazandıkları onlara hiçbir fayda vermedi. Elde ettikleri lezzetler 
eleme dönüştü ve bu elemle azap olundular. 

Hayatta sahibine tatlı gelen arzular ölüm zamanı azap olur. 

Lezzetler bitti, onların yerini iç çekmeler aldı, şehvetler sona erdi ,  zorluklar 
onların yerini aldı .  Çok az faydalandılar, çokça azap gördüler. Koşup eğlendiler 
ancak bunu elim bir azap izledi . Şehvetlerin sarhoşluğu onları bürüdü. Bu sar
hoşluktan ayılınca kendilerini azap edilenler diyarında buldular. Gaflet uykusuna 
daldılar, helak edilenler yurdunda gözlerini açtılar. En derin pişmanlıkla pişman 
oldular, ancak pişmanlık fayda vermedi . Yaptıkları sefil işler sebebiyle kanlı göz
yaşları döktüler. Bu taifenin altını üstünü görmeliydin. Pencerelerinden alevler 
çıkıyordu,  yüzleri, bedenleri ve kendileri ateş tabakaları arasındaydılar. Lezzetli 
içkiler yerine kaynar su içiyorlardı .  Yüz üstü sürüklenirken onlara: "kazandıkları
nızı tadın" deniliyordu. "Giriniz oraya; ister sabredin iz, ister sabretmeyin iz, sizin 
için birdir. Siz ancak işlediğinizin karşı lığın ı  alacaksın ız . "  ( et-Tur, 52/16 ) .  Allah 
bu topluluk ile onlarla aynı ameli işleyen diğer topluluklara aynı derecede azap 
edecektir. Bu cezanın gerçekleşeceği konusunda onlarla aynı ameli işleyenleri 
şöyle korkutmuştur:414 

414 El-Cevabu'l-kô.fi, 260, 262. 
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83. (Bu taşlar) Rabbinin katında hep işaretlenmişlerdi. Bu zalimlerden 
uzak değildir. 

Tefsiri : 

Ayetteki İstisnanm Açıklanması 

"Sen bir ara geceleyin aile efradın la yürü, git. içinizden -zevcen hariç- h iç
bir kimse geriye bakmasın. Çünkü onlara (kavmine) isabet eden, ona da isabet 
edecektir ." 

Merfu olarak okununca zevcen kelimesi müpteda olur.415 Haberi ise son
ra gelir. Bu tefsir mansup okunup "geceleyin aile efradınla yürü, git" cümlesi
ne istisna yapılmasından daha evladır. Bu durumda "geceleyin aile efradınla 
yürü, git" cümlesinin istisnası merfu ve mansup olabilir. Bu yorumun evla olması 
mananın bu yönde olmasından dolayıdır. Allah Teala onun eşi hariç ailesiyle 
beraber gitmesini emretmiştir. İstisna iltifat yoluyla olsa onlarla gidecek olandan 
iltifat yapılması yasaklanmış olur ve bu konuda eşinin gitmesine izin verilmiş 
olurdu. Oysa bu iki nedenle imkansızdır. 

Birincisi: Allah Lut'a hanımıyla beraber gitmesini emretmemiştir. O, Allah' ın 
kurtulacaklarını vaat ettiği peygamber ailesinden de değildi. 

İkincisi :  İltifat olmaksızın ,  bu konuda kadına izin vererek onlara mükellefi
yet vermemiştir. Nahiv alimleri şu konuda ihtilaf etmişlerdir: Munkatı istisnanın 
müstesna minhe dahil olduğunun takdir edilmesi munkatı istisnanın şartı mıdır, 
değil midir? 

Nahivcilerin çoğu bu şartı ileri sürmemişken başkaları ileri sürmüştür. İbnu's
serrac şöyle demiştir: İstisna munkatı ise �! 'dan önceki sözün istisna edilene de
lalet etmesi gerekir. Birinci duruma göre bir takdire gerek yoktur. İkinci duruma 
göre ret takdiri kaçınılmazdır.416 

415 Bk. Kitabu 's-seb'ati mine'l-kıraat, s. 338; Kurtubi; Tefsir, iV, 330. 
416 Beddiu '/-fevdid, III/65-66. 
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84. Medyen'e de kardeşleri Şuayb ' ı  gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, 
Allah 'a ibadet edin. O'ndan başka h içbir ilôhınız yoktur. Ölçüyü ve tar
tıyı eksik tutmayın. Ben, sizi gerçekten hayır (bolluk) içinde görüyorum 
ve ben sizin için çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.  

85. "Ey kavmim, ölçü ve tartıyı adaletle tastamam yerine getirin .  İn
sanlara eşyalarını eksik vermeyin . Yeryüzünde fesatçılar olarak kötülük 
yapmayın. 

86. "Eğer mü 'min kimseler iseniz, Allah 'ın (helalinden) bıraktığı (kar) 
sizin için daha hayırlıdır. Yoksa ben üzerin izde koruyucu değilim. "  

87. Dediler ki: "Ey Şuayb, bize babalarım ızın tapındıklarından ya
hut kendi mallarımızda dilediğim iz gibi tasarruf etmekten vazgeçmemizi 
sana namazın mı emrediyor? Çünkü sen m uhakkak yumuşak huylu ve 
aklı başında bir kimsesin. " 

Tefsiri : 

Şuayb (a.s) hakkında söyledikleri sözler gazap ve tahkir amaçlı ise kötüleme 
anlamındadır. Bu nedenle bazı müfessirler onların bu sözleriyle "sen ahmak ve 
sefih birisin" demeyi kastettiklerini söylemişlerdir.417 

Şuayb' ı  (a.s) övmek amacıyla bu sözleri söylemişlerse o zaman bu sözler 
"sen kamil anlamda yumuşak huylu ve akıl başında birisin, bu gibi şeyleri nasıl 
söyleyebiliyorsun" anlamındadır. Halim ve reşit (yumuşak huylu ve akıl başında) 
kelimeleri elif lam takısı ile gelmiştir. Elif lam takısı ahd içindir ya da istiğrak-ı cins 
içindir.418 

4 1 7  Zemahşseri, keşşaf, i l ,  230. 
418 el-Fevfıid, 166. 
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88. Dedi ki: "Ey kavmim, şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir 
belgeye sahipsem ve O, bana kendisinden güzel bir rızık ihsan etmiş ise 
(buna) ne dersiniz? Size yasakladığım şeylere kendim uymayarak size 
(emrettik/erime) aykırı davranmak istemiyorum. Ben, gücümün yetti
ği kadar ıslahtan başkasını istemem. Benim başarım ancak Allah iledir. 
Ben yalnız O'na güvenip dayandım ve yalnız O'na dönerim. "  

89. "Ey kavmim, bana muhalefetin iz, sakın Nuh kavminin veya Hud 
kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelen musibetin bir benzerinin 
başınıza gelmesine sebeb olmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. 
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90. "Rabbinizden mağfiret dileyin ve sonra O'na tevbe edin. Şüphe
siz Rabbim rahmet edicidir, çok sevendir. " 

91 . Dediler ki: "Ey Şuayb, b iz senin söylediklerinden bir çoğunu 
anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda gerçekten güçsüz görüyoruz. Eğer 
senin aşiretin olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizim için değerli 
bir kimse değilsin . " 

92. Dedi ki: "Ey kavmim, size göre benim aşiretim Allah'tan daha 
değerli midir ki, onu arkanıza atılmış, önemsenmeyen bir şey edindiniz? 
Şüphe yok ki Rabbim yaptıklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. 

93. "Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ben de yapaca
ğım. Yakında kendisini rüsvay edecek azabın kime geleceğini ve kimin 
yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözetleyin, gerçekten ben de sizinle be
raber gözetleyiciyim. " 

94. Emrimiz gelince, Şuayb 'ı ve beraberindeki m ü 'minleri nezdimiz
den bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses yakalayıver
di de yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar. 

95. Sanki orada yaşamış değillerdi. Haberiniz olsun ki, Semud kav
mi Allah' ın rahmetinden nasıl uzaklaştıysa Medyen kavmi de öylece 
uzaklaştı. 

96. Anda/sun ki Biz Musa 'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille 
gönderdik; 

97. Firavun'a ve ileri gelenlerine. Onlar yine Firavun'un emrine uy
dular. Halbuki Firavun'un emri h iç de doğru değildi. 

98. O, Kıyamet günü kavminin önüne düşecek ve onları ateşe sürük
lemiş olacaktır. O varacakları yer ne kötü yerdir! 

99. Bunda (dünyada) da Kıyamet gününde de onlara lanet arkala
rından yetiştirildi. Yapılan bu bağış ne kötü bir bağıştır! 

1 00. İşte bunlar sana kıssa olarak anlattığımız ülkelere ait haberler
dendir. Onlardan kiminin izleri hala duruyor, kimi de biçilmiş (gibi yok 
olup gitmiş)tir. 

1 01 .  Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi nefislerine zulmetti
ler. Rabbinin emri gelince, Al/ah 'ı bırakıp da tapındıkları i/dhları, onlara 
bir fayda sağlamadı. Zarara uğratmaktan başka bir şeylerini de artırma
dılar. 

1 02. Rabbin, zulüm yapan ülkeleri yakaladığında işte böyle yakalar. 
Şüphesiz O'nun yakalayışı pek acıklı, pek şiddetlidir. 

1 03. Bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. 
O, kendisinde bütün insanların toplanacakları bir gündür. O, tanık olu
nacak bir gündür. 
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Tefsiri:  

Burada ism-i mef'ul, cem' manasının devamlılığına delalet etmesinden ötü
rü, muzari fiile tercih edilmiştir. Burada tüm insanlara vaat edilmiş bir zaman 
vardır. Bu kelime de bu sıfat ile mevsuftur. Bu ayet ile şu ayeti bir karşılaştır: 

"Sizleri toplanma gününe toplayacağı o gün, işte o Tegabun gün üdür. " (et
Tegabun, 64/9) .  

Bu karşılaştırmayı yapınca benim değerlendirmemin doğru olduğunu fark 
edeceksin .419 

419 el-Feuôid, 104. 

T 
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1 04. Biz onu ancak sayısı belli bir zamana kadar geciktiririz. 

1 05. O gün gelince, Allah 'ın izni olmaksızın h içbir kimse söz söyleye
mez. Onlardan kimisi bedbaht, kimisi bahtiyardır. 

1 06. Bedbaht olanlar ateştedir/er. Onlar orada yüksek h ırı ltılarla ve 
inleyerek solurlar. 

1 0 7. Onlar, gökler ve yer ayakta durdukça orada ebediyen kalıcı
dır/ar. Rabbinin dilediği kadarı müstesna. Şüphesiz Rabbin dilediğini 
yapandır. 

1 08. O bahtiyar olanlara gelince; onlar da Cennettedir/er. Gökler 
ve yer ayakta durduğu müddetçe orada ebediyen kalıcıdırlar. Rabbinin 
dilediği kadarı müstesnadır. Bu, arkası kesilmeyen bir bağıştır. 

1 09. O halde bunların tapmakta oldukları şeylerden hiç şüphen ol
masın. Onlar ancak, evvelce babalarının tapındıkları gibi tapınıyorlar. 
Biz de onların payların ı  muhakkak eksiksiz vereceğiz. 

1 1 0. Anda/sun Biz MCısa'ya o Kitabı verdik de hakkında ayrılığa dü
şüldü. Eğer Rabb inden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hü
küm verilmiş olurdu. Halbuki muhakkak onlar bundan yana tereddüde 
düşüren bir kuşku içindedirler. 

1 1 1 .  Şüphesiz Rabbin, her birinin amellerinin karşılığını  onlara tam 
olarak verecektir. Çünkü O, yaptıklarından haberdardır. 

1 12. Artık sen de beraberindeki tövbe edenler de emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol. Ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz O, bütün yaptıkların ızı çok iyi 
görür. 

1 1 3. Bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. 
Zaten sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yardım 
da olunmaz. 

1 14. Gündüzün iki tarafında, gecenin de birbirine yakın saatlerinde 
dosdoğru namaz kı l. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, iyi düşünen
ler için bir öğüttür. 

1 15. Sabret! Çünkü Allah iyi hareket edenleri mükafatsız bırakmaz. 

1 1 6. Sizden önceki nesiller arasında yeryüzünde fesadı engelleyecek 
fazilet sahipleri olmalı değil miydi? Ancak içlerinden kurtardıklarımız
dan pek azı müstesna idi. Zalimler ise, yalnız kendilerine verilen refahın 
ardına düştüler. Onlar zaten günahkôrlar idiler. 

Tefsiri : 

Onun420 bu ayetle istişhat etmesi, ilminin, marifetinin ve Kur'an anlayışının 
derinliğine delalet eder. Dünyadaki garipler bu ayette söz edilen sıfatı taşıyan 

420 Şeyhulislam el-Herevi kastedilmektedir. 
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kimseleridir. Hz. Peygamber de onlara işarette bulunup şöyle demiştir:421 "İslam 
garip başladı, başladığı gibi garip olarak geri dönecek. Ne mutlu gariplere! "  Hz. 
Peygamber' e bu gariplerin kim oldukları sorulmuş o da şöyle buyurmuştur: "İn
sanlar fesat çıkarınca ıslah edenlerdir. "422 

L \  \ V� 0 . !_ \ �! ı � \:.t - Jk , : i l ; l l ! > ! � - 0l5 \.4 '  "'\ 1' � '+"-"' J � � IS r � . .J J 
1 1 7. Rabbin o ülkeleri, ahalisi ıslah edip dururlarken zulümle onları 

helak edecek değildi. 

Tefsiri : 

Bu ayette iki kavil vardır:423 

Birincisi: Allah bu ülkeleri zulümlerinden dolayı helak edecek değildir. 

İkincisi: Allah bu ülkelere zulmederek onları helak edecek değildir 

Birinci manaya göre Allah şu anda ıslah halinde iseler önceden yaptıkları 
zulüm sebebiyle onları helak etmez. Yani ıslah ediciler olmalarından ve tövbe 
etmelerinden sonra önceden işledikleri zulümlerden ötürü onları helak etmez. 

İkinci kavle göre Allah onları helak etmekle zalim olmaz. Çünkü onlar ıslah 
edicilerken onları helak etmemiştir. Onları zalim iken helak etmiştir. Onlar muha
lefetleri sebebiyle zalimdirler, Allah onları helak etmekle adildir.424 

Allah onları ıslah ediciler iken helak etse zalim olurdu. Onlara göre bu du
rum da caizdir ve bir iş yapılmışsa helak etmek zulüm değildir. Bu ayeti şöyle 
te'vil edenler de olmuştur: Allah onları ıslah halinde helak etmeyeceğini haber 
verdi ve bunu yapmayacağını bildirdi .  Allah' ın verdiği haberin ve bilginin hilafı
na olan şeyin gerçekleşmesi imkansızdır, aksi takdirde tam anlamıyla zulüm olur. 
Oysa bilinmektedir ki ayetin kastı kesinlikle bu değildir. Ayette böyle bir mana 
kastedilmemiştir. Böyle bir manaya h içbir ihtimal de yoktur. Zira bu manaya 
göre ayet şöyle te'vil edilmiş olur: insanlar ıslah edici iken çelişik iki durumun bir 
araya gelmesine sebebiyet veren bir zulüm sebebiyle Allah ülkeleri helak etmez. 
Allah' ın kelamı bundan münezzeh ve yücedir. 425 

42 1 Ahmed: V, 296 sahih bir hadistir. Ahmed Şakir isnadının sahih olduğunu sö·;lemiştir. Ebu 
ya'la, vııı, 388; Tirmizi, İman, İslam garip başladı babı, V, 19;  İbn Mace, Fiten, İslam garip 
başladı babı, i l ,  363 (Burada gariplerin kim oldukları ile ilgili soru nakledilmemiştir.) Bu 
hadislerin hepsi Abdullah b. Mesud tarafından nakledilmiştir. 

422 Medaricu's-sôlikin, III, 194. 
423 Taberi, Tefsir, XII , 140; Zemahşeri, il, 239; Kurtubi, iV, 334 1 ;  Alusi, Xll ,  1 6 1 .  
424 Medaricu's-sôlikin, 1 ,  2 1 7  218 .  
425 Medôricu 's-sô/ikin, 1 ,  237. 
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1 18. Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Onlar
sa hôlô anlaşmazlık içerisindedirler. 

1 1 9. Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. Zaten onları bunun için 
yaratmıştır. Rabbinin: ''Anda/sun ki Ben Cehennemi cin ve insanlarla 
dolduracağım "  sözü de tümüyle gerçekleşmiştir. 

1 20. Sana peygamberlerin haberlerine dair neyi anlatırsak, onunla 
kalbine sebat verelim diye anlatıyoruz. Bunda da sana hak, m ü 'min/ere 
de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. 

1 21 .  Iman etmeyenlere de ki: "Elinizden geleni yapın; biz de yapa
cağız. 

1 22. "Bekleyin. Çünkü biz de bekleyici/eriz. " 

123. Göklerin ve yerin gaybı(nı bilmek) Allah 'a aittir. Bütün işler 
O'na döndürülür. Öyleyse O'na ibadet et. O 'na güvenip dayan. Rabbin 
yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. 



YUSUF SÜRESİ 
( 1 1 1  AyetJ 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık Kitabın ayetleridir. 

2. Muhakkak Biz onu anlayıp düşünesiniz diye Arapça bir Kur'an 
olarak indirdik. 

3. Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmek/e en güzel kıssayı sana anlataca
ğız. Halbuki sen şüphesiz bundan önce haberdar olmayan/ardandın. 

4. Hani Yusuf babasına şöyle demişti: "Babacığım, rüyamda on bir 
yıldız, güneşi ve ay'ı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı. 

5. Dedi ki: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana 
bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. 

6. "Rabbin seni böylece beğenip seçecek, sana rüya yorumuna dair 
bilgi öğretecek, nimetini daha önce ataların İbrahim ve İshôk'a tamam
ladığı gibi, sana ve Yakub oğullarına da tamamlayacaktır. Şüphesiz ki 
Rabbin her şeyi b ilendir, hüküm ve h ikmet sah ibidir. " 

7. Anda/sun ki Yusuf'un ve kardeşlerinin durumunda, soranlar için 
n ice ibretler vardır. 

8. Hani onlar şöyle demişlerdi: "Doğrusu biz, güçlü bir topluluk ol
duğumuz halde, babamızın nezdinde Yusuf ile kardeşi bizden daha sev
gilidir. Babamız her halde apaçık bir hata içindedir. 

9. "Yusuf'u öldürün. Yahut onu bir yere atıverin. Babanız yalnız size 
yönelsin, yalnız sizi sevsin, bundan sonra da salih b ir topluluk o/ursu-
nuz. " 

1 0. İçlerinden bir sözcü: "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer yapacaksanız, 
onu kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu alsın" dedi. 

1 1 .  "Ey babamız dediler; sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize 
güvenmiyorsun ? Halbuki biz elbette onun iyiliğini isteyen/eriz. 

12. "Yarın onu bizimle beraber gönder de bol bol yesin, oynasın. Biz 
onu mutlaka koruruz. " 

1 3. "Onu alıp gitmeniz muhakkak ki ber:i tasaya düşürür. Siz kendi
sinden habersizken kurdun (gelip} onu yemesiden korkarım "  dedi. 

1 4. · ''Anda/sun ki, b iz güçlü bir topluluk iken onu kurt yerse, doğrusu 
biz zarara uğrayanlar oluruz" dedileı� 

1 5. Nihayet onu alıp götürdükleri ve kuyunun dibine bırakmayı ka
rarlaştırdıklarında (yapacaklarını yaptılar) . Biz de kendisine -onlar far
ketmeksizin-: ''Anda/sun ki bu yaptıklarını kendilerine haber vereceksin" 
diye vahyettik. 

1 6. Akşam, ağlaya ağlaya babalarına geldiler. 
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1 7. "Ey babamız, b iz yarış yapalım diye gittik; Yusuf'u da eşyamızın 
yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş! Biz doğru söyleyenler olsak bile 
zaten sen bize inanmazsın" dediler. 

1 8. Bir de, üstüne yalancıktan kanlı gömleğin i  getirdiler. "Hayır dedi; 
nefis/eriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen 
güzel bir sabırdır. Sizin şu söylediklerinize karşı yardımına sığınılacak 
Allah 'dır. " 

Tefsiri : 

"Güzel bir sabır" (Yusuf, 12/18) ayeti iki anlamda, hem haberi hazfedilmiş bir 
cümle hem de mübtedası hazfedilmiş bir cümle olarak tefsir edilebilir. Müptedası 
mahzuf kabul edilirse, "yapılması gereken güzel bir sabırdır" veya "bana düşen 
güzel bir sabırdır" anlamına gelir. Haberi mahzuf kabul edilirse "güzel bir sabır 
yapılacakların en güzelidir" anlamı verilmiş olur. 
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1 9. Bir yolcu kafilesi gelip sucu/arını yolladılar. O da kovasın ı  sarkıttı. 
"Müjde, işte genç bir çocuk" dedi. Onu bir ticaret malı gibi sakladılar. 
Allah ise ne yaptıkların ı  çok iyi bilendir. 

20. Onu düşük bir fiyata, sayılı bir kaç dirheme sattılar. Bunların ona 
rağbetleri yoktu. 

21 . Onu satın alan Mısırlı, eşine: "Buna kıymet ver, iyi bak. Belki b ize 
faydası dokunur. Yahut onu evlat edin iriz " dedi. İşte Biz böylece Yusuf'a 
o yerde imkan hazırladık ve ona rüya yorumunu öğrettik. Allah emrinde 
galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

22. Tam ergenlik çağına varınca kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte 
iyilik yapanları Biz, böyle mükafatlandırırız. 

23. Evinde bulunduğu kadın kendisinden mumd almak istedi. Ka
pıları sımsıkı kapadı ve: "Sana söylüyorum, çaouk yanıma gel" dedi. 
O ise; ''Allah 'a sığınırım, doğrusu o (senin kocan) benim efendimdir. O, 
bana iyi bakmış, iyi bir mevki vermiştir. Gerçekten zalimler kurtuluşa 
eremezler" dedi. 

24. Anda/sun ki o kadın ona (Yusuf'a} meyletmişti. O da o kadına 
meyletmişti. Eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı. . .  Ondan fe
nalığı ve fuhşu giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o, ih lasa erdirilmiş 
kullarımızdandı. 

25. !kisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkasından 
boylu boyunca yırttı. Kapının yanında da kadının efendisine rastgeldiler. 
Kadın dedi ki: "Zevcene kötülük yapmak isteyenin cezası zindana atıl
maktan yahut can yakıcı bir azaptan başka ne olabilir?" 
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26. "Benden m urad almak isteyen odur" dedi. Kadının yakınların
dan bir şahid de şöyle şahidlik etti: "Eğer gömleği önden yırtıldıysa ka
dın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır. 

27. "Yok, eğer gömleği arkadan yırtıldıysa kadın yalan söylemiştir. 
Bu ise doğru söyleyenlerdendir" dedi. 

28. Kocası gömleğinin arkasından yırtılmış olduğunu  görünce: "Şüp
hesiz ki bu siz (kadınlar) ın  hilelerinizdendir. Doğrusu siz kadınların h ilesi 
büyüktür" dedi. 

29. "Yusuf, sen bundan vazgeç. (Ey kadın) sen de günahının bağış
lanmasını dile! Çünkü sen gerçekten günahkarlardan oldun. " 

30. Şehirde bir kısım kadınlar: 't\zizin karısı delikanlısından murad 
almak istiyormuş. Sevgisi yüreğinin zarını delip girmiş. Biz onu gerçek
ten apaçık bir şaşkınlık içinde görüyoruz" dediler. 

31 . O kadınların gizliden gizliye kendisini kınadıklarını işitince, ken
dilerine haber gönderdi. Onlara rahatça yaslanacak bir yer hazırladı. 
Onların her birine de birer bıçak verdi ve: "Çık karşılarına" dedi. Kadın
lar onu görünce, onun gerçekten büyük bir güzelliğe sahip birisi oldu
ğunu anladılar; ellerini kestiler ve dediler ki: 'f\llah 'ı tenzih ederiz. Bu, 
bir beşer değildir. Bu ancak çok şerefli bir melektir. " 

32. Kadın dedi ki: "Kendisi dolayısı ile beni ayıpladığınız işte budur. 
Evet, anda/sun ben ondan murad almak istedim. Fakat o kendisini ko
rudu. Şô.yet kendisine emredeceğimi yapmazsa, anda/sun zindana atı
lacak ve her halde zillete uğrayanlardan olacaktır. " 

33. Dedi ki: "Rabbim, ben zindanı bu kadınların beni kendisine davet 
edegeldikleri şeye tercih ederim. Eğer sen bunların tuzakların ı  benden 
savmazsan onlara meyleder, cahillerden olurum. " 

34. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. O kadınların tu
zaklarını üzerinden savdı. Çünkü O hakkıyla işitendir, bilendir. 

35. Sonra (günahsızlığın ı  ispatlayan) bütün delilleri gördükleri halde 
yine de onu bir süreye kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü. 

36. Onunla birlikte zindana iki de delikanlı girdi. Bunlardan biri: 
"Ben rüyamda kendimi şarap sıkıyor gördüm " dedi. Öbürü de: "Ben 
de rüyamda kendimi başımda ekmek götürüyor, kuşlar da ondan yiyor 
gördüm " dedi. "Bize bunun yorumunu bildir; çünkü biz seni iyilik eden
lerden görüyoruz. " 

37. Dedi ki: "Size rızıklanmak üzere bir yiyecek gelecek oldu mu, 
muhakkak onun ne olduğunu size daha gelmezden evvel haber veririm. 
Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Gerçekten ben Allah 'a inan
mayan ve kendileri ahireti inkar eden bir kavmin din ini terk ettim; 
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38. ''Atalarım İbrahim, İshak ve Yôkub 'un dinine uydum. Allah 'a her 
hangi bir şeyi ortak koşmamız yapabileceğimiz bir iş değildir. Bu hem 
bize hem insanlara Allah 'ın lütuf ve keremindendir. Fakat insanların 
çoğu şükretmez/er. 

39. "Ey zindan arkadaşlarım, darmadağınık bir çok rabbler mi ha
yırlıdır yoksa bir tek olan (ve her şeyi hükmü ve iradesi altında tutan) 
Kahhar Allah mı? 

40. "Sizin O'nu bırakıp da taptıkların ız, kendinizin ve babalarınızın 
adlandırdığı bir takım isimlerden başkası değildir. Allah, bunlara dair 
h içbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah 'ındır. O, kendisinden baş
kasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat 
insanların çoğu bilmezler. 

41 . "Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz kurtularak efendisine şarap su
nacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. İşte hakkında 
sorduğunuz iş (böylece) olup bitmiştir. " 

42. (Yusuf) bu ikisinden kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki: "Beni 
efendinin yanında an. " Fakat şeytan ona kendisini efendisinin yanında 
anmasını unutturdu. Bu yüzden daha nice yıllar zindanda kaldı. 

43. Hükümdar dedi ki: "Rüyamda, yedi zayıf ineğin, yedi semiz 
ineği yediğini, yedi yeşil başakla diğerleri kuru (yedi başak) gördüm. 
Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumunu biliyorsanız şu benim rüyamı  
açıklayınız. " 

44. Dediler ki: "(Bunlar) karmakarışık rüyalardır. Biz, böyle karışık  
rüyaların yorumunu bilenler değiliz. " 

45. O ikisinden kurtulmuş olan uzun bir süre sonra (Yusuf'un) tav
siyesin i hatırladı ve dedi ki: "Ben size bunun yorumunu haber vereyim, 
hemen beni gönderin. " 

46. (Zindana varıp): "Yusuf, ey doğru sözlü, bize söyler misin; yedi 
semiz ineği yiyen yedi zayıf inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri kuru 
olan (yedi başak) ne demektir? (Söyle) ki insanlara döneyim de onlar 
da (senin değerini) belki bilirler. " 

47. Dedi ki: "Yedi yıl adetiniz üzere ekin, yiyeceğiniz az bir miktarın 
dışındaki tüm biçtiklerinizi başağında bırakın. 

48. "Sonra bunun ardından yedi kurak (yıl) gelecek. (Tohumluk için) 
saklayacağınız az bir miktarın dışında onlar için önceden biriktirdiğin izi 
yiyip götürecekler. 

49. "Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki insanlar onda yağ
mura kavuşturulacak ve onda (üzüm, gibi ürünleri) sıkacaklar. " 
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50. Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin. " Bunun üzerine elçi yanı
na gelince (Yusuf) dedi ki: "Efendine dön de o ellerini kesen kadınlara 
ne oldu, diye sor. Şüphe yok ki benim Rabbim onların h ilelerin i çok iyi 
b ilendir. " 

5 1 .  (Bunun üzerine hükümdar) dedi ki: "Yusuf'tan murad almak is
tediğiniz zaman haliniz ne idi?"  Kadınlar: "Haşfı, Allah için biz onun 
h içbir kötülüğünü bilmiyoruz" dediler. Azizin karısı da şöyle dedi: "Şim
di gerçek ortaya çıktı. Ben ondan murad almak istemiştim. Şüphesiz o, 
doğru söyleyenlerdendir. " 

52. "Bu gıyabrnda ona h ıyanet etmediğimi ve Allah 'ın hainlerin h ile
sini şüphesiz h idayete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi. " 

53. "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü ne
fis, şüphesiz var gücüyle kötülüğü emredicidir. Rabbimin rahmet edip 
esirgediği müstesna. Çünkü Rabbim günahları bağışlayandır, merhamet 
edendir. " 

Tefsiri : 

Allah Yusuf'un (a .s) ne kadar iffetli olduğundan söz etmiştir. Onu çevreleyen 
etkenler bir başkası için geçerli değildi .  Zira o genç bir delikanlıydı. Gençlerin 
şehvet duyguları çok yoğun olur. 

O bekardı, bir eşi yoktu. Ailesinden ve vatanından uzaktaydı .  Ailesi ile bir
likte kendi vatanında yaşayan kimse yakınlarından çekinir, onların gözünden 
düşmekten korkar. Gurbete gidince bu engel ortadan kalkmış olur. O bir kö
leydi , köleler hürlerin burun kıvırdıkları şeylerden burun kıvırıp kaçınmazlardı . 
Onu davet eden kadın asil ve güzeldi . Davetçi bu vasıflara sahip olmayan birine 
göre daha güçlüydü. Birlikte olma çağrısı kadından gelmişti . Bu nedenle erkeğin 
zorlanacağı , kaçınacağı ya da reddedilmekten korkacağı bir durum söz konusu 
değildi. Sergilediği yoğun istek ve teşvikten dolayı iffetli ya da günahkar olup ol
madığını anlamak için kölesini sınma ya da imtihan ediyor olma gibi bir ihtimal 
de yoktu. Onun hükümdarı konumundaydı. Evi en uygun zamanı kollayabile
ceği gözlerden uzak bir yerdeydi. Aniden birinin içeri girmesi ihtimaline karşı 
kapıları da kapatmıştı . Aşırı bir istekle Yusuf'a yönelmişti. Bütün bunlara rağmen 
Allah Yusuf 'u korudu, Yusuf da kadına itaat etmedi. Böylece Allah' ın hakkını ve 
efendisinin yani kadının kocasının hakkını her şeyin üstünde tuttu . Bu duruma 
bir başkası maruz kalırsa ne yapacağı bilinemez. 

Ayette yer alan "O da kadrna meyletmişti" ifadesine gelince, bu durum iki 
şekilde yorumlanmaktadır: 

Birincisi: Yusuf kadına meyletmedi ancak Rabbinin burhanım görmemiş 
olsa meylederdi. Bazıları ayeti böyle yorumlamışlardır. 
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İkincisi: Doğru olan görüş de budur. Yusuf kadına meyletti. Ancak bu anlık 
bir meyildi .  Allah için bu arzusundan vazgeçti, Allah da bu konuda ona yardım 
etti. Kadının arzusu ise ısrarlıydı ve bu arzusunu gerçekleştirmek için elinden 
geleni yaptı, fakat istediğini elde edemedi. İkisinin arzusu eşit değildi. 

Ahmed İbn Hanbel arzunun anlık ve ısrarlı olmak üzere iki türlü olduğunu 
belirtmektedir. Anlık istekten dolayı kişi hesaba çekilmez. Ancak ısrarlı istekten 
dolayı hesaba çekilir. 

Yusuf'un (a.s) beraat edeceği zaman"Ben nefsimi temize çıkarmıyorum" de
miş olması nasıl anlaşılmalıdır? Bu soruya şöyle cevap verilebilir: 

Bazı müfessirler ayete bu manayı vermişlerdir. Ancak daha büyük bir toplu
luk onlara muhalefet etmiş ve bu sözün Yusuf 'a değil vezirin hanımına ait oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. İki nedenle bu yorum daha doğrudur. 

Birincisi: Bu ifade kadının sözlerinin ardından gelmiştir. 

''Azizin kansı da şöyle dedi: "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben ondan murad al
mak istemiştim. Şüphesiz o, doğru söyleyenlerdendir. Bu gıyabında ona hıyanet 
etmediğimi ve Allah 'ın hainlerin hilesin i şüphesiz h idôyete erdirmeyeceğini onun 
da bilmesi içindi. Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. "  (Yusuf, 
12/51 -53) .  

Bu ifadenin Yusuf'a ait olduğunu söyleyenler burada gizli bir "Jı_;" lafzına 
ihtiyaç duyarlar. Oysa bunun zahiren lafzi bir delili yoktur. "' f' , "Jü" gibi bir 
lafızla kullanıldığında karışıklığa meydan vermemek için hazfedilebilir. Zira bu 
gibi durumlarda iki ihtimal de mevcuttur. Oysa buradaki görüşlerden ilki daha 
kesindir. 

İkincisi: Kadın bu konuşmayı yaparken Yusuf orada değil, zindandaydı. Ka
dın "Şimdi gerçek ortaya çıktı " dediği zaman hükümdar Yusuf'u çağırmak üzere 
haber göndermiş, Yusuf da gelen elçiye şöyle demişti: 

"Efendine dön de o ellerini kesen kadınlara ne oldu, diye sor. " (Yusuf, 
12/50) 

Bunun üzerine hükümdar kadınlara haber salmış, onları huzuruna topla
yıp kendilerine ve vezirin hanımına bu soruyu sormuştu. Onlar da gıyabında 
Yusuf' un suçsuz ve masum olduğuna şahitlik etmişlerdi .  Doğruyu söylememeleri 
mümkün olmamış ve "Hôşô, Allah için biz onun h içbir kötülüğün ü  bilmiyoruz" 
demişlerdi .  Vezirin hanımı da "Ben ondan murad almak istemiştim. Şüphesiz o, 
doğru söyleyenlerdendir" demişti. 

"Bu gıyabında ona hıyanet etmediğimi ve Allah 'ın hainlerin h ilesin i şüphe
siz hidayete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi. " (Yusuf, 12/52) ayetindeki 



Sure :  12 • Yusuf Suresi -:. 385 

ifadelerin Yusuf un sözü olduğu ve bunun en doğru tefsir olacağı ileri sürülebilir. 
Buna göre, Yusuf şöyle demeyi kastetmiştir: "Benim elçisiyle birlikte hükümdarın 
huzuruna geç çıkmamın nedeni, hükümdarın, yokluğunda karısı ile kendisine 
ihanet etmediğimi ve Allah'ın hainlere doğru yolu göstermeyeceğini bilmesi için
di. Bunları dedikten sonra Yusuf "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkar
mıyorum. Çünkü nefis, şüphesiz var gücüyle kötülüğü emredicidir. Rabbimin 
rahmet edip esirgediği m üstesna. Çünkü Rabbim günahları bağışlayandır, mer
hamet edendir" demişti. Bu sözler onun Rabbini ve kendini çok iyi tanımasından 
ileri geliyordu. Kendisine atılan iftiralardan beri, suçsuz ve masum olduğu ortaya 
çıkınca kendi durumunu açıkladı ve nefsini kendi kendine tezkiye edemeyeceği
ni, suçsuzluk iddiasında bulunamayacağını ,  zira nefsin kötülüğü emrettiğini oysa 
Allah'ın lütuf ve rahmetiyle kendisini koruduğunu bildirdi. Böylelikle suçsuzluğu
nu ortaya çıkaranın Allah olduğunu beyan etti . 

Bu itiraz ve yoruma karşılık şöyle söylenebilir: 

Bu sözü hangi grup söylemiş olursa olsun, doğru olan söz konusu ifadenin 
kadına ait olmasıdır. Çünkü ifadede yer alan zamirler birbirine atfedilmiştir. Ka
dınlar: "biz onun h içbir kötülüğünü bilmiyoruz", demiş, vezirin hanımı da "Ben 
ondan murad almak istemiştim. Şüphesiz o, doğru söyleyenlerdendir" demişti. 
Buradaki beş zamir açık, net ve gizli olup şu sözle bağlanmıştır: "Bu gıyabında 
ona h ıyanet etmediğimi onun da bilmesi içindi. " Öncelikle zikredilen budur. Bu
radaki sözü nazmından ayıran bir şey ve delilsiz olarak gizlenen herhangi bir söz 
yoktur. "Ona h ıyanet etmediğimi onun da bilmesi içindi " sözünün anlamı nedir? 
diye sorulacak olursa, bu cümlenin tam anlamıyla bir özür dileme olduğu, özür 
ve itirafın birlikte zikredildiği söylenebilir. Kadın: "Benim bu sözüm ve onun suç
suz olduğunu kabullenişim gıyabında yalan söyleyerek ona ihanet etmediğimi 
bilmesi içindir. İşin başında ben yüzüne karşı ona hıyanet etmiştim ancak şimdi 
bilsin ki ben ona gıyabında hıyanet etmedim" demiştir. Ardından kendi mazere
tini beyan etmiştir: "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. " Daha 
sonra nefsini temize çıkarmama nedenini açıklamıştır. Bu neden nefsin kötülüğü 
emretmesidir. Bir düşün, ne ilginç bir kadın! Gerçeği itiraf etti ve sevdiğinden 
özür diledi . Ardından kendisini bu hataya sevk eden sebebi açıkladı . Tüm bu 
sözlerini Allah'tan bağışlanma ve merhamet isteğiyle tamamladı. Allah'ın mer
hameti olmasa kulların kötülüğe maruz kalacaklarını belirtti . 

Bu tefsir ile bu sözlerin lafız ve anlam bakımından Yusuf'a ait olduğu yö
nündeki tefsiri karşılaştırıp bu tefsirler arasındaki uyumsuzlukları düşünmek ge
rekmektedir. Müşrik bir kadının bu sözleri söylemesi uzak bir ihtimal değildir. 
Zira içinde yaşadığı toplum şirk koşsalar dahi Allah ' ın varlığını ve hakkını kabul 
ediyordu. Bu konuda kocasının öncelikle sarf ettiği şu sözleri hatırlamak gerek
mektedir: 
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"(Ey kadın) sen de günahının bağışlanmasını dile! Çünkü sen gerçekten 
günahkarlardan oldun. " (Yusuf, 12/29) .426 

Ayetler vezirin hanımının Yusuf 'a aşık olması, meyletmesi ve tuzak kurma
sından, Yusuf'un sabrı, takvası ve iffeti sayesinde geldiği konumdan bahset
mektedir. Onun karşılaştığı durum ancak Allah' ın sabır vermesi halinde sabır 
gösterilebilecek bir durumdur. Çağrıda bulunanın gücü, herhangi bir engel bu
lunmaması ve çağrıda bulunanın en nihai güce sahip olması gibi nedenlerden 
ötürü Yusuf, bu fiili işleyebilirdi .  Bu günahtan uzak kalmanın zor oluşu şu sebep
lerle açıklanabilir: 

Birincisi: Allah , susuz insanı suya, aç insanı yemeğe meyyal yarattığı gibi 
erkeği de kadına meyilli yaratmıştır. Hatta pek çok kimse aç ve susuz kalmaya 
sabredebildiği halde kadınlar karşısında sabırsız olur. Helal dairesi içinde kalın
dığı sürece bu eğilim kötülenemez aksine Ahmed b. Hanbel ' in Kitabu'z-zühd'de 
Yusuf b. Atiye es-Saffar' ın427 Sabit el-Bünani'den naklen Enes'ten rivayet ettiği 
şu hadiste görüldüğü üzere övünmeye değer kabul edilir: 

"Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku 
sevdirildi. Ben yiyecek ve içeceksiz kalmaya sabrederim ama onlarsız kalmaya 
sabredemem."428 

ikincisi : Yusuf ( a .s) gençti . Gençlerin cinsel istekleri daha yoğun olduğu gibi 
bu isteği dizginlemeleri de daha zordur. 

Üçüncüsü: Bekardı. Cinsel isteğini gidereceği bir r;şi yoktu. 

Dördüncüsü : Gurbetteydi .  Gurbette olan kimse cinsel ihtiyaçlarını karşıla
mak için kendi vatanında ailesinin ve tanıdıklarının arasındayken yapamayacağı 
şeyleri yapar. 

Beşincisi: Kadın asil ve güzeldi. Bu özelliklerin her biri onunla birlikte olabil
me nedeniydi. 

Altıncısı : Kadın kendini korumaya çalışmıyor ve kaçmıyordu. Pek çok kişi 
kadının geri durması ve kaçması sebebiyle meyil ve arzusundan vazgeçer. Ancak 
şairin dediği gibi ,  kaçma ve kendini sakınma pek çok kişinin sevgisini arttırabilir: 

O kendini sakındıkça sevgim arttı 

insana en tatlı gelen şey yasaklardır 

426 Ravzatu 'l-muhibbin, 297-301 .  
427 Yusuf b. Atiye es-Saffar'ın zayıf olduğu konusunda icma bulunmaktadır. Nesfü onun metruk 

olduğunu, Buhari münkeru'l-hadis olduğunu söylemiştir. Bk. Mizanu '/-i 'tida/, IV, 468. 
428 Hadisi ravisi Yusuf b. Atiye es-Saffar' ın zayıf olduğu hususunda icma bulunmaktadır. Nesfü 

metruk, Buhari ise münkerü'l-hadis bir ravi olduğu kanaatindedir. (Mizdnu '/-i 'tidd/, IV, 
468) . 
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İnsanların mizacı farklıdır. Kadının kendini sunması ve istekli olması karşı
sında kiminin sevgisi artar. Kaçınma ve uzaklaşma halinde ise rağbeti ortadan 
kalkar. 

Bir kadı bana, eşin kaçınması ve uzaklaşması halinde erkeğin istek ve şeh
vetinin gideceğini söylemişti. Kimi erkekler ise kaçınma halinde daha fazla istek 
duyarlar, sevgi ve şehvetleri artar. Kaçınma ve uzak durma karşısında üstünlük 
kurma zevki elde ederler. Zorlaşan bir şeyi elde etmek daha çok istek ve zevk 
uyandırır. 

Yedincisi : Kadın arzu etti , istek duydu ve bunu ortaya koydu. Bu isteğini 
elde etmek için çaba sarf etti . Rağbet etti ve zelil oldu. Yusuf ise kendisine rağbet 
edilen biriydi Onurunu muhafaza etti. Kadına rağbet etmedi .  

Sekizincisi: Kadın kendi evindeydi .  Kontrol ve idare kendisindeydi .  Kendi
sine itaat etmemesi halinde Yusuf'a eziyet edebilirdi .  Dolayısıyla ilgi ve istek ile 
korku unsuru bir aradaydı .  

Dokuzuncusu: Yusuf, kadının veya yakınlarından birinin dedikodu yapma
sından korkacak bir durumda değildi .  Zira istekte bulunan, rağbet eden, kapıları 
kapatan ve kendilerini görme ihtimali olanları uzaklaştıran kadının kendisiydi. 

Onuncusu: Yusuf kadının evinde yaşayan bir köleydi .  Eve girip çıkıyor, her 
zaman kadının yanında oluyordu . Onun davetini kabul etmesi çirkin bulunmaz
dı .  Yakınlık böyle bir isteğin oluşmasında önemli bir etkendir. Arapların ileri ge
lenlerinden bir kadına kendisini zinaya sevk eden şeyin ne olduğu sorulmuş o 
da: "Yastıkların yakınlığı ve aşkın büyüklüğü" diye cevap vermiş, aralarındaki 
yakınlık ve aşktan söz etmişti. 

On birincisi: Kadın Yusuf'a karşı hilekar ve düzenbazlarla işbirliği yapmış, 
onlara Yusuf'u göstererek derdini anlatmış ve onlardan yardım istemişti . Yusuf 
da onlara karşı Allah' tan yardım istemişti: "Eğer sen bunların tuzakların ı  benden 
saumazsan onlara meyleder, cahillerden olurum. "  (Yusuf, 12/33) 

On ikincisi: Kadın onu hapse attırmak ve küçük düşürmekle tehdit etti. Bu 
da bir çeşit zorlamaydı. Gerçekleştirilme ihtimali çok yüksek bir tehditti . Böylece 
şehvet unsuru ile hapis ve küçük düşürülme korkusu bir aradaydı .  

On üçüncüsü : Kadının kocası Yusuf' la hanımını birbirinden uzaklaştırıp ayı
racak bir mertlik ve kıskançlık davranışı göstermemişti. Aksine bu olaylar karşı
sındaki nihai tepkisi Yusuf 'a "Sen bundan uazgeç" ,  kadına da "Sen de güna
hının bağışlanmasın ı  dile! Çünkü sen gerçekten günahkôrlardan oldun" demek 
olmuştu . 
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Erkeğin kıskanç olması bu tür olayları engelleyen en güçlü etkendir. Oysa 
adam herhangi bir kıskançlık belirtisi göstermemişti. Tüm bu şartlara rağmen 
Yusuf Allah ' ın rızası ve korkusunu tercih etmiş, içindeki Allah sevgisi onu zina 
etmek yerine zindana atılmayı tercih etmeye sevk etmişti . "Dedi ki: "Rabbim, 
ben zindanı bu kadınların beni kendisine davet edegeldik/eri şeye tercih ede
rim " (Yusuf, 12/33) .  Allah kendisini korumasa ve kurulan tuzakları boşa çıkarıp 
sahiplerine çevirmese bütün bu hadiselerden kurtulamayıp cahillerden olacağını 
biliyordu. Bu bilgisi Rab bini ve kendi nefsini çok iyi tanımasından ileri geliyordu. 
Bu kıssada binden fazla ibret, ders ve hikmet yer almaktadır. Allah muvaffak 
ederse bunları müstakil bir eserde ele alacağız. 429 

Vezirin hanımı müşrik olduğu için aşkı yüzünden bu olayları yaşamış, Yusuf 
ise ihlaslı olmasından ötürü kurtulmuştu. Allah Teala "Ondan fenalığı ve fuhşu 
giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı " buyur
muştu. Ayette zikredilen fenalık aşktır. Fuhuş ise zinadır. İhlasa erdirilmiş olmak 
Allah sevgisinden dolayı kurtulmaktır. Allah onu, kalbini Allah'tan başkasına 
bağlayıp müşrik olarak maddi aşka düşme fitnesinden kurtarmıştı.430 

Vezirin hanımı evli olduğu halde müşrik olduğu için bu duruma düşmüştü. 
Yusuf ise gençti, bekardı, yabancı bir memleketteydi ,  köleydi ancak ihlaslı oldu
ğu için bu olaylardan kurtulmuştu .431 

Fenalık ve fuhşu savmak, kalbin bunlara meylini savmak anlamındadır. Bun
lara sevk eden unsurları savmak suretiyle fenalık ve fuhuş da giderilmiş olur. 432 

Delillerle Hüküm Vermek 

Allah Teala Kur'an-ı Kerim' de vezirin hanımının akrabalarından bir şahitten 
bahsetmiş, bu şahit karinelerden hareketle Yusuf un suçsuzluğuna ve kadının 
yalancılığına hükmetmiştir: 

"Kadın ın  yakınlarından bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden 
yırtıldıysa kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır. Yok, eğer gömleği ar
kadan yırtıldıysa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir" dedi. 
Kocası gömleğinin arkasından yırtılmış olduğunu görünce: "Şüphesiz ki bu sizin 
(kadınların) hilelerinizdendir. Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür" dedi. " (Yu
suf, 12/26-28) .  

Allah Teala bu delili ayet olarak adlandırmıştır. Çünkü bu delil herhangi bir 
delilden daha tesirlidir: 

429 E/-CevCıbü'l-kCıfi , 2 13-216. 
430 İğCıse, il , 141 .  
431 İğCıse, 1 ,  47. 
432 ŞifCıu '/-alil, 1 10- 1 1 1 .  
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"Sonra (günahsızlığını ispatlayan) bütün ayetleri (delilleri) gördükleri halde 
yine de onu bir süreye kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü ."  (Yusuf, 
12/35) .  

Allah bu  durumu Yusuf'un üzüntü verici görmeyip kabullendiğini ve rızayla 
karşıladığını anlatmıştır. 433 

Haramı tatmak yerine cezaya sabretmek 

Allah Teala Yusuf'u iki durumdan birini seçmekle karşı karşıya bırakmış, 
Yusuf da haram işlemek yerine dünyevi ceza olan hapse atılmayı tercih etmişti . 
Kadın şöyle demişti: 

"Şayet kendisine emredeceğimi yapmazsa, and olsun zindana atılacak ve 
her halde zillete uğrayanlardan olacaktır. Dedi ki: "Rabbim, ben zindanı bu ka
dınların beni kendisine dôvet edegeldikleri şeye tercih ederim. Eğer sen bunla
rın tuzaklarını benden savmazsan onlara meyleder, cahillerden olurum . "  (Yusuf, 
12/32-33) . 

Yusuf kötülük işlemek yerine hapse atılmayı tercih etti. Daha sonra Allah ' ın 
güç ve kuvvetine sığındı. Bu durundan ancak Allah' ın yardımıyla, desteğiyle ve 
kendisini muvaffak etmesi halinde kurtulacağını kendi kendine kurtulamayaca
ğını ifade etti: 

"Eğer sen bunların tuzaklarını benden savmazsan onlara meyleder, cahiller
den olurum." 

Kul kendi nefsine, sabrına, durumuna ve iffetine güvenmemelidir. Ne zaman 
bunlara güvenirse Allah'ın korumasından mahrum olur ve terkedilmişliğe maruz 
kalır.434 

Yusuf (as) işte böyleydi . Bu nedenle vezirin hanımı diğer kadınlara Yusuf'u 
gösterip sevgisini mazur görmeleri için şöyle demişti: 

"Kadın dedi ki: "Kendisi dolayısı ile beni ayıpladığınız işte budur". (Yusuf, 
12/32) . 

Bu adam benim aşık olduğum kişidir. Kim beni bu sevgimden dolayı kınaya
cak olursa onun güzelliğine bir baksın. Daha sonra ise şöyle dedi: 

"Evet, anda/sun ben ondan m urad almak istedim. Fakat o kendisini koru
du. '' (Yusuf, 12/32 ) .  

Bu güzelliği benden esirgedi ve sakladı. Dış görünüşü böyle güzel olan bu 
kişi iffet ve temizlik bakımından da mükemmel bir durumdadır. Kötülükten de 

433 İğô.se, i l ,  66. 
434 Ravzatu 'l-mu. ıibbin, 413. 
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uzaktır. Seven kimse, sevdiği kişinin kusurlarından bahsetmez sadece iyilik ve 
güzelliklerini över ve anlatır.435 

Yusuf şöyle dedi: 

"Dedi ki: "Rabbim, ben zindan ı bu kadınların beni kendisine davet edegel
dik/eri şeye tercih ederim.  Eğer sen bunların tuzaklarını benden savmazsan on
lara meyleder, cah illerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. 
O kadınların tuzaklarını üzerinden savdı. Çünkü O hakkıyla işitendir, bilendir. " 
(Yusuf, 12/33-34) . 

Kendisine kurulan tuzağın savılması, kadınların isteklerinin, dilleriyle kurduk
ları tuzakların ve bilinçli olarak giriştikleri işlerin boşa çıkarılmasıdır. Bu tuzakları 
iptal eden Allah' tır. Tuzakları savmak Allah ' ın fiilidir. Kadınların geri çekilmeleri 
kendi fiilleridir aynı zamanda Allah'ın fiilinin eseridir.436 

İsim müsemmanın kendisi veya aynısı değildir diyenlerin delili 

Bu görüşte olanların delili şu ayettir: 

"Sizin O 'nu bırakıp da taptıklarınız, kendinizin ve babalarınızın adlandırdığı 
bir takım isimlerden başkası değildir. " (Yusuf, 12/40) 

Bu görüşte olanlar, putperestlerin isim verdikleri şeylere taptıklarını söyle
mişlerdir. Bu görüş doğrudur.437 

Bu kişiler isim verdikleri şeylere tapmışlardır. Ancak uydurdukları isimler 
batıldır. Lat ve Uzza gibi. Bunlar gerçekte karşılığı olmayan yalan ve batıl isim
lerden ibarettir. Putperestler bunlara ilah adını vermiş ve gerçek ilah olduklarına 
inanarak bunlara tapınmışlardır. Oysa bunlar sadece isimden ibarettir. Gerçek 
karşılıkları yoktur. Dolayısıyla bu kişiler müsemmaya değil isimlere tapmaktadır
lar. Bu durum soğan kabuklarını et olarak adlandırıp yemeye benzemektedir. Bu 
kişi et yediğini iddia etse de sadece et adını verdiği şeyi yemiştir. Toprağı ekmek 
olarak adlandırıp yese sadece ekmeğin adını yemiştir. Bu durum ilahlar konu
sunda daha açıktır. Onların ilah oldukları gerçek değildir. Bu tapınılanlar sadece 
isimden ibarettir. Allah Tea.Ja'nın kelamındaki mana düşünülmelidir. 438 

435 Ravzatü'l-muhibbin, 224, 225. 
436 Şifdu'/-alil, 59. 
437 Bk. Süheyli, Netaicü '/-fikr, 45-46. 
438 Bedaiu '/ -fevaid, I ,  19-20. 
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Kardeşini Yanında Tutmak İçin Yusuf'un Başvurduğu Yol 
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54. Hükümdar: "Onu bana getirin, onu kendime en yakınlardan kı
layım "  dedi. Onunla konuşunca da şöyle dedi: "Sen bugün (den sonra} 
bizim nezdimizde önemli bir mevki sahibisin, eminsin. " 

55. Dedi ki: "Beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben 
(onları) iyice koruyanım, (bu işi) bilenim. " 

56. İşte böylece o yerde Yusuf'a iktidar verdik. O, orada dilediği yer
de konaklardı. Rahmetim izi dilediğimize veririz. İyi hareket edenlerin de 
ecrini zayi etmeyiz. 

5 7. İman edip de takvaya devam edenler için ahiret mükafatı ise 
elbet daha hayırlıdır. 

58. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. O kendilerini 
tanıdığı halde onlar onu tanımadılar. 

59. Yüklerini hazırlayınca dedi ki: "Bana (bir daha gelişin izde) baba 
bir kardeşin izi de getirin. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam veriyorum ve 
ben misafirperver/erin en iyisiyim. 

60. "Eğer onu bana getirmezseniz artık sizin yanımda (alacağınız) 
hiçbir ölçeğiniz olmayacaktır. Bana da yaklaşmayın. " 

61 . "Ne yapıp edip onu babasından almaya çalışacağız; her halde 
(bunu) yaparız " dediler. 

62. Yusuf memurlarına: "Bedellerini yüklerinin içine koyuverin. Bel
ki ailelerine dön ünce bunun farkına varırlar da yine geri dönerler" de
mişti. 

63. Babalarına döndüklerinde: "Ey babamız, artık bize ölçek ile (öl
çülüp} azık verilmeyecek. Artık kardeşimizi de bizimle beraber gönder 
de ölçek alalım. Biz herhalde onu koruyacağız" dediler. 
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64. Dedi ki: "Daha önceden kardeşi hakkında size ne kadar güvendi 
isem bunun hakkında da ancak o kadar size güvenebilirim, değil mi? 
Allah en hayırlı koruyucudur. O, merhametlilerin en merhametlisidir. " 

65. Zahire yüklerin i  açtıkları zaman bedellerinin kendilerine geri ve
rildiğini gördüler. "Ey babamız, daha ne istiyoruz? işte bu (zahire almak 
için) götürdüğüm üz bedellerimiz de bize iade edilmiş. (Bununla tekrar) 
ailemize erzak getiririz. Kardeşimizi koruruz. (Onu yanımıza almakla 
da) bir deve yükü daha zahire de alırız. Bu (getirdiğimiz) az bir ölçektir" 
dediler. 

66. "Etrafın ız kuşatılmadıkça onu bana kesin olarak getireceğinize 
dair Allah'tan sağlam bir taahhüd vermediğin iz sürece onu sizinle bera
ber asla göndermem " dedi. Artık ona kesin teminatlarını verince o da: 
"Allah söylediklerimize vekil (şahid)dir. " dedi. 

67. "Ey oğullarım, hepiniz (Mısır'a) b ir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı 
kapılardan girin. Bununla beraber Allah'tan size gelecek hiçbir şeyi siz
den geri çeviremem. Hüküm ancak Allah 'ındır. Ben, yalnız O'na güve
n ip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız O'na güven ip dayanmalıdır" 
dedi. 

68. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Fakat bu, 
Allah'tan onlara gelecek h içbir şeyi önleyemezdi. Sadece Ya 'kub 'un 
içindeki b ir dileği olup, o da bunu açığa çıkardı. Şüphesiz ki o, kendisine 
öğrettiğimiz için, b ir ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

69. Yusuf'un h uzuruna girdiklerinde o, kardeşini yanına aldı. "Ben, 
senin kardeşinim. Onların yapmış olduklarına artık üzülme!" dedi. 

70. Onların yüklerini hazırla(t)dığında su kabını (gizlice) kardeşinin 
yükü arasına koy(dur)du. Sonra bir münadi: "Ey kafile (durun), siz ger
çekten hırsızlık yaptınız"  diye bağırdı. 

71 . (Yakuboğulları) onlara dönerek: "Ne kaybettiniz, (ne arıyorsu
n uz) ? " dediler. 

72. Dediler ki: "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir 
deve yükü (zahire) var" (Münadi) : "Ben de buna kefilim " dedi. 

73. "Allah 'a anda/sun ki, - sizin de bildiğiniz gibi- b iz bu yere fesad 
çıkarmak için gelmedik. Hırsız kimseler de ..ıeğiliz" dediler. 

74. "Eğer yalancılar iseniz (hırsızın) cezası nedir?" dediler. 

75. "Bunun cezası yükünde (çalınmış mal) bulunan kimsenin kendi
sinin karşılık olarak (köle) alınmasıdır. Biz zalimleri böylece cezalandı
rırız" dediler. 
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76. Bunun üzerine (Yusuf) kardeşi (Bünyamin) in yükünden önce 
onların yüklerini aratmaya başladı. Sonra kabı kardeşinin yükü arasın
dan çıkardı. İşte Biz Yusuf'un lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa 
o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, ancak 
Allah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her 
ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır. 

77. (Yakuboğulları) :  "Eğer o (Bünyamin) çalmış bulunuyorsa onun 
daha evvel bir kardeşi de çalmıştı " dediler. O vakit Yusuf bu sözlerini 
içinde gizleyip bunu onlara açıklamadı ve (kendi kendine) dedi ki: "Si
zin durumunuz daha da kötüdür. Allah, sizin söylemekte olduğunuzun 
mahiyetini en iyi bilendir. " 

78. "Ey Aziz! Onun çok ihtiyar bir babası var. Bunun için onun ye
rine (bizden) birimizi alıkoy; biz seni  gerçekten iyilik edenlerden görü
yoruz" dediler. 

79. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymamız
dan Allah 'a sığın ırız. O takdirde biz elbette zalim/eriz demektir" dedi. 

Tefsiri : 

Yusuf kardeşini yanında tutmak ve diğer kardeşlerini tuzaklarını ortaya çı
karmak için su içtiği kabı kardeşinin yüküne koymuştu. Hileye başvuranlara şu 
sorular sorulmalıdır: 

Birincisi :  Bu hadisede olduğu gibi sadece bir delil elde etmek için mi hile
ye başvurmayı caiz buluyorsunuz? Yoksa yapılmasını caiz görmediğiniz bir şeyi 
nasıl delil gösteriyorsunuz? Eğer böyle bir yola başvurmanın Yusuf' un şeriatında 
caiz olduğunu ileri sürüyorsanız bu iddiaya şu cevap verilebilir: 

Bizim şeriatımızda caiz değilse hile size ne fayda sağlayacak? 

İbn Teymiye şöyle demektedir:439 

Yusuf kıssasında Yusuf'un kardeşini alıkoymak için başvurduğu yol, haram 
olduğunu açıkladığımız bazı hilelere dahil değildir. Bu durumun iyi hilelere örnek 
oluşturduğunu Allah şöyle anlatmıştır: 

"Yusuf memurlarına: "Bedellerini yüklerinin içine koyuverin. Belki ailelerine 
dönünce bunun farkına varırlar da yine geri dönerler" demişti . "  (Yusuf, 12/62) .  

Yusuf bedellerini yüklerinin içine koymakla kardeşlerinin tekrar gelmesini 
sağlamıştı. Bu davranışın manası ile ilgili şu yorumlar yapılmıştır: 

Kardeşlerinin geri dönüş paraları olmamasından endişelenmiştir. 

439 Bu bölüm İbn teymiyye'nin el-Fetô.va '/-kübrô. adlt eserinden nakledilmiştir. Bk. III, 209 vd . 
Nerede ise harfi harfine alıntılanmtştır. 
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Bir diğer yoruma göre para almanın onlara zarar vermesinden korkmuştu . 
Diğer bir değerlendirmeye göre onlardan para almakla kınanacağını düşündü. 
Bir başka açıklamaya göre bedelini geri vermek suretiyle onlara ikramda bulun
du. Böylece geri dönmelerini kolaylaştırdı .  Bir başka manaya göre bedeli ver
mek için dönecek kadar emin olduklarını biliyordu. 

Burada başvurulan hile salih bir ameldir. Amaç kardeşlerinin geri dönme
lerini sağlamaktır. Bu işte hem onlar hem de babaları için fayda vardı .  Salih bir 
niyet gözetilmişti . 

Yusuf kardeşlerinin, kendisinin ve babalarının menfaati için, Allah ' ın tüm 
memleketlerde onlar hakkında dilediği hayrın bir gereği olarak, kendisini tanıt
mamıştı. 

İkincisi: Kardeşleri ikinci kez geldiklerinde Yusuf onların yüklerini hazırla
tınca su içtiği kabı kardeşinin yüküne koydu. Böylece kardeşinin hırsız olduğuna 
dair onları inandırdı .  Yusuf'un bu işi kardeşinin onayını ve rızasını alarak yaptığı 
söylenmiştir. Nitekim kardeşinin kabul edip etmeme hakkı da vardır. Şu ayet 
Yusuf un kardeşinin onayını alarak bu işe başvurduğuna delalet etmektedir: 

"Yusuf'un h uzuruna girdiklerinde o, kardeşini yan ına aldı. "Ben, senin kar
deşin im. Onların yapmış olduklarına artık üzülme!" dedi ." (Yusuf, 12/69 ) .  

Bu ayet ile ilgili iki görüş vardır: 

Birinci görüş: Kardeşi Yusuf'u tanımıştı . Kendisini alıkoymak için başvurdu
ğu hileden dolayı üzülmeden onun yanında kaldı . 

!kinci görüş: Yusuf kendisini açıkça tanıtmadı. Ben senin kayıp kardeşin 
konumundayım, kardeşlerinin kötü muamelesi ve eziyeti seni üzmesin, demeyi 
kastetti . 

Bu görüşü ileri sürenlere göre Yusuf, kardeşine bildirmeden su kabını onun 
yükleri arasına koymuştur.440 Ancak bu tefsir Kur'an'da anlatılanlara ve çoğun
luğu görüşüne muhaliftir. Korkutulmayı hak etmeyen biri korkutulmuştur. Oysa 
Ka'b ve bir başka müfessirin belirttiği birinci görüşe göre Yusuf, kardeşine kendi
sini tanıttığı zaman kardeşi ondan ayrılmak istemediğini söylemiştir.441 

Yusuf: "Benim için babam çok üzüldü. Seni alıkoyarak onu daha çok üzmek 
istemiyorum. Ancak büyük bir hadise meydana getirip herkese duyurmak ve 
tahammül edilemeyecek bir işi sana nispet etmek yoluyla seni yanımda tutabili
rim" ded i .  Kardeşi Yusuf'a: "Hiçbir şeye aldırış etmiyorum. Ne istersen yap, ben 
senden ayrılmak istemiyorum" dedi . 

440 Taberi, Tefsir, X111/l 7 .  
441 Taberi, Tefsir, X111/l 7; el-Fetouo 'l-kübra, !il, 2 10. Kardeşinin ismi Bünyamin'dir. 
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Yusuf: "Ben su kabımı senin yüküne yerleştireceğim . Daha sonra senin hır
sızlık yaptığını ilan edeceğim. Böylece yanımda kalman kolaylaşacaktır" dedi .  

Kardeşi: "Yapabilirsin" diye cevap verdi .  Böylece Yusuf bu işe kardeşinin 
iznini ve rızasını aldıktan sonra kalkıştı . 

Üçüncü görüş: Bir münadi seslenerek olayı duyurdu. 

"Sonra bir m ünadi: "Ey kafile (durun), siz gerçekten hırsızlık yaptınız" diye 
bağırdı. (Yôkuboğulları) onlara dönerek: "Ne kaybettin iz, (ne arıyorsunuz) ?" 
dediler. Dediler ki: "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve 
yükü (zahire) var" (Münadi): "Ben de buna kefilim " dedi. Al/ah 'a anda/sun ki, -
sizin de bildiğiniz gibi- b iz bu yere fesad çıkarmak için gelmedik. Hırsız kimseler 
de değiliz" dediler. Eğer yalancılar iseniz (hırsızın) cezası nedir?" dediler. Bunun 
cezası yükünde (çalınmış mal) bulunan kimsenin kendisinin karşılık olarak (köle) 
alınmasıdır. Biz zalimleri böylece cezalandırırız" dediler. Bunun üzerine (Yusuf) 
kardeşi (Bünyamin) in yükünden önce onların yüklerini aratmaya başladı. Sonra 
kabı kardeşinin yükü arasından çıkardı. İşte Biz Yusuf'un lehine böyle bir takdir
de bulunduk. Yoksa o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. 
Bu, ancak Al/ah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her 
ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır " (Yusuf, 12170-76) . 

Ayette münadinin kullandığı "siz gerçekten hırsızlık yaptınız" ifadesinde hır
sızlar kelimesinin kullanılması iki anlama gelmektedir: 

Birincisi: Burada bir muaraza bulunmaktadır. Yusuf, kardeşlerinin, kendisini 
babasından h ile ile çalmalarını ve ihanetlerini kastetmektedir. Hain aynı zaman
da hırsız olarak adlandırılır. Burada simgesel bir anlatım vardır. Bu nedenle ilmi 
ve edebi eserlere ihanet etmeye de hırsızlık denir. 

İkincisi: Münadi bu sözü Yusuf un emriyle söylemedi .  Kadı Ebu Ya' la ve bir 
başka müfessir şöyle demektedi:-:442 Yusuf, arkadaşlarından birinden su kabını 
kardeşinin yüküne koymasını istedi. Daha sonra vekillerinden biri su kabını kay
bettiklerini ve kim tarafından alındığını bilmediklerini söyledi: 

"Ey kafile (durun), siz gerçekten hırsızlık yaptınız" 

Münadi ,  onların hırsız olduklarını zannederek böyle seslendi. Bu seslenişte 
Yusuf'un bir emri yoktu . Yusuf münadiye: "Bunlar hırsızlık yaptılar" demiş ve 
kardeşlerinin kendisini babasından çaldıklarını kastetmiş olabilir. Münadi ise su 
kabının çalındığını anlamıştır. Yusuf da doğru söylemiştir, münadi de doğru söy
lemiştir. 

442 Taberi, Tefsir, XIIl/16. 
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"Siz gerçekten hırsızlık yaptınız "  ifadesinde mef'ul (nesne) hazfedilmiştir. 
Böylece onların hırsızlıkları ile ilgili tariz sanatı yapılmıştır.443 Söylenen söz doğru
dur. "Hükümdarın su kabını kaybettik"  sözünde bu kaybolan nesne zikredilmiş
tir. Yusuf un münadisi bir cümlede tariz diğerinde tasrih yaparak her iki cümlede 
de doğru söylemiştir. Yusuf, "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını 
a/ıkoymamızdan Allah 'a sığınırız" demiş, "hırsızlık yapan kimse" ifadesini kullan
mamıştır. Oysa ikinci ifade daha kısa ve özdür ancak doğru değildir. Zira kardeşi 
hırsız değildir. Aranan eşyanın onun yükleri arasında bulunduğu doğrudur. Do
layısıyla Yusuf'un sözü hem doğrudur hem de muaraza içermektedir. 

Yusuf'un burada kullandığı söz sanatını melekler de444 Davud'a (a.s) hitap 
ederken kullanmışlardı :  

"Onlar: "Korkma iki davacıyız. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda 
hak ile hüküm et, zulüm etme ve bizi doğru yola ilet" dediler. (Birileri dedi ki:) 
"Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu vardır. Benim ise bir ko
yunum var. O koyunu bana ver, dedi ve söz söylemede de beni yendi. " (Sad, 
38/22-23 ) .  

Bu ifadenin muaraza olduğunu söylemek kolay değildir. Ancak burada 
darb-ı mesel getirilmiştir. "Böyle bir olay gerçekleşirse hükmü ne olur?" anla
mında farazi bir soru sorulmuştur. 

Bunun bir benzeri, Allah ' ın imtihan etmek istediği üç kişiye bir meleğin söy
lediği sözde de vardır: 

"Ben yolda kalmış, kimsesiz bir fakirim. Önce Allah' ın sonra senin yardımın 
olmasa gideceğim yere varamam. Sana bu malı veren Allah aşkına yoluma de
vam edebilmek için senden bir binek istiyorum.  "445 

Bu sözde tariz değil darb-ı mesel vardır. Söz sarahaten söylenmiştir. Davud'a 
(a.s) meleklerin söylediği söz gibi imtihan amacıyla farazi olarak anlatılmıştır. 

Nasr b. Hacib şöyle demektedir: İbn Uyeyne'ye, yaptığı bir şeyden dolayı kar
deşinden özür dilerken sırf onu hoşnut etmek için sözü kıvıran kişinin günahkar 
olup olmayacağı soruldu. İbn Uyeyne: "İnsanların arasını düzeltmek için yalan 
söyleyen kişinin yalancı sayılmayacağını duymadın mı?" diye cevap verdi.446 

443 Tarizin anlamı ve hükmü için bk. Zôdu '/-meôd, V, 49; Es-Savôiku'l-mürsele, il ,  504-505; 
Miftôhu dôri 's-saôde, 366. 

444 Bu kişilerin melek olduğuna dair bk. İbn Cerir, Tefsir, XXIII, 141 . 
445 Buhari, Enbiya 5 1 .  Bu üç kişi Israiloğullarından biri kel, biri kör, biri alaca hastalığına yaka

lanmış kişilerdir. Müslim, Zühd, lsrailoğullartından üç kişi babı, V, 818. 
446 İbn Uyeyne Ümmü Külsüm binti Ukbe'den nakledilen bir hadise işaret etmiş gözükmekte

dir. Bu hadise göre Hz. Peygamber: "İnsanların arasını düzeltmek için yalan söyleyen kişinin 
yalancı değildir. Niyeti hayırdır, söylediği söz de hayırdır" buyurmuştur. Bk. Buhari, Sulh, 2; 
Müslim, Birr ve sıla, Yalanın haram olması ve bir kısmının mübah olması babı, V, 464. 
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Allah'ın rızası gözetildiği sürece, kardeşlerin arasını düzeltmek diğer insan
ların arasını düzeltmekten hayırlıdır. Ancak böyle bir işe kalkışırken insanlara 
eziyet etmekten kaçınmak, yaptıklarına pişman olmak, kendinden kaynaklanan 
kötülüğü savmak, yalan söyleyerek makam ve menfaat elde etme arzusu gütme
mek gereklidir. Karşı tarafın düşmanlık yapmasından veya bir zarar vermesinden 
korkulursa da yalan söylemeye ruhsat verilir. 

Huzeyfe şöyle demiştir: Daha büyük bir günah işleme korkusu ile dinin bir 
kısmını bir kısmına karşılık satın alırım. 

Süfyan, Davud'a (as) gelen meleklerin hasım olmadıkları halde "iki davacı
yız. Birim iz diğerine haksızlık etmiştir" demekle yalancı olmadıklarını söylemiştir. 

İbrahim (as) "Muhakkak ben hastayım"447 ve "Onların şu büyükleri bunu 
yapmıştır"448 derken Yusuf (as) "siz gerçekten h ırsızlık yaptınız "449 demiştir. Süf
yan bu tür tarizlerin mubah olduğunu belirtmiştir. 

Kimi fakihler Yusuf kıssasından hareketle , insanın karşı tarafın rızası olmasa 
da hakkını almak için elinden geleni yapmasını caiz bulmuşlardır. 

İbn Teymiye şöyle demektedir:450 Bu delil zayıftır. Yusuf, kardeşinin rızasını 
almadan onu yanında tutamazdı .  Bu kardeşi Yusuf'a haksızlık etmiş de değildi .  
Bu nedenle Yusuf un ona kısas yaptığı da söylenemez. Bunu yapanlar diğer 
kardeşlerdi. Evet, Yusuf kardeşini kendi yanında tutarak onlara eziyet etmiş sa
yılırdı .  Çünkü kardeşlerini sağ salim geri getirmeleri için babalarına söz vermiş
lerdi . Babalan "Etrafınız kuşatı/madıkça"(Yusuf, 12/66) ifadesi ile anlaşmaya bir 
istisna getirmişti. 

Ve onların etrafı kuşatıldı . Yusuf 'un amacı kardeşini hapsederek diğer kar
deşlerinden intikam almak değildi . O böyle bir davranışa kalkışmayacak kadar 
yüce karakterliydi .  Bu olayda kardeşlerinden daha ziyade babası eziyet çekmişti. 
Yusuf'un bu davranışı Allah' ın bir emriydi .  Böylece Yakup ve Yusuf un imtihanı 
bütünüyle tamamlanmış olacak Allah'ın onlar hakkındaki takdirinde var olan 
hikmet ortaya çıkacaktı. 

Yusuf kardeşlerine kısas yapmayı amaçlamış olduğunu farz edelim: Bu du
rumda bilinmelidir ki, bu hususta alimler arasında hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. 

Kişiye ancak kendisine yapılanın misliyle kısas yapabilir. Alimler arasında ih
tilaflı olan şudur: Kişinin hırsızlık yapana veya ihanet edene karşı misliyle hırsızlık 
yapıp ihanet edebilir mi? Oysa Yusuf kıssası bu türden vakalar içermemektedir. 

44 7 Es-Saffat, 38/89 . 
448 El-Enbiya, 2 1/63 
449 Yusuf, 1 2170. 
450 El-Fetaua 'l-kübra, III, 2 1 2 . 
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Evet, Yusuf kardeşini onun isteği olmadan alıkoymuş olsaydı bu delilde bir 
şüphe olurdu. Ancak bu takdir için de böyle bir delalet bulunmamaktadır. Hiçbir 
suçu olmayan bir kişiyi bir başkasından intikam almak için hapsetmek bizim 
şeriatımızda ittifakla caiz değildir. 

Böyle bir şeyi Yusuf'un yaptığı takdir edilse de bu ancak hapsedilen kişiyi 
sınamak için Allah' ın bir emri olabilirdi .  İbrahim'e oğlunu kurban etme emri 
verilmesi gibi .  İzin verilen şey, İbrahim' e oğlunu kurban etmesi için vahy edildiği 
gibi, ancak bir vahiyle olabilirdi .  Bunun hikmeti ise imtihan edilmek ve böylece 
Allah'ın hükmü karşısında sabretmek, kaderine razı olmaktan dolayı derece elde 
etmektir. Bu durumda hapsedilen kardeşin durumu Yusuf'u kaybettiğinde baba
sı Yakub'un durumu gibi olacaktır. 

Kıssanın gelişi , içerdiği hükümler ve Yusuf'un halinden hareketle bu durum 
bilinmektedir. Bu nedenle Allah şöyle buyurmaktadır: 

"Yoksa o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, an
cak A/lah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim 
sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır. " (Yusuf, 1 2176 ) .  

Allah başka ayetlerde kendisine hile nispet ettiği gibi bu hileyi de  kendisine 
nispet etmiştir: 

"Gerçekten onlar oldukça hile yapıyorlar. Ben de (onlara karşı) bir hile ya
parım. "  (et-Tank, 86/15-16) . 

"Onlar tuzak kurdular, Biz de -onlar fark etmeksizin- bir tuzak kurduk. " (en
Neml, 27 /50) 

"Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da bunun karşılığında kendilerine tuzak 
kuruyordu. Allah, tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. " (el-Enfal, 
8/30) 

Bu fiilin hile, tuzak ve istihza olarak adlandırılmasının istiare ve mecaz ka
bilinden olduğu da söylenmiştir. Tuzak (mekr) bir şeyi gizlice yapmaktır. Benzer 
anlamı taşıyan keyd ve muhadaa fiilleri ise iki türlüdür: 

Çirkin olan hile, hak etmeyene bir şey yapmaktır. 

İyi olan ise hak edene ceza vermek için bir şey yapmaktır. Bunlardan birin
cisi kınanır ikincisi övülür. 

Allah Teala bu filleri kendisine adalet ve hikmeti için hamd edilecek şekilde 
yapar. Zalim ve günahkar kişileri ummadıkları şekilde yakalar. Kullarına zulmet
mez. Şüphesiz cezalandırılan kişiye ceza kötü görünür. Bu ceza onun için kötü 
olsa da adil bir hüküm olduğu için iyidir. 

Yusuf'a  başka tuzaklar da kurulmuştu. 



Bedai 'ut-tefslr 

Kardeşleri onu babasından ayırmak için tuzak kurmuşlardı. Vezirin hanımı 
onun kendisini arzuladığını söyleyerek ona tuzak kurmuştu. Daha sonra hapse 
atılmıştı. Kadınlar ona tuzak kurmuşlar o da bu tuzak karşısında Allah'a sığınmış
tı . Allah bu tuzakları ondan uzaklaştırmıştı. 

Yakup (as) ona: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir 
tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır" (Yusuf, 12/5) de
mişti. 

Şahit, vezirin hanımına: "Şüphesiz ki bu sizin (kadınların) hilelerinizdendir. 
Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür" (Yusuf, 12/28) demişti. 

Allah Yusuf'a tuzak kuran kadınlar hakkında: "Bunun üzerine Rabbi onun 
duasını kabul etti. O kadınların tuzaklarını üzerinden savdı. " (Yusuf, 12/34) bu
yurmuştur. 

Yusuf, hükümdara gönderdiği elçiye: "Efendine dön de o ellerini kesen ka
dınlara ne oldu, diye sor. Şüphe yok ki benim Rabbim onların hilelerini çok iyi 
bilendir." (Yusuf, 12/50) demişti. 

Tüm bu tuzaklara karşı Allah en adil ve lütufkar tuzağı kurdu. Yusuf'u kar
deşine kavuşturdu. Bu kardeşi ,  Yusuf 'u babasının elinden alan diğer kardeşle
rin elinden aldı . Kadının kurduğu tuzağa karşılık onu hapisten kurtardı ve ona 
hükümdarlık verdi .  Dilediği gibi hükmetmesi için ona makam verdi. Onu ya
lanlayan ve arzulayan kadınların onun suçsuz ve iffetli olduğuna dair şahitlik 
yapmalarını sağladı . 

Vezirin hanımı daha önce yalan söylediğini itiraf etti ve Yusuf'u kendisinin 
arzuladığını , onun doğru söylediğini açıkladı. Bunlar kıskançlık ve düşmanlıktan 
kaynaklanan tuzaklar karşısında sabredenlerin ecridir.451 

Yusuf Siıresinde yer alan şer'i hileler ve siırenin genel tefsiri 

Allah, peygamberi Yusuf un bir takım hileler yapmasına izin vermiş, böylece 
kardeşlerini yaptıklarından dolayı cezalandırmış, Yusuf 'un rüyasını tasdik etmiş, 
hem onun hem babasının derecesini yükseltmiştir. 

Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında müstahsen kabul edilen bazı hileler var
dır: 

Bunlardan biri şudur: "Yusuf memurlarına: "Bedellerini yüklerinin içine ko
yuverin. Belki ailelerine dönünce bunun farkına varırlar da yine geri dönerler" 
demişti ." (Yusuf, 12/62) .  Böyle davranarak onların geri gelmelerini sağlamıştır. 
Bu davranışın manası ile ilgili şu değerlendirmeler yapılmıştır: 

Kardeşlerinin geri dönüş paraları olmamasından endişelenmiştir. 

451 f'/ômu'/-muvakkiin, III , 274-282. 
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Kendilerinden para almanın onlara zarar vermesinden korkmuştu. 

Onlardan para almakla kınanacağını düşündü. 
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Bedeli geri vermek suretiyle onlara ikramda bulundu. Böylece geri dönme
lerini kolaylaştırdı. 

Bedeli vermek için dönecek kadar emin olduklarını biliyordu. Burada baş
vurulan hile salih bir ameldir. Amaç kardeşlerinin geri dönmelerini sağlamaktır. 
Bu işte hem onlar hem de babaları için fayda vardı. Salih bir niyet gözetilmişti. 

Yusuf kardeşlerinin, kendisinin ve babalarının menfaati için, Allah' ın bu 
imtihan aracılığıyla onlar hakkında dilediği hayrın bir gereği olarak, kendisini 
tanıtmamıştı . Kendisini ilk gelişlerinde tanıtmış olsaydı onlarla ve babasıyla bir 
araya gelmesi mümkün olmayacaktı. Allah kulunu yüce gayelere eriştirmeyi mu
rad ettiği zaman bir takım imtihanlar, zorluklar ve belalardan oluşan sebepler 
yaratarak bu gayeye ulaştırmayı kolaylaştırır. Kulun bu mertebelere ulaşması bu 
zorluklardan sonra gerçekleşir. Bu durum Cennet ehlinin Cennet' e ölüm, berzah 
aleminin korkuları , yeniden dirilme, mahşerde toplanma, hesap verme, sırat ve 
diğer birçok korku ve zorluktan sonra ulaşmasına benzer. Aynı şekilde kafirler 
Hz. Peygamber' i Mekke'den çıkardıktan ve Allah düşmanları ona pek çok sıkıntı 
ve zorluk verdikten sonra Allah büyük bir fetihle452 peygamberinin Mekke'ye 
girmesini sağlamıştı. 

Allah'ın Nuh, İbrahim, Musa, Hud, Salih ve Şuayb (a.s) peygamberler hak
kındaki sünneti de böyleydi. Onları nefsin hoşlanmadığı, zorlandığı pek çok se
beple karşı karşıya bıraktıktan sonra övgü dolu mertebelere ulaştırdı: 

"Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerin ize farz olarak yazıldı. Bazen hoş
lanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü 
olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. " (el-Bakara, 2/216 ) .  

Nefsin hoşlanmadığı pek çok olay hakikatte çoğu kere sevgiliye ulaşmak için 
benzersiz bir bağ oluverir. Özetle, övgüye değer mertebeler hoşa gitmeyen zor
luklarda gizlidir. Değersiz ve kınanan hallere düşmek ise lezzet ve şehvetlerle dolu 
hadiselerde gizlidir. Bu genel kaide Allah'ın Cennet'i yaratıp zorluklarla kuşattığı 
ve Cehennemi yaratıp şehvetlerle kuşattığı günden beri böyledir. 

Yusuf'un başvurduğu hilelerden biri de su kabını kardeşinin yüküne koyma
sıdır. Bu hile kardeşinin h ırsızlık ithamına maruz kalmasını gerektirmekteydi .  

Yusuf'un bu  hileye kardeşinin izin ve  rızasıyla başvurduğunu söyleyenler 
olmuştur. Hakikatte de kardeşi buna izin vermiş, rıza göstermiştir. Bu duruma şu 
ayet delalet eder: 

452 Mekke'nin fethi kastedilmektedir. 
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"YQsuf'un h uzuruna girdiklerinde o, kardeşini yanına aldı. "Ben, senin kar
deşinim. Onların yapmış olduklarına artık üzülme!" dedi . "  (Yusuf, 12/69) .  

Bu ayet kardeşinin Yusuf'u tanıdığını gösterir. 

Yusuf'un kendisini tanıtmadığını ve "Ben, senin kardeşinim " sözüyle ben 
senin kardeşinin yerindeyim, anlamını kastettiğini söyleyenler olmuştur. 

Bu fikri ileri sürenler, Yusuf 'un kardeşinin yükleri arasına ondan habersiz 
olarak su kabını koyduğunu söylemiş olmaktadırlar. Oysa Kur' an bunun hilafına 
delalet etmektedir. Adalet de böyle bir fiili reddeder. Müfessirlerin çoğunluğu 
bunun hilafına kanaat bildirmişlerdir. 

Bir diğer latif tuzak şudur: Yusuf kardeşini yanında bırakmak isteyince diğer 
kardeşlerinin hakkaniyete uygun ve adil bulup onaylayacağı bir yönteme baş
vurmuştu . Eğer kendi hükümdarlığı ve saltanatının gücüyle kardeşini tutsaydı o 
zaman zalim ve gaddar kabul edilirdi .  Hükümdarın dinine göre kardeşini yanın
da tutmasını sağlayacak bir yol bulunmuyordu . 

O da kardeşini , diğer kardeşlerinin zulüm addetmediği bir yolla alıkoydu.  
Su kabını kardeşinden izin alarak yükleri arasına koydu ve diğer kardeşlerinin 
davranışlarından ötürü üzülmemesini söyledi. 

İbn Ebi Hatim Tefsir'inde şöyle demektedir: 

Bize Ali b. El-Hüseyn rivayet etti . (Ali'ye) Muhammed b. İsa rivayet etti . 
(Muhammed'e) Seleme, İbn İshak'ın şöyle dediğini nakletti: 

Yusuf kardeşleri köyden ayrılıp uzaklaşana kadar ses çıkarmadı ,  acele et
medi. Daha sonra emretti. Onlara yetişildi, bir münadi onlara hırsız olduklarını 
söyleyerek seslendi. Onlar da durakladılar. Elçi yanlarına gelip onlara: 

-Size yeterince ikramda bulunmadık mı? İstediğiniz kadar erzak verip size 
iyi davranmadık mı? Bir başkasına yapmadığımız iyi muameleyi size yaptık. Sizi 
evlerimize almadık mı?, diye sordu . Onlar da: 

-Evet, yaptınız, ne oldu ki? dediler. Elçi: 

-Hırsızlık yaptınız! dedi. 

Es-Süddi ,  onlar yola çıkınca elçinin arkalarından seslendiğini söylemiştir.453 

Ayetin gelişi de bunu gerektirmektedir. Onlar henüz Yusuf'un huzurunday-
ken bu olay olsaydı arkalarından seslenilmesi gerekmezdi. Uzakta olan kişiye 
seslenilir ve durması istenir. 

453 İbn Cerir' in Tefsirinde onlar yola çtkmadan elçinin arkalarından seslendiği belirtilmiştir. 
(Xlll, 17 . )  
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Surede lütuflarla dolu bir tuzak daha yer almaktadır: Yusuf, bu hileye baş
vururken kardeşinin izin ve rızasını aldığı anlaşılmasın diye onlar gittikten ve 
şehirden ayrıldıktan sonra sanki su kabını kullanmak istemiş ve bulamamış, etra
fındakilere sormuş, onlar da bulamamışlar ve giden kafilenin ardına düşmüşler 
gibi davranmıştır. Bu yol güzeldi ve hilenin anlaşılma ihtimali uzaktı. Onlar ne 
kadar uzaklaşırlarsa hilenin anlaşılma ihtimali de o kadar azalırdı. 

Surede anlatılan bir diğer faydalı hile ise onlara hepsinin duyacağı bir sesle 
seslenilmesi sadece bir kişiye söylenmemesidir. Böylece su kabının kaybolması 
olayı herkese durulmakta hiçbir gizlilik bırakılmamaktadır. Onların da su kabını 
aldıkları herkese duyurulmuş olmakta onlardan başka kimse itham altında bıra
kılmamaktadır. 

Bir diğer hile, münadinin çalınan şeyin ne olduğunu söylemeden onlara 
hırsız olarak seslenmesidir. Onlar da münadiye ne aradıklarını sormuş, münadi 
hükümdarın su kabını kaybettiklerini söylemiştir. Böylece onlar çalınan şeyin su 
kabı olduğunu kesin olarak öğrendiler. Başka bir şeyin aranmadığını anladılar. 
Su kabı ortaya çıkarsa başka bir şeyden dolayı itham edilmeyecekler, adil ve 
dürüst oldukları ortaya çıkacaktı. 

Bir diğer hile münadi ve arkadaşlarının Yusuf un kardeşlerine: "Eğer yalan
cılar iseniz (hırsızın) cezası nedir?" diye sormalarıdır. Yani eğer birisinin üzerinde 
sizden çaldığı bir su kabı bulunursa o kişinin cezası ne olurdu? Sizin dininize göre 
hırsızlığın cezası nedir? 

Onlar da "Bunun cezası yükünde (çalınm ış mal) bulunan kimsenin kendi
sinin karşılık olarak (köle) alınmasıdır. Biz zalimleri böylece cezalandırırız" de
diler. Böylece onları hükümdarın ve kavminin hükmüyle değil , kendi verdikleri 
hükümle cezalandırdılar. 

Bir diğer hile, yükleri aranınca su kabı yükü arasında bulunan kişiden önce 
diğer kardeşlerin yükünün aranmaya başlamasıdır. Bu davranış onları tatmin 
etmiş, olayda karşılıklı bir anlaşma olduğu töhmeti ortadan kalkmıştır. Eğer su 
kabı yükü arasında bulunan kişiden başlansaydı, "bir başkasında değil de onda 
olduğunu nereden biliyorlardı?" diyebilirlerdi .  

Burada karşılıklı anlaşma ve izin vardı . Öncelikle diğer kardeşlerin yükleri 
aranmış, bir şey bulunmayınca su kabı yükleri arasında olan kardeş aranmadan 
geri dönülmeye kalkışılmış, onlara: "Siz çalmamışsınız. Bunun çalmış olabilece
ğini de sanmıyoruz" denilmişti. Ancak onlar ısrarla: "Hayır, vallahi bunun yükü
nü de aramadıkça gitmenize izin vermeyiz. Böylece hem sizin içiniz rahat etmiş 
olur hem de bizim suçsuz olduğumuz kesinleşir" demişlerdi. Bu ısrar karşısında 
Yusuf'un adamları o kardeşin de yükünü aramış ve su kabını bulup çıkarmışlar
dı . Bu zekice bir hileydi .  
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Bu nedenle Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"İşte Biz YCısuf'un lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa o, hükümdarın 
dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, ancak Allah 'ın dilemesiyle oldu. 
Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen 
vardır . "  (Yusuf, 12/76) .  

Allah' a  ve Rasulüne itaate ulaştıran vacip veya müstehap hileyi bilmek, hak
ka yardım etmek ve batılı yok etmekten dolayı Allah, kulunun derecesini yük
seltir. 

Yusuf'un kardeşlerinin hırsızlar olarak adlandırılması ile ilgili iki yorum bu
lunmaktadır: 

Birincisi: Burada bir muaraza bulunmaktadır. Yusuf, kardeşlerinin, kendisini 
babasından hile ile çalmalarını ve ihanetlerini kastetmektedir. Hain aynı zaman
da hırsız olarak adlandırılır. Bu meşhur bir kullanımdır. 

İkincisi: Münadi bu sözü Yusuf'un emriyle söylemedi. Kadı Ebu Ya'la ve 
bir başka müfessir şöyle demektedir: Yusuf, arkadaşlarından birinden su kabını 
kardeşinin yüküne koymasını istedi. Daha sonra vekillerinden biri su kabını kay
bettiklerini ve kim tarafından alındığını bilmediklerini söyledi: 

"Ey kafile (durun), siz gerçekten hırsızlık yaptın ız" 

Münadi, onların hırsız olduklarını zannederek böyle seslendi. Bu sesleniş
te Yusuf'un bir emri yoktu. Yusuf münadiye: "Bunlar hırsızlık yaptılar" demiş 
ve kardeşlerinin kendisini babasından çaldıklarını kastetmiş olabilir. Münadi be 
su kabının çalındığını anlamıştır. "siz gerçekten hırsızlık yaptınız" derken doğru 
söylemiştir. Çünkü hükümdarın su kabından bahsetmemiştir. Kaybolan şeyden 
bahsedilince hükümdarın su kabını aradığını ifade etmiştir. Dolayısıyla doğruyu 
söylemiştir. 

Münadi "siz gerçekten hırsızlık yaptın ız "  cümlesinde mef'ulü hazfetmiş, "Hü
kümdarın su kabını kaybettik" sözünde bu kaybolan nesneyi zikretmiştir. Yusuf 
da onlar kardeşlerinin yerine içlerinden birinin alıkonmasını teklif ettikleri zaman 
"Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasın ı  alıkoymamızdan Allah 'a sı
ğınırız" demiş, "Hırsızlık yapan kimseden başkasını" dememişti. Eşya kardeşinin 
yanındaydı ve kardeşi hırsız değild i .  İşte bu en güzel tarizlerden biridir. 

Nasr b. Hacib şöyle demektedir: İbn Uyeyne'ye ,  yaptığı bir şeyden do
layı kardeşinden özür dilerken sırf onu hoşnut etmek için sözü kıvıran kişinin 
günahkar olup olmayacağı soruldu. İbn Uyeyne: "Hz. Peygamber' in, İnsanların 
arasını düzeltmek için yalan söyleyen kişinin yalancı sayılmayacağını buyurdu
ğunu duymadın mı? Allah'ın rızası gözetildiği sürece, kardeşlerin arasını düzelt
mek diğer insanların arasını düzeltmekten hayırlıdır" diye cevap verdi. 
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Ancak böyle bir işe kalkışırken insanlara eziyet etmekten kaçınmak, yaptıkla
rına pişman olmak, kendinden kaynaklanan kötülüğü savmak, yalan söyleyerek 
makam ve menfaat elde etme arzusu gütmemek gereklidir. Karşı tarafın düş
manlık yapmasından veya bir zarar vermesinden korkulursa da yalan söylemeye 
ruhsat verilir. 

Süfyan, Davud'a  (as)  gelen meleklerin hasım olmadıkları halde "İki dava
cıyız. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir"454 demekle yalancı olmadıklarını söyle
miştir. 

lbrahim (as) "Muhakkak ben hastayım"455 ve "Onların şu büyükleri bunu 
yapmıştır"456 derken Yusuf (as)  "Siz gerçekten hırsızlık yaptın ız"457 demiştir. Süf
yan bu tür tarizlerin ,  yalan olarak adlandırılsalar dahi yalan sayılmadığını ve 
mubah olduğunu belirtmiştir. 

Kimi fakihler Yusuf kıssasından hareketle ,  insanın karşı tarafın rızası olmasa 
da hakkını almak için elinden geleni yapmasını caiz bulmuşlardır. 

İbn Teymiye şöyle demektedir: Bu delil zayıftır. Yusuf, kardeşinin rızasını 
almadan onu yanında tutamazdı. Bu kardeşi Yusuf'a haksızlık etmiş de değildi. 
Bu nedenle Yusuf 'un ona kısas yaptığı da söylenemez. Bunu yapanlar diğer 
kardeşlerdi .  Evet, Yusuf kardeşini kendi yanında tutarak onlara eziyet etmiş sa
yılırdı .  Çünkü kardeşlerini sağ salim geri getirmeleri için babalarına söz vermiş
lerdi .  Babaları "Etrafınız kuşatılmadıkça"(Yusuf, 12/66) ifadesi ile anlaşmaya bir 
istisna getirmişti. 

Ve onların etrafı kuşatıld ı .  Yusuf'un amacı kardeşini hapsederek diğer kar
deşlerinden intikam almak değildi .  O böyle bir davranışa kalkışmayacak kadar 
yüce karakterliydi .  Bu olayda kardeşlerinden daha ziyade babası eziyet çekmişti .  
Yusuf'un bu  davranışı Allah' ın bir emriydi .  Böylece Yakup ve  Yusuf 'un imtihanı 
bütünüyle tamamlanmış olacak Allah' ın onlar hakkındaki takdirinde var olan 
hikmet ortaya çıkacaktı . 

Yusuf kardeşlerine kısas yapmayı amaçlamış olduğunu farz edelim: Bu du
rumda bilinmelidir ki, bu hususta alimler arasında hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. 

Kişiye ancak kendisine yapılanın misliyle kısas yapılabilir. Alimler arasında ih
tilaflı olan şudur: Kişinin hırsızlık yapana veya ihanet edene karşı misliyle hırsızlık 
yapıp ihanet edebilir mi? Oysa Yusuf kıssası bu türden vakalar içermemektedir. 

Evet, Yusuf kardeşini onun isteği olmadan alıkoymuş olsaydı bu delilde bir 
şüphe olurdu. Ancak bu takdir için de böyle bir delalet bulunmamaktadır. Hiçbir 

454 Sad, 38/22. 
455 es-Saffat, 38/89. 
456 el-Enbiya, 21/63 
457 Yusuf, 12/70. 
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suçu olmayan bir kişiyi bir başkasından intikam almak için hapsetmek bizim 
şeriatımızda ittifakla caiz değildir. 

Böyle bir şeyi Yusuf'un yaptığı takdir edilse de bu ancak hapsedilen kişiyi 
sınamak için Allah' ın bir emri olabilirdi. İbrahim'e oğlunu kurban etme emri 
verilmesi gibi. İzin verilen şey, İbrahim'e  oğlunu kurban etmesi için vahy edildiği 
gibi, ancak bir vahiyle olabilirdi. Bunun hikmeti ise imtihan edilmek ve böylece 
Allah' ın hükmü karşısında sabretmek, kaderine razı olmaktan dolayı derece elde 
etmektir. Bu durumda hapsedilen kardeşin durumu Yusuf'u kaybettiğinde baba
sı Yakub'un durumu gibi olacaktır. 

Kıssanın gelişi , içerdiği hükümler ve Yusuf un halinden hareketle bu durum 
bilinmektedir. Bu nedenle Allah şöyle buyurmaktadır: 

"Yoksa o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, an
cak Allah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim 
sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır. " (Yusuf, 12/76} .  

Allah başka ayetlerde kendisine hile nispet ettiği gibi b u  hileyi de kendisine 
nispet etmiştir: 

"Gerçekten onlar oldukça hile yapıyorlar. Ben de (onlara karşı) bir h ile ya
parım. " (et-Tarık, 86/15-16) . 

"Onlar (yahudiler) h ile yaptılar. Allah da hilekô.rlıklarına karşılık verdi ." (Al-i 
İmran, 3/54) . 

"Allah onların bu gülünç halleriyle alay eder. " (el-Bakara, 2/15) . 

"Doğrusu münafıklar Allah ' ı  aldatmak isterler. Hôlbuki O, hilelerini başlarına 
geçirir. " (en-Nisa, 4/142 ) .  

"Ben onlara m ühlet veririm. Muhakkak ki Benim tuzağını pek çetindir. " (el
A' raf, 7 /183) . 

Bu tuzaklar kul için çirkin ve kötü gözükseler de Allah' tan gelen ve iyiliğin 
en üst mertebesinde olan işlerdir. Çünkü kul zalimdir ve hak etmeyene tuzak 
kurmuştur. Oysa Allah adildir. Ehline ve hak edene tuzak kurar. Allah' ın tuzak 
kurmasının mecazi olduğu, bunun şekil bakımından veya yapılanların karşılığı ol
ması sebebiyle veya bu isim verildiği için tuzak olarak adlandırıldığı ileri sürülebi
lir. Ya da bunlar hakikat olduğu, tuzakların kötü ve övgüye değer olmak üzere iki 
çeşidi bulunduğu da söylenebilir. Her iki görüşe göre de tuzak kelimesi gerçek an
lamında kullanılmıştır. Biz bunun anlamını es-Savô.iku 'l-mürsele ale'l-Cehmiyye 
ve 'l-Muattıla adlı kitabımızda yeterli derecede geniş olarak ele aldık458. 

-------------------

458 Riyad'da Daru'l-asıme'de dört cilt halinde yeni bir baskısı yapılmıştır. Yazarın eserleri için 
Mukaddime'ye bak. 
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Fasal 

Yusuf'a (as) çok sayıda tuzak kurulmuştur: 
Birincisi: Kardeşleri onu babasından ayırmak için tuzak kurmuşlardı .  Babası 

Yakup (as)  ona: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak 
kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır" (Yusuf, 12/5 ) demişti. 

İkincisi: Onu bir köle gibi satarken ona tuzak kurmuşlardı .  
Üçüncüsü: Vezirin hanımı kapıları kapatıp onu yanına çağırırken ona tuzak 

kurmuştu. 
Dördüncüsü: Vezirin hanımı kocasına: "Zevcene kötülük yapmak isteyen in 

cezası zindana atılmaktan yahut can yakıcı bir azaptan başka ne olabilir?" derken 
Yusuf'a tuzak kurmuştu. 

Öncelikle kendisine çağırarak ona tuzak kurmuştu . Daha sonra yalan söy
leyerek ikinci kez Yusuf'a tuzak kurdu . Bu nedenle şahit Yusuf 'un suçsuzluğunu 
ortaya çıkarınca kocası kadına: "Şüphesiz ki bu sizin (kadınların) hilelerin izden
dir. Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür" dedi. (Yusuf, 12/28) .  

Beşincisi: Kadın diğer kadınları toplayıp Yusuf'u önlerine çıkararak aşkından 
dolayı kendisini mazur göstermeye çalışırken Yusuf'a tuzak kurmuştu . 

Altıncısı: Kadınlar da ona tuzak kurmuş ancak Allah onu bu tuzaktan kur
tarmıştı . 

"Eğer sen bunların tuzakların ı  benden savmazsan onlara meyleder, cahiller
den olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. O kadınların tuzakla
rını  üzerinden savdı. Çünkü O hakkıyla işitendir, bilendir. " (Yusuf, 12/33-34) .  

Bu nedenle Yusuf, zindandan hükümdara gönderdiği elçiye: ''Efendine dön 
de o ellerini kesen kadınlara ne oldu, diye sor. Şüphe yok ki benim Rabbim on
ların hilelerini çok iyi bilendir. " (Yusuf, 1 2/50) demişti. 

Kadınların Yusuf 'a kurdukları ve vezirin hanımının da kulağına giden tuzak 
da nedir?. Allah kitabında bu tuzaktan bahsetmiş midir? Diye sorulabilir. 

Evet, Allah bu tuzağa şu ayetle işaret etmiştir: 
"Şehirde bir kısım kadınlar: ''Azizin karısı delikanlısından murad almak isti

yormuş. Sevgisi yüreğinin zarını delip girmiş. Biz onu gerçekten apaçık bir şaş
kınlık içinde görüyoruz" dediler." (Yusuf, 12/30) . 

Burada çeşitli tuzaklardan bahsedilmiştir. 

Birincisi: Şehirdeki kadınların ''Azizin karısı delikanlısından murad almak 
istiyormuş" demelerid ir. Kadınlar vezirin hanımından adıyla değil evli olduğu 
halde yaptığı çirkin işe gönderme yaparak bahsetmişlerdi .  Evli olan birinin bu 
tip bir kötülük işlemesi evli olmayanın işlemesine kıyasla çok daha çirkin bir 
davranıştır. 
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İkincisi: Kocası Mısır' ın veziri, lideri ve ileri gelenlerindendi .  Bu konumdaki 
bir kadının böyle bir kötülük işlemesi elbette çok çirkindi. 

Üçüncüsü: Kadının arzuladığı kişi hür bir insan değil bir köleydi .  Bu da ola
yın çirkinliğini arttırıyordu. 

Dördüncüsü. Kölesi onun evinde, onun koruması altındaydı .  Uzaktaki bir 
yabancı değil ev halkından biri konumundaydı . 

Beşincisi: Arzu eden kişi kadının kendisiydi .  

Altıncısı: Olabildiğince büyük bir aşk yaşıyordu. Onu ayağını kaydıran da 
bu aşk olmuştu . 

Yedincisi: Yusuf kadından daha iffetli , vefakar ve iyiydi. Kadın isteyen ve 
arzulayan o ise iffeti , keremi ve hayasından dolayı kaçınan kişiydi .  Bu hali onun 
daha çok arzulanmasına sebep oluyordu.  

Sekizincisi: Kadınlar, vezirin hanımının Yusuf'u arzulamasını ilgili şimdiki ve 
gelecek zaman kipi kullanarak anlatmış ve olayın hala devam ettiğini ve gelecek
te de devam edeceğini ifade etmeye çalışmışlardır. Geçmiş zaman kipi kullana
rak "kölesini arzulamış" dememişlerdir. Bir adam hakkında "misafirini ağırlamış" 
demekle "misafirini ağırlar, yedirir" demek arasında fark vardır. İkinci cümle bu 
davranışların, o kişinin alışkanlığı ve karakteri olduğunu gösterir. 

Dokuzuncusu: Kadınların "Biz onu gerçekten apaçık bir şaşkın lık içinde gö
rüyoruz" demeleri onların bu davranışı çok çirkin gördüklerini gösterir. Oysa 
onlar da aşk konusunda birbirlerine müsamahakar davranıyorlar ve aşkı çirkin 
görmüyorlardı. Erkekler de aynı şekilde bu konuda birbirlerine müsamaha gös
terirler. Buna rağmen onların bu olayı çirkin bulmaları olayın en çirkin iş oldu
ğuna delalet eder. Bu konuda anlayışlı olmalarının ve kadına yardım etmelerinin 
imkansız olduğunu ve hoş karşılanamayacağını gösterir. 

Onuncusu: Onlar bu sözleriyle ölçüsüz bir aşk ve arzuyu kınamışlardır. Kadın 
sevgisini ve isteğini kontrol edememiştir. "Sevgisi yüreğinin zarını delip girmiş" 
düzeyde aşık olmuştur. Sınır tanımaz isteğini ise "delikan lısından murad almak 
istiyormuş" ifadesiyle anlatmışlardır. Murad almak istemek devamlı, ard arda 
istemek anlamındadır. Bu sözlerle kadının aşkının büyüklüğünü ve günah işleme 
hırsını anlatmışlardır. Onların bu sözleri vezirin hanımının kulağına gidince o da 
onlara bir tuzak hazırladı .  Onlara rahatça oturup yaslanacakları yerler hazırladı 
ve haber gönderdi .  Onları topladı, önce Yusuf'u onlardan sakladı . 

Kadının, Yusuf'u süsleyip ona temin edebileceği en güzel giysileri giydirdiği 
ve kadınların yanına aniden çıkardığı söylenmiştir. Allah' ın yarattığı en güzel ve 
hoş insan birden bire karşılarına çıkınca bu göz alıcı güzellik karşısında dehşete 
kapıldılar. O sırada yiyecekleri kesmek için ellerinde bıçak bulunuyordu. Dehşete 
kapılınca farkına bile varmadan ellerini kestiler. 
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Kadınların ellerini kanattıkları söylenmiştir. Oysa ayetin zahiri bunun aksini 
göstermektedir. Kadınlar gördükleri karşısında düştükleri dehşetten dolayı elleri
ni kesip yaralamış ve boydan boya yarmışlardır. Böylece vezirin hanımı onların 
sözlü tuzaklarına fiili bir tuzakla karşılık vermiş oldu. Bu tuzak kadınların kurduğu 
en büyük tuzaktı . 

Amaç: Yusuf ile kardeşini bir araya getirmek, kardeşlerinin isteği dışında 
onu ellerinden almaktı . Onlar da babalarının isteği dışında Yusuf'u onun elinden 
almışlardı. 

Onlar Yusuf'un karşısına zelil ve boynu bükük bir halde çıkmışlardı :  

"Ey Aziz, bizi de ailemizi de darlık sardı, pek değerli olmayan bir bedel ile 
geldik. Bize yine tam ölçek(le) ver ve ayrıca bize tasadduk da et. Çünkü Allah 
sadaka verenleri mükafat/andırır. " (Yusuf, 12/88) .  

Bu zillet ve boyun eğme hali onların Yusuf'u kuyuya atıp köle olarak sa
tılmasına ve zelil olup başkalarına boyun eğmesine sebep olmalarına karşılık 
onlara gösterilmişti. 

Yusuf onların, babasının ve teyzesinin kendisine secde etmesini gerektiren 
tüm şartlara sahipti. Kardeşleri Yusuf'a günün birinde secde etmek zorunda kal
mak korkusuyla tuzak kurmuşlardı. Onun kendilerinden fazla yükselmesi ve ona 
secde etmek zorunda kalacakları endişesiyle onu kuyuya atmışlardı .  Oysa Allah 
da onlara tuzak kurdu ve korktukları başlarına geldi .  Yusuf'un rüyası gerçekleşti. 

Bu durum Firavun'un İsrailoğullarına tuzak kurması hadisesine benzemek
tedir: 

"Şüphe yok ki Firavun arzda (Mısır'da) üstünlük sağlamaya kalkıştı ve ora 
ahalisini bölük bölük ayrrıp, onlardan bir kesimi zayıf düşürmek istiyor, (bu yüz
den) oğullarını boğaz/atıp kadrnlarını hayatta alıkoyuyordu. Gerçekten o boz
gunculardan idi. " (el-Kasas, 28/4) .  

Firavun İsrailoğulları arasından kendi mülk ve saltanatına son verecek biri
nin ortaya çıkmasından korkuyordu. Allah da ona tuzak kurdu ve kendi evinde, 
kendi odasında büyüttüğü bir çocuğu karşısına çıkardı .  Böylece Firavun' un kork
tuğu başına gelmiş oldu. 

Takdir edilmiş işlerden korkup kaçarsan 
Onlarla yüzleşirsin. 

Fasıl 

Allah'ın kurduğu tuzaklar iki türlüdür: 
Birincisi: Allah tuzak kurduğu kişinin imkan dahilinde olmayan bir fili ger

çekleştirir. Bu tamamen kaderdir, şeriata ait değildir. Allah' ın kafirlerden çeşitli 
azaplarla intikam alması böyledir. 
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Yusuf kıssası da aynı şekildedir. Yusuf un en fazla güç yetirebildiği şey su 
kabını kardeşinin yükü arasına koymak ve bir münadiyi "Ey kafile (durun), siz 
gerçekten hırsızlık yaptınız" diye seslenmesi için göndermekti. Onlar bu iddiayı 
reddedince onlara: Eğer yalancılar iseniz (h ırsızın) cezası nedir? " diye sordu. 
Onlar da "Bunun cezası yükünde (çalınmış mal) bulunan kimsenin kendisinin 
karşılık olarak (köle) alınmasıdır" dediler. Yani hırsızın malını çaldığı kişinin kö
lesi olmasıdır. Kölelik mutlak ya da belirli bir süreliğine olabilirdi .  Yakup'un (as) 
şeraiti böyleydi .  Bu kuralın İslam' ın ilk yıllarında da geçerli olduğu söylenmiştir: 
Borçlu kişi borcunu ödemede güçlük çekerse alacaklı onu köle edinebilirdi .  Hz . 
Peygamber' in Sürrak isimli sahabiyi satması hadisi böyle yorumlanmıştır.459 

Bir diğer görüşe göre, bu şahsın satılması kendisini çalıştıranlara kiralan
ması anlamına gelir, o da ücreti karşılığında borcunu ödemiştir. Bu durumda 
bu hüküm mensuh değildir. Ahmed b .  Hanbel 'den konu ile ilgili nakledilen iki 
rivayetten biri şöyledir: "İflas eden kimsenin borçla�ı varsa aynı zamanda bir za
naat sahibiyse, ücret karşılığı çalışması veya hakim tarafından zorla çalıştırılması 
gerekir. Kazandığı ücretle borcunu öder. 

Allah Yusuf'un kardeşlerine şöyle demelerini ilham etti: Bunun cezası yü
künde (çalın mış mal) bulunan kimsenin kendisinin karşılık olarak (köle) alın
masıdır. " Allah Yusuf lehine takdirde bulundu. Bu takdiri Yusuf' un kardeşlerine 
söyletti. Yusuf'un, kardeşlerine bunu bizzat söyletmeye gücü yetemezdi. Onlar 
"Çaldığı ispat edilene kadar bir cezası yoktur. Su kabının yükü arasında bulun
ması onun hırsız olduğu anlamına gelmez . "  diyebilir ve kurtulabilirlerdi .  

Yusuf (a .s) adildi, delil olmadan ceza vermezdi .  Onlar "Siz hırsızlara nasıl 
ceza veriyorsanız onun cezası da öyledir" diyebilirlerdi .  O gün Mısır' da hırsızlar 
dövülür ve çaldıklarının iki katı bedel öderlerdi. Onlar Yusuf 'a bunu söyleselerdi 
Yusuf bir başkasına uygulayamadığı bir cezayı onlara uygulayamazdı. Bu ne-

459 Sürrak'ın asıl ismi Habbab'tı, peygamber onun bu ismini değiştirmişti. Sürrak Medine'ye 
gelmiş ve şöyle anlatmıştır: Sahiplerimin mallarını telef etmiştim onlar da beni Hz. 
Peygamber'e getirdiler. Peygamber bana "Sen Sürrak'sın/hırsızsın" dedi. Beni dört hayvan 
karşılığında sattı. Beni satın alan alacaklılara ne yapacaklarını sordu. Onlar da beni azad 
edeceklerini söylediler. Beni azad ettiler. Ancak adım o günden beri Sürrak olarak kaldı. Bu 
hadisi Hakim rivayet etmiş ve Buhari'nin şartlarına göre sahih olduğunu söylemiştir. Zehebi 
de ona muvafakat etmiştir. (il ,  54) . Taberani de bu olayı uzunca bir kıssa içinde anlatmıştır. 
Heysemi hadisin senedinde İbn Main ve İbn Hibban'a göre sika ancak diğerlerine göre zayıf 
bir ravi olan Müslim b. Halid ez-Zenci'nin bulunduğunu söylemiştir (iV, 1 42 ) .  Ayrıca bk. el
İsabe, !\!, 130 ve XI, 239-245. 

Burada kendisinden bahsedilen Sürrak' ın Kütüb-i Sitte'de İbn Mace'de nakledilen bir 
rivayeti vardır. (bk. 237 1  sayılı hadis) . Bu rivayet şöyledir: "Hz. Peygamber bir şahit ve bir 
yemin ile hüküm verdi .  El-BCısiri hadisin senedinde bulunan tabiinin tanınmamasından 
dolayı hadisn isnadının zayıf olduğunu söylemiştir. Misbahu 'z-zücace, il, 231 .  

Taberani ,  el-Kebir, Vl l . 166 .  el-Elbani bu hadisi Müslim'de İbn Abbas'tan nakledilen bir 
şahit nedeniyle sahih olduğunu belirtmiştir. (el-İrva, Vll l ,  296-805) .  f\yrıca bk. İbn Kudame, 
el-Muğni, XIV. 1 3 1 .  
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denle Allah Teala: "lşte B iz YCısuf'un lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa 
o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, ancak Allah 'ın 
dilemesiyle oldu" buyurmuştur. Burada munkatı bir istisna vardır. Anlamı da 
şöyledir: Allah dilerse onu bir başka yolla alıkoyabilirdi. İstisnanın muttasıl kabul 
edilmesi de mümkündür. Bu durumda ise mana şöyle olacaktır: Ancak Allah 
bir başka sebep hazırlarsa o zaman hükümdarın dinine göre hırsızlık dışında bir 
nedenle kardeşini alıkoyabilir. 

Bu kıssada delil ve ikrar bulunmasa da zahire göre suç unsuru varsa had uy
gulanabileceğine dikkat çekilmiştir. Çalıntının h ırsızın yanında bulunması olduk
ça sağlam bir delildir. Herhangi bir zan karışmamış bir delildir. Bizim şeriatımız 
buna bazı yerlerde itibar etmiştir: 

Bunlardan biri kasamedir. Sahih ve sarih nassların delalet ettiği sahih görüşe 
göre kasam ede suç unsurundan hareket edilir. 460 

Sahabe koku ve kusmuktan hareketle içki haddi uygulamışlardır. 
Hz . Ömer hamilelikten hareket ederek zina haddi uygulamış, hamileliği iti

raf ve şahitlik yerine kabul etmiştir. Dolayısıyla çalıntının hırsızın yanında bulun
ması olayı, bu sayılan olaylardan daha açık bir delalet olmasa da daha geride 
değildir. 

Onlar Yusuf' un kardeşinin eşyalarını arayınca su kabını buldular. Bu durum 
delil ve itiraf kabul edildi .  Bu nedenle cezalandırılmayı zulme uğramak sayamaz
lardı. Bu zulüm olsaydı o zaman: "Nasıl oluyor da delil ve ikrar olmadan kar
deşimizi alıkoyabiliyor?" derlerdi .  Yusuf (as) kıssasında hileye başvurmayı caiz 
görenler için bir delil olması bir kenara bir şüphe dahi yoktur.461 

Yusuf 'un kardeşleri, hükümdarın su kabı kardeşlerinin eşyası arasında bulu
nunca şöyle demişlerdi: 

"Eğer o çalmış bulunuyorsa onun daha evvel b ir kardeşi de çalmıştı" dedi
ler. " (Yusuf, 12/77) 

Burada asıl ve fer arasında hiçbir delil ve illet zikretmemişlerdir. Hiçbir delil 
olmadan kardeşleri birbirine benzetmişlerdi. Sadece Yusuf ile kardeşi arasındaki 
genel benzerlikten hareket etmişler, "Bu iki kardeş pek çok yönden birbirlerine 
benziyorlar. O çaldıysa bu da çalabilir" demişlerc .. Burada boş bir teşbih var
dır. Eşitlik olması için gereken illet ile değil mücerret suretten hareketle kıyas 
yapmışlardır. Bu fasit bir kıyastır. Kardeşlerin yakınlıktan dolayı benzer olmaları, 
gerçekleşmiş olsa dahi hırsızlık yapmada da benzer olmalarını gerektirecek bir 
illet değildir. Bu konuda bir benzerliğin hiçbir delili yoktur. Benzetme yönünün 
illet ve delili yoktur.462 

460 İbn Kudame, e/-Muğni, Xll, 188 (Kasame bölümü) .  
461 İğase, 1 1 ,  108-1 19. 
462 I'/amu '/-muvakkiin ,  l ,  1 98. 



412 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

80. Artık ondan (Yusuf'tan) ümidlerini kesince, fısıldaşarak bir kena
ra çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden (Bünyamini korumak 
için) Allah adına teminat almış olduğunu, daha evvel de Yusuf hakkında 
işlediğiniz kusuru bilmez misin iz?  Artık ya babam izin verinceye yahut 
benim için Allah hükmedinceye kadar, katiyyen bu yerden ayrılmam. O, 
hükmedici/erin en hayırlısıdır. 

81 . "Siz babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız, gerçek şu ki, oğ
lun {Bünyamin) hırsızlık etti {ithamiyle tutuklandı). Biz ancak bildiğimi
ze göre şôhidlik ediyoruz. Gaybın bekçileri de değiliz. 

82. "İçinde bulunduğumuz (ve döndüğümüz) şehre de, beraber gel
diğimiz kafileye de sor. Biz, gerçekten doğru söyleyen/eriz. " 
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83. (Babaları): "Hayır, nefis/eriniz sizi aldatıp (böyle) bir işe sürük
lemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. Allah 'ın, hep birlikte onları 
bana kavuşturacağın ı  ümid ederim. Her şeyi bilen, yegane hüküm sahi
bi olan şüphesiz ki O'dur" dedi. 

84. Onlardan yüz çevirip "Ya esafa ala Yusuf" dedi ve kederinden 
gözlerine ak düştü. Artık o hüznünü açıklamayıp içinde saklıyordu. 

85. (Oğulları) dediler ki: "HCıla Yusuf'u anıp duruyorsun. Allah 'a 
anda/sun ki son unda ya kederinden hastalanıp eriyeceksin yahut ölüp 
gidenlerden olacaksın. " 

86. "Ben keder ve üzüntümü ancak Allah 'a açarım. Ben Allah nez
dinden sizin bilmeyeceğiniz şeyleri biliyorum " dedi. 

87. "Oğullarım gidin, Yusuf'u ve kardeşini arayın, araştırın; Allah 'ın 
rahmetinden de ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası 
Allah 'ın rahmetinden ümit kesmez. " 

88. Bunun üzerine (tekrar Yusuf'un) huzuruna girdiklerinde dediler 
ki: "Ey Aziz, bizi de ailemizi de darlık sardı, pek değerli olmayan bir 
bedel ile geldik. Bize yine tam ölçek(le) ver ve ayrıca bize tasadduk da 
et. Çünkü Allah sadaka verenleri mükafat/andırır. " 

89. Dedi ki: "Siz cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı 
biliyor musunuz?"  

90. ''Aa, sen, evet sen Yusuf'sun, öyle mi?" dediler. O da: "Ben 
Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lutfetti. Çünkü kim korkar ve 
sabrederse, herhalde Allah iyilik edenlerin mükafatlarını zayi etmez" 
dedi. 

91 . ''Allah 'a yemin ederiz ki, Allah seni gerçekten bizden üstün kıl
mıştır. Doğrusu biz hata işlemiştik "  dediler. 

92. Dedi ki: "Bugün başınıza birşey kakılmayacaktır. Allah size mağ
firet buyursun. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. 

Tefsiri : 

"Dedi ki: "Bugün başınıza bir şey kakılmayacaktır. Allah size mağfiret buyur
sun. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir" (Yusuf, 12/92) ayetinin anlamı 
Yusuf'un Allah'tan onları affetmesini istemesidir.463 

---- --- - ---------

463 e/-FevCıid, 34. 
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93. "Şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne sürün! Hemen 
görmeye başlayacaktır. Bütün ailenizi de alıp bana getirin. " 

94. Kafile (Mısır'dan) ayrılınca babaları (etrafındakilere) dedi ki: "Bana 
bunak demeyecekseniz, inanın ki Yusuf' un kokusunu alıyorum. " 

95. ''Allah 'a yemin ederiz ki sen hala eski yanlışlığmdasın" dediler. 

96. Müjdeci gelince gömleğini yüzüne sürmesiyle birlikte derhal gör
meye başladı ve dedi ki: "Ben size sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'tan 
m uhakkak biliyorum, dememiş m iydim ?" 

97. "Ey babamız, günahlarımızın bağışlanmasını dile. B iz, gerçekten 
günah işleyenler olduk" dediler. 

98. "Sizin için ileride Rabbimden mağfiret dileyeceğim. O, gerçekten 
mağfiret buyurandır, Rahimdir" dedi. 

99. Sonra onlar Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, O babasını ve 
annesini bağrına bastı, kucakladı ve: ''Allah 'ın iradesi ile hepiniz emin 
olarak Mısır'a girin" dedi. 

Tefsiri : 
Yusuf'un babasına ve kardeşlerine "Allah 'ın iradesi ile hepiniz emin olarak 

Mısır'a girin" (Yusuf, 12/99) demesi ile istidlal edenlere gelince,464 bu sözlerde 
böyle bir hüccet yoktur. Çünkü buradaki istisnanın, istenen şeyin devamlılığı ile 
ilgili olduğu açıktır. Eğer sadece belirtilen giriş ile ilgili ise, Yusuf' un bu sözü onlar 
Mısır' a girdiği esnada mı sonra mı söylediği hususunda bir delil var mıdır? Muh
temelen Yusuf onlarla karşılaşınca bu sözü yani "Allah ' ın iradesi ile hepiniz emin 
olarak Mısır'a girin" sözünü söylemişti . Onlar Yusuf'un huzuruna, hükümdarlık 
yaptığı yere girdikten sonra onlara böyle söylemiş ise o takdirde mana şöyle 
olacaktır: Buraya yerleşmek ve burayı vatan edinmek üzere Allah' ın iradesi ile 
emin olarak buraya girin .465 

464 Yani, istisna ile amel etmeye karşı çıkanlara. 
465 İ'lamu'l-muvakkiin, iV, 1 96 
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1 00. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu. Hepsi onun 
için secde ettiler. O zaman (Yusuf) dedi ki: "Babacığım, işte bu önceleri 
gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu doğru çıkardı. Bana 
da iyilikte bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan kardeşle
rimle aramı bozmuşken sizi çölden getirdi. Şüphesiz Rahbim dilediği 
şeyi /ut/edicidir. O, hakkıyla bilen, tam hikmet sahibi olandır. " (Derken 
Yusuf şöyle dua etmişti): 

1 01 .  "Ey Rabbim, Sen bana mülk verdin ve bana sözlerin (kitab ve 
rüyaların) te'vilinden (bazı bilgiler) öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan 
Sen, dünyada da ôhirette de benim velimsin. Benim canımı Müslüman 
olarak al ve beni salihlere kat. " 

Tefsiri : 

Allah Teala peygamberi Yusuf'un şöyle dediğini bildirmiştir: 

"Sen, dünyada da ôhirette de benim velimsin. Benim canımı Müslüman 
olarak al ve beni salihlere kat" (Yusuf, 12/101 ) .  

Bu duada tevhidi kabul etmek, Allah'a teslim olmak, O'na muhtaç olduğu
nu açıklamak ve O'ndan başkasının dostluğunu reddetmek, İslam üzere ölmenin 
kulun en büyük gayesi olduğu ancak bunun kulun elinde olmayıp Allah'ın takdiri 
ile olacağı , ölümden sonra bir başka hayat olduğu, o hayattaki mutlu insanlarla 
bir arada olma isteği gibi pek çok şey birlikte zikredilmiştir. 466 

466 el-Fevô.id, 196. 
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1 02. (Ey Muhammed!) İşte bu, sana vahyettiğim iz gayb haberlerin

dendir. Yoksa onlar (Yusuf'un kardeşleri) h ile yaparak işlerini kararlaş
tırdıkları zaman sen yanlarında değildin. 

1 03. Sen ne kadar hırs göstersen de insanların çoğu iman etmezler. 

1 04. Halbuki sen, buna karşı onlardan h içbir ücret de istemiyorsun. 
o alemlere ancak bir öğüttür. 

1 05. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onlar bunlardan (ibret 
almaksızın) yüz çevirerek üzer/erinde (düşünmede) n geçer, giderler. 

1 06. Onların çoğu şirk koşmaksızın (bir türlü) Allah 'a iman etmezler. 

1 07. Onlar Allah 'ın azabından bir kaplayıcının kendilerine gelip çat
masından veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın başlarına ko
puvermesinden kendilerini emin mi gördüler? 

1 08. De ki: "İşte bu, benim yolumdur. Ben (insanları) Allah 'a bir 
basiret üzere davet ediyorum; ben de bana uyanlar da. Allah' ı  tenzih 
ederim. Ben müşriklerden değilim. " 

Tefsiri : 
El-Ferra ve bir grup müfessir şöyle demiştir: "Bana uyanlar" ifadesi "Davet 

ediyorum" cümlesindeki zamire matuftur. Cümlenin anlamı şöyle olmaktadır: 
Bana uyanlar da benim gibi Allah'a davet ederler. Bu, el-Kelbi'nin görüşüdür. 
El-Kelbi şöyle demektedir: Peygambere tabi olan herkes, onun davet ettiği şeye 
davet etmekle, Kur'an ve öğütlerden söz etmekle yükümlüdür. 

İbnü' l-Enbari şöyle demektedir: Ayetteki ifadenin "Ben (insanları) Allah 'a 
davet ediyorum " sözü ile sona erdiğini ve "Ben ve bana uyanlar basiret üzere
yiz" ifadesi ile devam ettiğini söylemek caizdir. Böylece ayet iki cümleden mey
dana gelmiş kabul edilmektedir. İlk cümlede peygamber Allah'a davet ettiğini 
belirtmekte, ikinci cümlede ise o ve ona tabi olanların basiret üzere oldukları 
belirtilmektedir. 467 

467 Matbu nüshada bu şekilde kayıtlıdır. 
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Her iki tefsir de birbirine yakındır. Bir kişi peygamberin çağırdıklarına davet 

etmedikçe hakkıyla ona tabi olmuş sayılmaz. 

El-Ferra'nın tefsiri daha iyi, daha beliğ ve fasihtir. 

Allah'a davet etmek kulun söyleyeceği sözlerin en şereflisi, en yücesi ve en 
faziletlisidir. Bu şeref ve üstünlük ancak davet edilen şeyi bilmekle elde edilir. 
Davetin mükemmel olabilmesi için ulaşılabilecek en üst düzeyde ilim elde etmek 
kaçınılmazdır. İlim sahibinin aynı zamanda davetçi makamında olması büyük bir 
şereftir. Allah bu lütfu dilediği kimseye verir. 468 

Ayetin anlamı ister "Ben ve bana tabi olanlar basiret üzereyiz ve ben Allah 'a  
davet ediyorum" olsun ister "Ben basiret üzere Allah'a davet ediyorum" olsun 
fark etmez. Hz. Peygamber'in tabileri, peygamberlerin halifeleri ve varislerinin 
hepsi ilim sahibiydiler. Peygamberin getirdiği ilim, amel, hidayet, irşad, sabır 
ve cihad mükellefiyetlerini yerine getiriyorlardı. Onlar peygamberlere tabi olan
ların en faziletlileri ve liderleriydiler. Onların en büyük imamı ise Ebu Bekir es
Sıddik'tır (ra ) .469 

"Bana tabi olanlar" ifadesinin "davet ediyorum" cümlesine atfedildiği de 
söylenmiştir. Bu durumda anlam "ben basiret üzere Allah'a  davet ediyorum. 
Bana tabi olanlar da aynı şekilde basiret üzere davet ediyorlar" olacaktır. 

Her iki tefsire göre, ayet şuna delalet eder: Peygambere tabi olanlar Allah' a  
davet eden basiret sahipleridir. Böyle olmayanlar, her ne  kadar tabi ve  mensup 
olduklarını iddia etseler de hakkıyla ona tabi olmuş sayılmazlar.470 

Her iki yorum birbirine bağlıdır. Allah, peygamberine, görevinin Allah'a 
davet etmek olduğunu bildirmiştir. Kim Allah'a  davet ederse o peygamberin yo
lundadır ve basiret üzeredir, ona tabidir. Kim bir başkasına davet ederse o pey
gamberin yolunda değildir, basiret üzere değildir, peygambere tabi değildir.471 

"Bana tabi olanlar" ifadesi "Allah'a davet ediyorum" cümlesindeki zamire 
matuf ise peygambere tabi olanlar Allah'a davet edenlerdir. 

Munfasıl bir zamire matuf ise peygambere tabi olanlar peygamberin getir
dikleri hususunda basiret sahipleridir, ona düşman olanlardan değildir. 

Gerçekte, atıf her iki anlamı da içermektedir: Ona tabi olanlar Allah'a davet 
eden basiret sahipleridir.472 

468 Miftôhu dôri's-saôde, 167-168 .  
469 Miftahu dôri 's-saôde, 85. 
470 Medaricu 's-salikin, il, 482. 
471 Celau'l-efham, 249. 
472 es-Savôiku '/-mürsele, !, 155. 
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1 09. Senden önce (peygamber olarak) gönderdiklerimiz de kendile

rine vahyettiğimiz şehirli erkeklerden başkaları değildi. (Acaba kafirler) 
kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradıklarını görmeleri için 
h iç de yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı?  Ahiret yurdu sakınanlar için 
elbette daha hayırlıdır. Siz hôlô akıllanmayacak mısınız? 

1 1 0. Nihayet o peygamberler (kendilerini yalanlayan/arın imanların
dan) ümitlerini kesip de (kôfirler de) yalan söylediklerinin ortaya çıktığın ı  
sandıkları bir sırada, onlara yardımımız gelmiş de  dilediğimiz kurtuluşa 
erdirilmişti. Ama kôfirler güruhundan azabımız asla geri çevrilemez. 

1 1 1 .  Anda/sun ki onların kıssalarında olgun akıl sah ipleri için bir ib
ret vardır. O (Kur'ôn) uydurulan bir söz değildir. Fckat kendisinden önce 
olanları doğrulayıcı, (insanlara) gerekli herşeyin açıklayıcısı, iman ede
cek bir topluluk için de hidôyet ve rahmettir. 



RA'D SÜRESİ 
[43 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah ' ın adı ile. 

1 .  Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden 
indirilen (bu Kur'an) haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. 

2. Allah O 'dur ki, gökleri gördüğünüz şekilde direksiz yükseltmiştir. 
Sonra Arş üzerinde istiva etmiştir. Güneşe de ay'a da emrine boyun eğ
dirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gider. Her işi yerli yerince 
düzenler, ayetleri uzun uzadıya açıklar. Rabbinize kavuşacağın ıza kesin 
olarak inanasınız diye. 

3. O, yeri uzatıp döşeyen tyeterince genişleten, gerekli zenginliklerle 
donatan) orada sabit dağlar ve ırmaklar var eden ve O, meyvelerin hep
sinden yine kendilerinin içinde ikişer ikişer yaratandır. Geceyi gündüze 
{gündüzü geceye) O bürüyor. Muhakkak bunlarda iyi düşünenler için 
ayetler vardır. 
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4. Yeryüzünde birbirine bitişik birçok (arazi) parçaları, üzüm bağları, 
ekinler ve çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir su ile sulanır. 
Yine de onlardan bir kısmını lezzetlerinde bir kısmından üstün kılıyoruz. 
Şüphesiz bunlarda da aklını kullananlar için ayetler vardır. 

5. Eğer (iman etmeyişlerine) şaşıyorsan asıl şaşılacak olan onların: 
''Acaba biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız?"  demele
ridir. İşte Rabbini inkar edenler bunlardır. Boyunlarında demir halkalar 
(olacak) olanlar da bunlardır. İşte Cehennemlikler de bunlardır. Onlar 
orada ebediyen kalacaklardır. " 

Tefsiri : 
Bu ayete iki ayrı mana verilebilir: 

Birincisi: Eğer onların: ''Acaba biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratı
lacağız?" demelerine şaşırıyorsan, asıl şaşılacak olan da budur zaten!  Bunu nasıl 
inkar edebilirler? Onlar hiçbir şey değilken topraktan yaratılmışlardı. 

İkincisi : Allah'a  şirk koşmalarına, O'nun birliğine, h içbir ortağı olmadığına 
ve O'na ibadete yönelmemelerine, öldükten sonra dirilmeyi inkar etmelerine 
şaşırıyorsan, asıl şaşılacak olan onların, ''Acaba biz toprak olduktan sonra mı  
yeniden yaratılacağız?" demeleridir. 

Bu tefsirlerin ikisine göre de, insanın ahireti inkar etmesi, şaşılacak bir du
rumdur. Tamamen Allah' ı  inkar, küfür, O'nun ilah olduğunu, kudretini, adaletini, 
hikmetini ve saltanatını reddetmek anlamına gelir. 
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6. Bir de senden iyilikten önce çarçabuk kötülük getirmeni isterler. 

Halbuki onlardan önce nice örnekler gelip geçmiştir. Doğrusu Rabbin, 
zulümlerine rağmen, insanlara yine de mağfiret edendir. Ve şüphesiz 
Rabbin, azabı cidden çetin olandır. 

7. O küfre sapanlar: "Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miy
di? "  derler. Sen ancak bir uyarıcısın. Esasen her bir topluluğun bir yol 
göstericisi olmuştur. 

8. Allah her dişinin neye hamile kalacağını, rahimlerin neyi eksiltece
ğini  neyi artıracağını bilir. O'nun katında her şey bir ölçü iledir. 
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Tefsiri: 

İbn Abbas "rahimlerin neyi eksilteceğini"  ifadesinin dokuz aydan kısa veya 
uzun hamilelik anlamına geldiğini söylemiştir. Mücahid ve Said b. Cübeyr gibi 
diğer bazı müfessirler de bu yorumda İbn Abbas' la aynı görüştedirler. 

Mücahid' e göre, kadın gebelik süresi içinde adet görürse, bu durum çocuktan 
bir eksiltmedir. Dokuz aydan uzun süren gebelik bu eksilmenin tamamlanması 
içindir. �hamile kadının kan görmesidir. Bu kanama çocukta eksiklik anlamı
na gelir. Bu eksiklik gebelik süresinin dokuz aydan çok sürmesi ile tamamlanır. 

Hasan-ı Basri, rahimlerin eksiltmesinin sakatlık anlamında olduğunu, arttır
masının ise kadının on ay sonra doğum yapması olduğunu söylemiştir. 

İkrime'ye göre, rahimlerin eksiltmesi, hamilelik esnasında adet görmektir. 
Kadının kan gördüğü her güne karşılık hamileliği uzar. Bir gün kan görse hami
lelik de bir gün uzar. 

Katade'ye göre de � sakatlıktır. Rahimlerin arttırması ise dokuz aydan 
uzun süren hamileliktir. Said b .  Cübeyr, kadın hamile iken kan görürse bu ço
cuk için bir eksiltme olacaktır. Çocuğun gıdası azalacak ve hamilelik uzayacak
tır. Arttırma ve eksiltme müteaddi (geçişli) fillerdir. Mef'Olleri mahzuftur (nesne 
almamışlardır) . Mef 'ul ,  ma-i mevsule aittir. � eksiklik anlamındadır. Suyun 
eksilmesi için de kullanılır. 

Netice de ayetin manası şöyledir: Allah hamilelik süresini ve bu sürenin 
kısalıp uzaması gibi oluşabilecek problemleri de bilir. O, her dişinin, dişi veya 
erkek neye hamile kaldığını bildiği gibi, bu hususta sizin bilmediklerinizi bilir. 
Bu Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği gayb bilgisidir. Hz. Peygamber' den 
nakledilen sahih bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: 

"Gaybın anahtarları beş tanedir. Bunları Allah 'tan başka kimse bilmez. Hiç 
kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilemez. Yarın ne olacağını Al/ah 'tan baş
ka hiç kimse bilemez. Allah 'tan başka h iç kimse yağmurun ne zaman yağacağını 
bilemez. Rahimlerde ne olduğunu yalnızca Allah bilir. Hiçbir nefis nerede ölece
ğini bilemez. Bunu yalnızca Allah bilir. "473 

Rahimlerde olanın bilgisi Allah'a mahsustur. Ceninin orada ne kadar kalaca
ğını, bedeninde bir noksan ya da fazlalık olup olmayacağını yalnızca O bilir. Bu 
ifadede yer almayan sakatlık, sağlamlık, kan görme ya da kanın kesilmesi gibi 
diğer hadiseler de buna tabidir.474 

473 Buhari, Tefsir 2 .  
474 Tuhfetü 'l-vedCıd, 229-230. 
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9. O, görünmeyeni de görüneni de bilendir. O çok büyüktür, yüceler 
yücesidir. 

1 0. İçin izden birisi ister sözünü gizlesin, ister onu açıklasın, gece giz
lensin ve(ya) gündüzün yoluna gitsin, hepsi (O'nun ilminde) birdir. 

1 1 .  O'nun önünden, arkasından kendisini Allah 'ın emriyle gözet
leyecek izleyicileri vardır. Gerçek şu ki; bir toplum kendi özünde olanı 
değiştirmedikçe Allah da hallerini değiştirip bozmaz. Allah bir toplumun 
da kötülüğünü diledi mi, artık onun geri çevrilmesine imkan yoktur. On
ların O'ndan başka bir vekilleri (yardımcıları) da olmaz. 

Tefsiri : 

Bu izciler ardı ardına gelirler. Biri gitti mi yerine bir başkası gelir. İnsanı sa
bit kılarlar, ona iyiliği emreder ve iyiliğe teşvik ederler. Ona Allah' ın ikramlarını 
hazırlarlar, onu sabretmeye sevk eder ve bunun geçici bir dayanma olacağını 
insanın ebediyen istirahat edeceğini söylerler. 

"Gerçek şu ki; b ir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah da hal
lerini değiştirip bozmaz. " (er-Ra 'd, 1 3/1 1 )  

Bu ayet, Allah' ın ,  kullarına verdiği bir nimeti onlar itaatlerini isyana dönüş
türmedikçe değiştirmeyeceğine delalet eder. 

12. Size korku ve ümit salarak şimşeği gösteren, (yağmur) yüklü 
bulutları ortaya çıkaran O'dur. 
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13. Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de korkusundan tesbih 
ederler. O, yıldırımları gönderip onlarla Allah hakkında mücadele edip 
dururlarken (onlardan) dilediğini çarpar. O, kudret ve azabı çetin olandır. 

14. Hak olan davet yaln ız O'nadır. O'nu bırakıp çağırdıkları ise, ken
dilerine hiçbir şekilde cevap veremezler. Onların durumu; ancak ağzına 
gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimseye benzer ki, o buna asla 
ulaşacak değildir. İşte kafirlerin (putlarına) duası da ancak (bunun gibi) 
boşunadır. 

Tefsiri : 
"Hak olan davet yaln ız O'nadır. " (er-Ra 'd, 1 3/14) 

Allah Teala zatıyla ve sıfatlarıyla hak olan davetin sahibidir. Davetçisine se
vap vaat etmese dahi davetçi bu sevabı hak eder. Allah yalnızca kendisine ibadet 
edilmeye ve yalnızca kendisine dua edilmesine, şükredilmeye, hamd edilmeye, 
sevilmeye, ümit edilmeye , korkulmaya, kendisine tevekkül edilmesine , kendisin
den yardım istenmeye, kendisine sığınılmasına layıktır. Böylece hak olan ilahi 
davet yalnızca O' na ait olur. 

Bunu marifetle, tad alarak ve davranışlarıyla yerine getiren kimse sadece 
Allah'a ve ibadete yönelmiştir. 

Selef alimleri hak olan davet ifadesini davette tevhid, ihlas ve doğruluk anla
mında tefsir etmişlerdir.475 Hz. Ali'ye göre hak olan davet tevhiddir. İbn Abbas'a 
göre Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmektir. Hak olan davetin ihlasla 
dua etmek anlamına geldiğini söyleyenler de olmuştur. İhlaslı dua yalnızca Allah 
için yapılan duadır. Hak olan davet de ilahi, başka ilahlardan arınmış, ihlas üzere 
olan davettir.476 

1 5. Göklerde ve yerde bulunanların kendileri de gölgeleri de ister 
istemez, sabah, akşam Allah ' a secde ederler. 

475 el-Cevô.bu 'l-kô.fi, 139. 
476 Medaricu 's-sô.likin, il ,  29-30. 
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1 6. De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: ''Allah 'dır. " Yine 
de ki: "Öyle iken O'nu bırakıp da bizzat kendilerine ne bir fayda ne 
de bir zarar vermeye güçleri olmayan bir takım veliler mi edindiniz?" 
De ki: "Gözü görmeyenle gören (müşrikle mümin) bir olur mu? Yah ut 
karanlıklarla nur (şirk ile tevh id) bir olur mu?" Yoksa Allah 'a O'nun 
yarattığı yibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince bir
birine benzer mi göründü? De ki: "Her şeyi yaratan Allah'dır. O, birdir, 
Kahhôrdır. " 

Tefsiri : 

Yaratan tek ise ilah da tek olmalıdır. Allah' tan başka varlıklar yaratma konu
sunda aciz olduklarından dolayı ilah da olamazlar. Buna karşılık Allah birdir ve 
Kahhar' dır. Tam anlamıyla kahır, bir olmayı gerektirir. Ortaklık ile kahır birbiriyle 
uyuşmaz.477 

Allah, er-Ra' d süresinde müminler hakkında su ve ateşi misal göstererek 
şöyle buyurmuştur: 

1 7. O, gökten bir su indirdi de dereler kendi m iktarlarınca sel dolup 
taşar. Sel de yüze çıkan bir köpük yüklenip götürür. Bir süs veya bir 
fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun gibi bir köpük 
çıkar. İşte Allah, hakk ile batılı böyle örneklendirir. Ancak köpük atılır gi
der. İnsanlara fayda verecek olan şeye gelince, işte bu, yerde kalır. Allah 
örnekleri işte böyle verir. 

Tefsiri : 

Bu ayette, kalplere, kulaklara ve gözlere hayat verdiği için, vahiy bitkileri 
sulayarak yeryüzünü canlandıran suya benzetilmiştir. Kalpler de vadilere (dere 
yataklarına) benzetilmiştir. Geniş bir gönül, çokça su alan geniş bir vadi gibi çok
ça ilim alır. Oysa dar bir kalp kendi ölçüsü elverdiği oranda bir şeyler taşıyabilir. 
Nitekim küçük bir vadi de kendi kapasitesi oranında su taşır. Dolayısıyla kalpler, 

477 Es-Sauôiku '/-mürsele, l l ,  465-466. 
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kapasiteleri oranında hidayet ve ilim yüklenirler. Sel yeryüzüne karışınca bera
berinde çer çöp ve köpük de taşımaya başlar. Hidayet ve ilim de kalplere girince 
burada bulunan şehvet ve şüpheleri çekip almak ve gidermek için sürüklerler. Bu 
durum, ilaç içilince bedenden hastayı etkileyen bazı maddelerin sökülüp atılma
sına benzemektedir. Vücuttan zararlı maddelerin atılabilmesi ilacın fayda sağla
masından ileri gelmektedir. İlaç zararlı maddelerle bir arada bulunamadığından 
ötürü bunları gidermek için söküp atmıştır. Allah Teala da hak ile batılı böyle bir 
misalle anlatmaktadır. 

Daha sonra ateş ile ilgili b ir örnek vermektedir: 

"Bir süs veya bir fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun 
gibi bir köpük çıkar. " 

Bu köpük, altın, gümüş, bakır ve demirin eritilmesi esnasında ortaya çıkan 
kirdir. Ateş bu kiri faydalı cevherden ayrıştırıp atmış, böylece pis madde atılarak 
giderilmiştir. Selin ve ateşin, kiri, çöpü ve pisliği atması gibi, müminin kalbi de 
şehvet ve şüpheleri atar, uzaklaştırır ve yok eder. Vadilerde insanların içtikleri, 
arazilerini ve hayvanlarını suladıkları saf ve berrak sular ortaya çıkar. Aynı şekil
de kalpte de insanın faydalanacağı saf ve halis bir iman yerleşir. Bu örneklerle ne 
kastedildiğini bilmeyen bunları anlayıp idrak etmeyen, burada söz edilen kimse
lerden olamaz. Başarıya ulaştıran Allah'tır.478 

Allah, Resulüne indirdiği bilgiyi gökten indirdiği suya benzetmiştir. Bunların 
her biri ile hayat ve insanların yaşamları ve gelecekleri için faydalı şeyler elde 
edilir. Kalpleri de vadilere benzetmiştir. Büyük bir vadiye çokça su sığdığı gibi 
geniş bir kalbe de çokça ilim sığar. Küçük bir vadiye nasıl az su sığabiliyorsa dar 
bir kalbe de çok az ilim sığar. Allah Teala: "Dere/er kendi miktarlarınca sel dolup 
taşar. Sel de yüze çıkan bir köpük yüklenip götürür" demiştir. Allah, aydınlığı 
kalplere girince oradan batıl şüphelerin izlerini gideren ilim hakkında bu örneği 
vermiştir. Selin vadide suyun üzerinde biriken çer çöpü gidermesi gibi ilim de 
kalbin üzerinde yükselir. Allah çerçöpün kabararak suyun üzerinde yükseldiğini 
ve yerde kalmadığını, aynı şekilde ilmin de kalpte yükselip taşan batıl şüpheleri 
gidereceğini bunların kalbe yerleşmeyeceğini belirtmiştir. Vadilerde çer çöpün 
sürüklenip atılması ve saf suyun kalması gibi şüpheler de sürüklenip atılır, kalbe, 
sahibine ,;e diğer insanlara fayda sağlayacak hidayet ve hak din yerleşir. Allah' ın 
verdiği bu misalleri ancak ilim sahipleri anlayabilir. 

Allah Teala daha sonra bu hususu bir başka misalle daha anlatmıştır: 
"Bir süs veya bir fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun 

gibi bir köpük çıkar. " 

478 İ '/ômu '/-muvakkıin , 1, 202-203. 
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İnsanın altın, gümüş, bakır ve demir gibi ateşte erittikleri maddelerden kir 
çıkar. Bu kir ateşin yakaladığı köpüktür. Ateş, köpüğü karıştığı cevherden çıkarır, 
atar. Cevher tek başına ve saf olarak kalır. Allah hayat ve faydalar ihtiva ettiği 
ve soğutma özelliği olduğu için suyu; ışık, aydınlatma ve yakıcılık özelliklerinden 
dolayı da ateşi örnek vermiştir. Suyun yeryüzünü diriltmesi, ateşin kirleri yok 
etmesi ve iyi ile pisliği ayırması gibi Kur'an ayetleri de kalpleri diriltir. Ateş altın ,  
gümüş, bakır vb . madenlerdeki kirleri ayıklar. Bu ve benzer olağanüstü misaller 
hakkında Allah şöyle buyurmaktadır: 

"İşte misaller! Biz bunları insanlara (örnek) veriyoruz. Onlara alimlerden 
başkası akıl erdiremez. " (el-Ankebut, 29/43) . 479 

Allah Teala suyun yeryüzüne karışınca sel olup yüzeyinde kir ve çöpleri ta
şıyacağını bildirmiştir. Bu çöplerin altında ne olduğunu bilmeyen kişi çer çöpten 
başka şey göremez. Bunların altında hayatın ana maddesinin var olduğunu gö
remez. Aynı şekilde altın, gümüş, bakır ve diğer madenleri toprak altından çıka
ranlar bunlardan yararlanabilmek için ateş yakarsa onlardan kiri gidermiş olur 
ancak onların cevherinden bir şey eksilmemiş olur. G iderilen pisliklerden istifade 
edilmez . Bu durum kaçınılmazdır.480 

Allah Teala er-Ra' d suresinde bu iki örneği vermiştir: 

"O, gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarlarınca sel dolup taşar. Sel 
de yüze çıkan bir köpük yüklenip götürür. " 

Bu örnekte kalplere hayat vermesi bakımından vahiy gökten indirilen suya 
benzetilmiştir. Kalpler de seli taşıyan vadilere benzetilmiştir. Büyük vadilere çokça 
su sığabildiği gibi geniş bir gönüle de geniş ilim sığar. Dar bir kalbe ise çok az ilim 
yerleşebilir. Vadiler kendi kapasitesi oranında su taşır, kalpler de kendi kapasitesi 
nispetinde ilimle dolar. Vadiler ve akan sularda selin sürüklediği çer çöp bulunur. 
Suyun yüzeyi köpürür, ancak altı hayat kaynağıdır. Vadi çer çöpü iki yana atar, 
çerçöpün altından su çıkar. Allah bu su ile yeryüzünü sular, şehirlere, insanlara, 
ağaçlara ve hayvanlara hayat verir. Vadide çer çöp kalmaz. Allah' ın kalplere 
bahşettiği ilim ve iman da böyledir. Kalp ilim ve imanı elde edip de bunlar kalbe 
işleyince yüzeyinde biriken şehvetin kirini, batıl şüphelerin izin i sürükleyip götü
rür. İlim, iman ve hidayet kalbe kök salınca artık orada kir ve pislik barınamaz. 
Yavaş yavaş yok olur gider. Geride kalbin derinliklerinde faydalı ilim ve saf iman 
kalır. İnsanlar bundan istifade ederler. 

479 Miftahu  dôri's-saôde, 66-67. 
480 Tariku '/-hicreteyn, 97. 
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el-Camiu 's-sahih 'te Ebu Musa el-Eş 'ari' nin Hz. Peygamber' den naklettiği şu 
rivayet zikredilmiştir: 

"Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne inen sağanak yağ
mura benzer. Bu yağmur bazen öyle bir toprağa düşer, onun bir kısmı suyu kabul 
eder, orada bitkiler ve çayırlar yetişir. Bazı yerler de kurak olur, suyu üstünde 
tutar, Allah halkı onunla faydalandım. Ondan hem kendileri içerler hem de hay
vanlarını sularlar, ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir tür toprağa daha isabet eder, 
bu toprak düz ve kaygandır. Ne suyu üstünde tutar ne de çayır bitirir. Allah'ın 
dinini anlayıp da benim vasıtamla gönderdiği h idayet ve ilimden faydalanan ve 
bunu başkalarına bildiren kimse ile bunu duyduğu vakit başını bile kaldırmayan 
ve kabul etmeyen kimsenin hali böyledir. "481 

Bu hadiste Hz. Peygamber hidayet ve ilim bakımından insanları üç gruba 
ayırmıştır: 

Birinci grup : Peygamberlerin varisleri ve nebilerin halifeleridir. İlim ve 
amelin yanı sıra Allah ve Resulünün yoluna davet ederek dini ayakta tutmuşlar
dır. Onlar peygamberlere hakkıyla tabi olanlardır. Suyu çekip bitkiler ve çayırlar 
yeşerten toprağa benzerler. Hem kendileri sudan istifade ederler hem de diğer 
insanlar istifade eder. Hem dinde basiret hem de davette kuwet sahibidirler. Bu 
nedenle onlar, Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu Peygamberlerin varisleridir: 

"Güçlü ve basiretli kullarımız, Ibrahim, ishak ve Yakub 'u da an. " (Sa 'd, 
38/45) 

Allah' ın dininde basiret sahibi olanlar. . .  Basiret sahipleri hakkı idrak eder, 
tanıtır, kuwetli deliller ile tebliğ eder, uygular ve hakka çağırır. 

Bu tabaka dini öğrenme ve anlamada kuwetli ,  yorumlarken basiretlidir. 
Nasslardan ilim nehirleri fışkırtmış, hazineler çıkarmış, özel olarak nasiplenmiştir. 
Müminlerin emiri Hz. Ali 'ye : "Peygamber diğer insanlardan ayrı olarak size özel 
bir bilgi verdi mi?" diye sorulmuş o da şöyle demiştir: 

"Hayır, taneyi yaran ve rüzgarı gönderene yemin ederim, hayır. Ancak 
Allah'ın Kitabında kuluna verdiği bir anlayış vardır. "482 

Bu anlayış yeryüzünde yetişen bitkiler ve çayırlar mesabesindedir. Bu taba
kanın mensupları bu özellikleri ile ikinci tabakadan ayılırlar. 

İkinci grup: Nassları ezberlemişlerdir. Başlıca uğraşları nassların ezber
lenmesi ve ezberde tutulmasıdır. İnsanlar, nassları onlardan alıp öğrenmişlerdir. 

481 Buhari, İlim 2 1 ;  Müslim, Fedai!, Peygemberin göndreildiği şeyin örneği babı, V, 144. 
482 Buhari, Diyat, Akile babı, Xll,  256. 
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Nasslardan hükümler çıkarmış, onlardaki hazineleri bulmuşlardır. Bunları ziraa
ta elverişli bir toprağa ekmiş, herkes bu topraktan kendi nasibini almıştır. "Her 
boy kendi pınarını  öğrenmişti " (el-Bakara, 2/60) . Bu kimseler Hz . Peygamber' in, 
haklarında şöyle dediği kimselerdir: 

"Allah benim sözümü işiten,  belleyen ve duyduğu gibi aktaran kimsenin yü
zünü ak etsin. Fakih olmayan n ice fıkıh ravileri vardır. Fıkıh ravilerinden pek 
çoğu kendilerinden daha fakih olanlara rivayette bulunurlar. "483 

Ümmetin önde gelen ilim adamlarından Kur'an' ın müfessiri Abdullah b.  
Abbas' ın Hz.  Peygamber' den işittiği ve rivayet ederken "İşittim ve gördüm" lafız
larını kullandığı rivayetlerin toplamı yirmi hadisi geçmiyordu.484 Ancak sahabe
den çok sayıda hadis dinlemişti. Onun anlama kabiliyeti ve içtihatları her zaman 
takdir görmüştü. İlminin bereketi tüm dünyayı ilim ve fıkıhla dolduracak derece
de idi. Ebu Muhammed b. Hazın şöyle demiştir: 

" İbn Abbas' ın fetvalarını yedi büyük ciltte topladım. Onun ilmi deniz gibidir. 
İnsanlar onun fıkhı, içtihatları ve Kur' an tefsiriyle yücelmiştir. Hakikatte o da 
diğer insanlar gibi Kur'an' ı ezberlemiş, diğer raviler gibi hadis dinlemiştir. Ancak 
onun ektiği toprak toprakların en verimlisi ve en mümbitiydi. O nassların tohum
larını ekmiş, her güzel çiftten nice bitkiler yetişmiştir. "Bu, Allah 'ın lütfudur. Onu 
dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir. " (el-Hadid, 57121) . İbn Abbas' ın 
fetvaları, tefsiri ve içtihatlarının yanında Ebu Hureyre' nin fetva ve içtihatları ne
rede kalır? Ebu Hureyre İbn Abbas'tan daha iyi bir hadis hafızıydı hatta ümmetin 
hafızıydı. Hadisi işittiği gibi rivayet eder ve geceleri ders verirdi. Tüm gayreti ve 
çabası ezberlemeye yönelikti. İşittiği gibi ezberlemişti .485 İbn Abbas'ın gayesi ise 
fıkıh ,  istinbat, nassları yarıp içinden ırmaklar akıtmak, hazinelerini bulmaktı. İşte 
bu şekilde insanlar iki grup olarak mütalaa edilebilir: 

Bir kısmı zabt, ezber ve işittiği gibi rivayet etmekle ilgilenir, ezberledikleri 
nasslarda yer alan hazineleri bulup çıkarmak ve anlamakla uğraşmazlardı .  

Bir  kısmı ise nasslarda yer alan hükümleri bulup çıkarmak ve bunları anla
makla da ilgilenirlerdi. 

Birinci kısma Ebu Zür'a, Ebu Hatim ve İbn Dare , daha önceki tabakadan 
Bündar b. Muhammed b. Beşşar, Amr en-Nakıd, Abdürrezzak, daha önceki ta-

483 Sahih bir hadistir. Zeyd b. sabit'ten nakledilmiştir. Ebu Davud, İlim 10; Tirmizi, İlim 7; İbn 
Mace, Menasik 76; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV. 80. Hakim, Müstedrek, !, 86 (Hakim bu 
rivayetin Şeyhayn' ın şartlarına uygun olduğunu belirtmiş, Zehebi de onaylamıştır. 

484 Bk. Siyeru a '/Cımi 'n-nübelCı, II I ,  331 .  
485 Onun tertemiz hayatı ve menkıbeleri için bk. Siyeru a '/ami 'n-nübela, l l ,  578. 
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bakadan Muhammed b. Cafer Gunder, Said b. Ebi ArObe ve diğerleri gibi hafız, 
işittiklerini güzelce ezberleyen ancak nasslardan hüküm istinbat etmek ve içtihat
la uğraşmayan kimseler örnek verilebilir. 486 

İkinci kısma Malik, Şafii, el-Evzfü, İshak, Ahmed b.  Hanbel, Buhari, EbO 
Davud, Muhammed b .  Nasr el-Mervezi gibi rivayetle içtihat ve istinbatı birleşti
ren kimseler örnek verilebilir. Bu iki taife Allah' ın Peygamber'inin getirdiklerini 
kabul edip baş üstüne koyan yaratılmışların en mesut olanlarıdır. 

Üçüncü grup: Allah' ın hidayetini kabul etmeyen ve baş üstüne koymayan 
bu insanlar yaratılmışların en bahtsızlarıdır. Onlar ne ezber yapar ne rivayet eder 
ne anlamaya çalışır ne de nasslara riayet ederler. 

Birinci grup rivayet ve dirayet ehlidir. 

İkinci grup rivayet ve riayet ehlidir. Dirayetle ilgilenmişlerdir. Ancak hafızhk
ları daha önde gelir. 

Üçüncü grup bedbaht olanlardır. Rivayetle, dirayetle, riayetle ilgilenmez
ler. "Onlar ancak hayvanlar gibidir; hatta onlar -yolca- daha da sapıklıktadır/ar" 
(el-Furkan ,  26/44) .  Şehirleri daraltır, fiyatları yükseltirler. Onların amacı sadece 

-----------------

486 Her biri birer hidayet güneşi olan bu insanların biyografilerini verip vermemek konusun
daki şaşkınlığımı okuyucularımdan gizleyecek değilim. Hakikatte çok şaşkın ve üzgünüm. 
Biz Müslümanlar toplum olarak doğuda ve batıda gençlerimize örnek olacak bir şahsiyet 
arıyoruz. Bugün kötü hadiseler, suçlar, öfke ve karmaşa içindeyiz. Çünkü bu meşhur güneş
ler ameli ve ahlaki hayatımızdan kopup gittiler. Biz artık doğru yolu bulamıyoruz. Dalalet 
etrafımızı kuşatmış durumda. Bu millet nasıl yeniden hidayet bulur, gençlere nasıl doğru yol 
gösterilir? Kadınlar dosdoğru yolda, aileler istikrarlı halde olur ve ümmet salaha erer. Onlar 
İbn abbas' ı ,  Ebu Hureyre'yi ve diğer yıldızları tanımazken bu nasıl olabilir? İnsanlar Raşit 
halifelerin dahi sadece isimlerini biliyorlar, onları tanımıyorlar. Bu nedenle çok üzgünüz. 
Hatta alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin dahi siyretini mevlit günlerin
de anlatılıp duran birkaç hikaye dışında bilmiyorlar. Onun kadınıyla erkeğiyle aile halkını 
tanımak nerede kaldı? Gençler bir yana ouyn ve eğlenceye dalmış, gaflet içinde yaşayan 
kültürlü yetişkinler ne biliyor acaba? Bunları düşün ve sonra Allah bize yeter, o en güzel 
vekildir, de. 
Şair Ferezdak'ın Cerir'e söylediği bir şiiri dalalete ve günaha çağıranlara cevaben söyleye
biliriz: 
İşte benim atalarım bunlardır. Toplanınca sen de onların benzeri insanlar getir de görelim. 
(Divan-ı Ferezdak, il,  72. )  
Evet, sahabe, tabiun ve doğru yolda olan imamlar bizim atalarımızdır. Başkalarına tabi 
olanlar da onların bir benzerini getirsinler de görelim. "Bunu asla yapamazsanız; buna gü
cünüz yetmez -hiçbir zaman da yapamayacaksınız- Bu konuda aciz olup bunu asla ya
pamayacağınıza göre o halde tutuşturucusu/yakıtı insanlarla kibrit/kükürt taşları olan ve 
kafirler için hazırlanmış bulunan o Cehennem ateşinden kendinizi korumak için sakının " 

(el-Bakara, 2/24). 
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mideleri ve cinsel arzularıdır. Hedefleri biraz yükselince bunlara giyim ve süslen
me eklenir. Hedef büyüdükçe bunlara liderlik ve gadabi nefsin zaferi ilave olur. 
Gadabi nefsin gayesi nefsin zafer kazanmasıdır. Köpeksi nefsin zafer kazanması 
hedefi de yükselince artık bu istek karşılanmaz. Aslansı nefsin zafer kazanması 
hedefine bu gruptan hiç kimse ulaştırılmaz .487 

Nefisler köpeksi, aslansı ve meleksi olmak üzere üç gruptur. 

Köpeksi nefis kemik, artık, leş ve pisliklerle yetinir. 

Aslansı nefis bunlarla yetinmez. Hakta ve batılda diğer nefislere üstün olmak 
ister. Meleksi nefis ise bunlardan daha yücedir. Yüce bir dosta ulaşmaya çalışır, 
gayesi ilim, iman, Allah sevgisi, O' na yönelmektir. O'nun rızasını ve sevgisini 
kazanmayı tercih eder. Dünya nimetlerinden de istifade eder. Bu istifade edişi 
kendisini yaratan Rabbine, velisine ulaşmak içindir. O'ndan uzaklaşmak için de
ğildir. 

Allah Teala ikinci bir örnek daha vermiştir. Bu örnek ateştir: "Bir süs veya bir 
fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun gibi bir köpük çıkar" 
(er-Ra 'd, 1311 7). 

Bunlar demir, bakır, gümüş, altın vb. madenlerdir. Bunlar temizlenmek, arı
tılmak ve kirlerinin giderilmesi için ateşe sokulurlar. Böylece kirler atılır, geride 
insanların istifade edeceği saf maden kalır. 

Allah bu örnekleri verince kendi gönderdiği hidayete tabi olan ve bu hida
yetle ilgilenen ile Allah' ın davetine icabet etmeyen ve ilgilenmeyen kimselerden 
söz etmiş ve şöyle demiştir: 

18. Rab/erinin çağrısını  kabul edenlere el-Hüsnô. vardır. Onun çağrı
sını kabul etmeyenlere gelince; yeryüzündeki her şey ve onunla beraber 
bir o kadarı daha kendilerinin olsa, şüphesiz onları fidye olarak verirler
di. Hesabın kötüsü onlar içindir. Barınakları Cehennemdir. O ne kötü 
yataktır! " 

487 Elimde bulunan iki nüshanın muhakkiki buradaki metnin matbu nüshada tahrif edildiğini 
söylemiştir. Sen de bu karışıklığı, ibareyi düzeltmenin zorluğunu görmektesin. 
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Tefsiri : 

Burada Allah Teala'nın hayatı nur, ölümü ise zulmet olarak yarattığı kas
tedilmiştir. Ruhi ve bedeni varlıkların hayat sahibi olması nur sebebiyledir. Nur 
hayatın maddesidir. Aynı zamanda ışık kaynağıdır. Nursuz hayat olmadığı gibi 
nur olmadan aydınlık da olmaz. Kalplerin hayat bulması, açılması, genişlemesi 
nur sayesindedir. 

el-Hakim et-Tirmizi, Hz. Peygamber' in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 
-Kalbe nur girdi mi o kalp açılır ve genişler. Ashap Hz. Peygamber'e :  
-Peki , bunun alameti nedir? diye sordu. Hz .  Peygamber: 
-Ahiret yurdu için Allah'a yönelmek, gaflet yurdundan uzaklaşmak, ölüme 

hazırlıklı olmaktır, buyurdu.488 
Kulun nuru, amelini ve sözlerini Allah'a  ulaştırır. Allah'a  ancak güzel kelime

ler, salih ameller, güzel ruhlar ve nurdan yaratılmış melekler ulaşır. Güzel kelime
ler bir nurdur ve nur kaynaklıdır. Güzel ruhlar Allah' ın peygamberine indirdiği 
nur ile aydınlanmış müminlerin ruhlarıdır. 

Müslim' in Sahih' inde Hz. Aişe' den naklen Hz. Peygamber'in şöyle buyurdu
ğu rivayet edilmiştir: 

"Melekler nurdan yaratılmıştır. Cinler ateşten yaratılmıştır. Adem ise size tarif 
edilen şeyden yaratılmıştır. "489 

Meleklerin ana maddesi nur olduğundan dolayı Rablerinin katına çıkabilir
ler. Müminlerin ruhları da melekler tarafından kabzedildikten sonra Rabbinin ka
tına çıkabilir. Göğün kapısı açılır, ardından ikinci, ardından üçüncü, daha sonra 
dördüncü, derken yedinci kapıya varana dek tüm kapılar açılır ve ruh Allah' ın 
huzuruna çıkar. Allah onun gök ehline ( ' ılliyyin) yazılmasını emreder. Bu ruh 
arınmış, tertemiz, pırıl pırıl bir ruh olduğunda melekler ile beraber Allah' ın hu-

488 El-Hakim et-Tirmizi, Nevôdiru'/-usCıl, 125-126. ( İbn Ömer'den senetsiz olarak nakledilmiş 
zayıf bir rivayettir. ) Hadisi İbn Cerir de nakletmiştir. Mahmud Şakir ( 13852-13854) rakam
ları arasında ve ( 13856)'da hadisin zayıf olduğunu, rivayetin tüm tariklerinde zayıf ve ya
lancı bir ravi olan Abdullah b. El-Misver' in bulunduğunu belirtmiştir. (bk. Zehebi, Mizôn, i l ,  
504) .  Hadisi Abdullah b .  El-Mübarek, ez-Zühd, 106-1 07'de, Ebu Nuaym, Ahbôru Isbahôn, 
l ,  305'de, el-Beğavi, Tefsır, II ,  1 80'de senetsiz olarak nakletmişlerdir. 
Suyuti, ed-Dürer; IV, 354'de, bu hadisin Abdürrezzak, el-Firyabi, İbn Ebi Şeybe, Abd b .  Hu
meyd, İbnü'l-Münzir İbn Ebi Hatim, İbn Merduyeh tarafından nakledildiğine, el-Beyhaki'nin 
de bu rivayete e/-Esmô ve 's-sıfôt 'ta Ebu Cafer' den naklen yer verdiğine işaret etmiştir. 
İbn Kesir hadisin bazı tariklerini zikrettikten sonra, "Allah en doğrusunu bilir ancak, hadisin 
mürsel ve muttasıl tarikleri birbirini takviye etmektedir" demiştir. (bk. İbn Kesir, Tefsir; II, 189. 
el-En'am Suresi, 125. ayetin tefsiri) . Mahmud Şakir'e göre, hadisin ravilerinden Ebu Cafer 
el-Haşimi'nin yalancı bir ravi olmasından ötürü İbn Kesir' in bu değerlendirmesi yanlıştır. 

489 Müslim, Zühd 60. 
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zuruna çıkar. Ancak karanlık, pis ve kirli bir ruh için göğün kapıları açılmaz ve 
bu ruh Allah katına yükselemez. Aksine dünya semasında dolanır durur. Dünya 
sefil bir yer olduğu için adeta kamburlaşır. Bunların ilki ulvi bir semadadır. Her 
ruh kendi özüne, aslına döner. Bu durum el-Bera b. Azib'den nakledilen uzun bir 
hadiste anlatılmıştır. Bu hadisi Ahmed b.  Hanbel Müsned' inde, ve EbCı Avane el
İsferayini Sahih' inde nakletmişlerdir. Hakim ve başka musanniflerin de naklettiği 
bu rivayet sahihtir.490 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

1 9. Rabbinden sana indirilenin ancak hak olduğunu bilen kimse, 
(O'na inanmayan) kör gibi midir? Ancak selim akıl sahipleri iyice öğüt 
alır (ve düşünürler) . 

Tefsiri : 

Allah bu ayette inanmayanların kör olduklarına şahitlik etmektedir. Bu aynı 
zamanda onların kendi nefislerinin şaşkınlık ve şüphe içinde olduğuna şahit
lik edilmesine, müminlerin onlar aleyhindeki şahitliğine muvafakat etmeleri 
anlamındadır. 491 

Allah şu üç esastan şöyle bahsetmektedir:492 

20. Onlar, Allah 'ın ahdini yerine getirirler, antlaşmalarını bozmazlar. 

21 . Onlar Allah 'ın birleştirmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rab/erin
den korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. 

490 Ahmed. Müsned, iV, 287; Hakim, Müstedrek, 1, 37.  li,adisin sıhhati için bk. e/-Wıbi/u 's
sayyib, s .  82-87. 

491 es-Savdiku'l-mürsele, III , 851 .  
492 Bunlar emredilen, sakındırılan ve yaratma ve emretmede takdir edilendir. 
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22. Onlar Rab/erinin rızasını isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru 
kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak ederler, kö
tülüğü iyilikle savarlar; işte yurdun (hayırlı) akıbeti bunlaradır" 

Tefsiri : 

Ayette belirtilen vasıflarla İslam ve imanın önemli esasları bir arada zikredil
miştir. Özellikle burada belirtilen Allah' ın ahdine vefa vasfı O'nun bütün emir ve 
yasaklarını ihtiva etmektedir. Bunlar Allah ile insan arasında ve insanın, Allah' ın 
yarattığı diğer varlıklarla insan arasındaki ahitlerdir. 

İnsanın ahde vefa hususunda kararlı olması ve anlaşmayı ihlal etmemesi, 
Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirmesi vasıfları da daha sonra zikre
dilen vasıflardır. 

Bu vasıflar dinin açık ve gizli olarak yerine getirilen esaslarını, Allah' ın ve 
kulların haklarını içerir. Kullar yalnızca Allah'a  ibadet etmek, O'na şirk koşma
mak, O'na itaat etmek ve yönelmek, tevekkül etmek, O'nu sevmek, ümit etmek, 
O'na tövbe etmek ve boyun eğmek, huzurunda eğilmek, O'nun nimetlerinin far
kına varıp O'na şükretmek, günahın farkına varıp bağışlanma dilemek suretiyle 
Allah ile aralarındaki bağı birleştirirler. Rab ile kul arasındaki vuslat işte budur. 
Allah kendisi ile kulu arasında bu bağların birleştirilmesini istediği gibi peygam
ber ile aramızda bulunan bağların da birleştirilmesini de istemiştir. Bu bağlar 
peygambere inanmak, onu doğrulamak, her hususta onu hakem kabul etmek, 
onun hükmüne razı olmak ve ona teslim olmak, onun sevgisini çocukların, ana 
babanın ve tüm insanların sevgisinden üstün tutmaktır. Allah' ın hakkını ve pey
gamberin hakkını yerine getirmek de bu bağın birleştirilmesine dahildir. 

Allah ana baba ve akrabalarla aramızdaki bağların korunmasını, onlara iyi
lik yapıp onlarla ziyaretleşmeyi emrettiği gibi eşler arasındaki bağın da sağlam 
tutulmasını, haklara riayet edilmesini ve eşlerin birbiriyle iyi geçinmelerini iste
miştir. Yanımızda çalışan fakirlerle de sağlam bir bağ kurmamızı onlara yediği
mizden yedirip giydiğimizden giydirmemizi güçlerinin üstünde iş yüklemememizi 
istemiştir. 

Yakın ve uzak komşularımızın haklarına riayet etmek kendi canımızı malı
mızı ve ailemizi nelere karşı koruyorsak komşularımızı da aynı şekilde korumak 
suretiyle aramızdaki bağı korumamızı istemiştir. 

Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak diğer insanlara da o şekilde dav
ranmamızı istemiştir. Kişi, beraber oturduğu ve kıymet verip ikramda bulunduğu 
arkadaşlarından nasıl çekiniyor ise aynı şekilde hafaza ve kiramen katibin melek
lerinden de çekinerek onlara saygılı davranmalı böylece meleklerle de arasında 
bir bağ tesis etmelidir. 

Bütün bunlar Allah' ın birleştirilmesini istediği ve emrettiği hususlardır. 
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Ayette, kişileri bu bağları kurmaya sevk eden etkenden de söz edilmiştir. Bu 
etken Allah korkusu ve ahiret gününde hesaba çekilme endişesidir. Allah korku
su hissetmeyen bir insanın bu bağları kurması mümkün değildir. Kalpten Allah 
korkusu gidince bu bağ da kopuverir. 

Allah tüm bu vasıfların temeli, kaynağı ve mihveri olarak sabrı göstermiştir. 
"Onlar Rab/erinin rızasını isteyerek sabrederler" ancak tek başına sabır yeterli 
değildir. Sabrın Allah için olması şarttır. 

Allah, sabrı elde etmek için insana namazın yardımcı olacağını zikretmiştir: 
"Namazı dosdoğru kılarlar". Dünya ve ahirette iyilik elde etmek için insana yar
dımcı olacak iki şey sabır ve namazdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"Sabırla ve namazla Allah 'tan yardım isteyiniz. Gerçi bu sabır ve namaz 
Allah 'tan korkan kimseler dışındaki/ere elbette büyük ve bir hayli zor bir iş gibi 
gelir. " (el-Bakara, 2145). 

"Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah 'tan yardım dileyin. " (el-Bakara, 
211 53). 

Allah bu kimselerin gizli ve açık olarak infak etmek suretiyle başkalarına iyi
lik yaptıklarını belirtmiştir. Sabır ve namazla kendilerine infak ederek başkalarına 
iyilik yapmaktadırlar. 

Diğer insanlar bu kimselere cahilce davranır veya eziyet ederse onlar aynı 
şekilde karşılık vermezler aksine kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Kendilerine 
kötülük yapana dahi iyilik yaparlar: "Kötülüğü iyilikle savarlar". Savmak kelime
si kötülükten dolayı elde edilen günahı ardından işlenen iyilikle gidermek anla
mında tefsir edilmiştir. Allah'ın şu ayetinde de aynı husus ifade edilmektedir: 

"İyilikler kötülükleri giderir. "(Hud, 1 1 /1 14). 

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

"Kötülüğün ardından iyilik yaparak günahını gider. "493 

493 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 153, 228. Hasen bir hadistir. Tirmizi, Birr ve sıla, İnsanlarla 
muamele babı, Ebu Zer' den naklen, iV, 3 12-313.  Tirmizi bu hadisin hasen sahih olduğunu 
söylemiştir. Muaz b. cebel' den de rivayet etmiş ancak sahih olanın Ebu Zer tariki olduğu
nu bildirmiştir. İbn Recep Tirmizi' nin bu hadisi hasen addettiğini bazı nüshalarda yer alan 
sıhhat ifadesinin uzak bir ihtimal olduğunu söylemiştir. (bk. Camiu'/-u/Qm ve'/,hikem, 147) . 
Darimi, Rikak, güzel ahlak babı, Ebu Zer'den naklen, i l ,  231 .  Hakim, 1, 54 (Ebu Zer'den 
naklen) .  Hakim: Şeyhayn'ın şartlarına göre sahihtir ancak tahriç etmemişlerdir" demiştir. 
Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Ancak bu bir yanılgıdır. İbn Recep'in dediği doğrudur. 
Çünkü Meymun b. Ebi Şebib'den Buhari Sahih'inde hadis tahriç etmemiştir. Sadece e/
Edebu 'l-müfred'de tahriç etmiştir. Müslim'de sadece kitabının mukaddimesinde ondan 
Muğire b. Şube aracılığıyla hadis nakletmiştir. Birinci neden budur. İkincisi, Meymun b .  
Şebib' in  hiçbir sahabiden hadis işittiği doğru değildir. bk .  Camiu'/-u/Cım ve'/,hikem, 147, 8 .  
hadis; Tehzibu't-Tehzib. X, 389. 
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Ayet her iki manayı da içine alır. 

Bu ayetler İslam ve imanın tüm konularını işlemekte , emredilen her hususu 
yerine getirmeyi, sakındırılan her şeyden kaçınmayı ve takdir edilen her şeye 
karşı sabırlı olmayı kapsamaktadır. Cenab-ı Allah bu üç esası şu sözleriyle ifade 
emiştir: 

"Euet, siz sabreder ue sakınırsanız . . .  " (Al-i İmran, 3/125) . 

"Çünkü kim korkar ue sabrederse . . .  " (Yusuf, 1 2190) . 

"Ey iman edenler! Sabredin (düşmanların ızla) sabır yarışı yapın ue ribatta 
bulunun. Allah 'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. " (İ11-i Imrôn, 3/200). 

Bu ayetlerin hepsinde takva ve sabır yan yana zikredilmiştir. Dolayısıyla yu
karıda belirtilen üç esasa işaret edilmiş, takvanın hakikatte, emredilenleri yerine 
getirmek ve yasaklananlardan kaçınmak anlamına geldiği belirtilmiştir. 494 

23. (0 ôkibet) Adn Cennetleridir. Onlar oraya ana ue babalarından, 
eşlerinden, zürriyet/erinden salih olanlarla birlikte gireceklerdir. Melek
ler de her kapıdan onların yanına girip; 

24. "Sabrettiğiniz şeylere karşılık selam sizlere! (Dünya) yurdun( un} 
ne güzel sonucudur bu! " (derler) . 

25. Allah 'a verdikleri sözü andlarıyla sağlamlaştırdıktan sonra bozan
lar, Al/ah 'ın b itiştirilmesini emrettiği şeyi koparanlar, yeryüzünde fesad 
çıkaranlar (uar ya); işte lanet de onlaradır, yurdun kötüsü (Cehennem) 
de onlaradır. 

494 İdetu 's-sabirin , 29-31 .  
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26. Allah rızkı dilediğine genişletir, (dilediğine) daraltır. Onlar ise 
dünya hayatı(ndaki varlıkları) dolayısı ile şımardılar. Halbuki dünya ha
yatı, ahirete n isbetle sadece bir geçimliktir. 

27. Kafir olanlar: "Kendisine Rabbinden bir ayet (mucize) indirilmeli 
değil miydi? "  derler. De ki: "Şüphesiz Allah dilediğin i  saptırır ve kendi
sine yönelenleri de doğru yola iletir. " 

28. Bunlar iman edenlerdir, gönülleri Allah 'ın zikri ile h uzura kavu
şan/ardır. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah 'ı anmakla huzur bulur. 

Tefsiri : 

Huzur bulmak kalbin sakinleşmesi, kaygı ve endişelerden arınmasıdır. Meş
hur bir hadiste de "Doğruluk huzur, yalancılık kaygı getirir" denmiştir.495 Yani 
doğru sözü işiten kimse huzurlu ve rahat olur. Yalan ise kaygı ve şüphe getirir. 
Hz. Peygamber de bu anlamda "İyilik kalbe huzur veren şeydir" buyurmuştur.496 
Yani kalbe huzur vererek kaygı ve endişesini giderir. 

Bu ayetin tefsiri ile ilgili iki görüş bulunmaktadır: 

Birinci görüş: Kulun Rabbini zikretmesidir. Çünkü zikir ile kalp huzur bulur 
ve rahatlar. Kalp sıkıntı hisseder ve kaygı duyarsa Allah ' ı  zikretmek dışında hiçbir 
şey kendisine huzur veremez. Bu görüşün sahipleri bu mana ile ilgili iki görüş 
ileri sürmüşlerdir: 

Bazısı bunun yeminle ilgili olduğu kanaatindedir. Mümin bir şeye yemin 
ederse diğer müminler emin olur ve rahatlarlar. Bu görüş İbn Abbas'tan nakle
dilmiştir. 

Bazısı ise bu ayetin kulun Allah' ı  gizlice zikretmesi anlamında tefsir etmişler
dir. Kalp bu zikirle huzur bulur ve rahatlar. 

İkinci görüş: Allah bu ayette Kur'an'dan söz etmiştir. Kur'an Allah'ın pey
gamberine indirdiği zikirdir ve müminlerin kalplerine huzur verir. 

495 Hasan b. Ali'den nakledilen sahih bir hadisin bir kısmıdır. Hadisin başkısmı şöyledir: "Şüp
heli olanı bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk huzur getirir. . "  Ahmed, l l l ,  169; Ebu Da
vud et-Tayalisi, 1 1 78; Tirmizi, iV, 576 (hasen olduğunu söylemiştir. ) ,  Hakim, il, 13 (sahih 
olduğunu söylemiştir, Zehebi de ona muvafakat etmiştir, iV, 99) Zehebi senedinin güçlü 
olduğunu söylemiştir. Başkaları da rivayet etmiştir. Bk. Camiu'/-u/Cım ve'/-hikem, sa: 101 ;  
no: 1 1 .  Hadisin ayrıntılı tahrici için bk. el-İrva, 1 ,  44, no: 12 ve  Vll, 155, no: 2074. 

496 Ebu Sa'lebe el-Haşeni'den naklen sahihtir. Şöyle demiştir: Ey Allah'ın elçisi bana helal ve 
haram olanı bildir, dedim. Bana şöyle dedi: İyilik kalbe huzur veren, kalbi mutmain eden 
şeydir." Ahmed, IV, 194; Taberani, Kebir, XXll, 2 19, Heysemi, Mecmau'z-zevaid, 1, 1 75. 
Heysemi şöyle demiştir: "sahih'te bu hadisin baş kısmı bulunmaktadır. Ravileri sikadır." El
Elbani de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Bk. Sahihu '/-cami, 2878. 
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Kalp ancak şüphe taşımayan bir iman sayesinde huzur bulabilir. Böyle bir 
imana ise ancak Kur' an vasıtası ile ulaşılabilir. Kalbin huzuru ve rahatı imanın 
kesin olması ile alakalıdır. Kaygıları ve huzursuzluğu ise şüpheler taşımasından 
kaynaklanmaktadır. Kur'an şüphe, vehim ve zannı giderir, kesinliğe eriştirir. Mü
minlerin kalpleri ancak Kur' an ile huzur bulur. 

Tercih edilen görüş bu ikincisidir. 

"Kim Rahmdn'ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz ona bir şeytanı musallat 
ederiz. Artık bu, onun ayrılmaz arkadaşıdır. " (ez-Zuhruf, 43/36) ayeti hakkında 
her iki görüş ifade edilmiştir. 

Doğru olan, zikrin ,  Allah'ın peygamberine indirdiği Kitap olmasıdır. Kim bu 
kitaptan yüz çevirirse ona bir şeytan musallat edilir, kişi kendisini hidayet üzere 
sandığı halde şeytan onu doğru yoldan uzaklaştırır. 

"Kim de zikrimden yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir geçim vardır. 
Ve onu Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. " (Taha, 20/124) ayeti hakkında 
da söz konusu iki görüş ileri sürülmüştür. Doğru olan, zikrin ,  Allah' ın ,  resulüne 
indirdiği kitap olmasıdır. Bu zikirden yüz çeviren bu nedenle şöyle der: 

"Der ki: "Rabbim, niçin beni kör haşrettin ? Halbuki ben görüyordum. Bu
yurur ki: (Sen de) böyle (yapmıştın). Çünkü sana ayetlerimiz geldiğinde onları 
unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. " (Taha, 201125-126) . 

Ayetin yemin anlamında tefsir edilmesi ayette kastedilen manadan olduk
ça uzaktır. Sadık olan da yalancı olan da, iyi olan da günahkar olan da yemin 
ederek Allah' ı zikreder. Müminlerin kalbi yemin etmeseler de doğru sözlü olanlar 
karşısında rahat olur. Yemin etseler dahi Kur' an' dan şüphe duyanlara güven
mez. 

Allah huzuru müminlerin kalbine ve ruhuna vermiştir. Huzurlu olanları öv
müş ve Cennet'e almakla müjdelemiştir. Ne mutlu onlara! Varacakları yer ne 
güzel bir yer!497 

497 Medaricu 's-salikin, il , 512-513. 
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29. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Güzel dönüş yeri de 
onlarındır! 

30. Seni de öylece, kendilerinden evvel n ice ümmetler gelip geçmiş 
olan bir ümmete, sana vahyettiğimizi kendilerine okuman için gönder
dik. Hô:lbuki onlar Rahmô:nı inkô:r ediyorlar. De ki: "O (Rahman), ben im 
Rabbimdir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvenip 
dayandım. Dönüşüm de yalnız O'nadır. " 

31 . Eğer kendisiyle dağların (yerlerinden koparılıp) yürütüldüğü veya 
onunla yerin (parça parça edilip) yarıldığı, ölülerin konuşturulduğu bir 
Kur'ô:n olsaydı . . .  Fakat bütün emirler yalnız Allah 'ındır. İman edenler 
hôlô: şu gerçeği bilmediler mi ki; Allah dileseydi elbette insanların tü
münü hidayete erdirirdi. Allah 'ın va 'di gelinceye kadar da o kô:firlerin 
başına işledikleri yüzünden ya ansızın büyük bir musibet gelip çatacak 
yahut yurtlarının yakınına konup duracaktır. Şüphesiz Allah va 'dinden 
dönmez. 

32. Anda/sun, senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti; Ben 
de o kô:firlere mühlet verdim; sonra da onları yakalayıverdim. Bu benim 
cezalandırmam, nasılmış? 

33. Her nefsin bütün kazandığını gözetleyen (Allah, müşriklerin put
ları gibi) mi (dir) ? Halbuki onlar Allah 'a ortaklar koştular. De ki: "Bun
ların adlarını söyleyin (bakalım) ! Siz yeryüzünde O'na bilmediği bir şeyi 
mi haber veriyorsunuz? Yoksa siz üstünkörü bir söz mü söylüyorsu
nuz?" Hayır, bilakis o kô:firlere tuzakları süslü gösterildi ve onlar doğru 
yoldan alıkondular. Allah kimi şaşırtırsa artık ona h idayet verecek hiçbir 
kimse yoktur. 

34. Onlar için dünya hayatında bir azab vardır. Ah iret azabı ise el
bette daha zorludur. Onları Allah 'a karşı koruyacak hiçbir kimseleri de 
yoktur. 

35. Takva sah iplerine va 'd olunan Cennet'in durumu şudur: Altın
dan ırmaklar akar. Oranın yiyecekleri de gölgeleri de devamlıdır. Takva 
sahiplerinin akıbeti işte budur! Kô:firlerin akıbeti ise ateştir. 

36. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilene sevinirler. 
Fakat (sana karşı çıkan) güruhlar arasında onun bir kısmın ı  inkar eden 
kimseler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah 'a ibadet edip O'na ortak 
koşmamakla emrolundum. Ben ancak O'na davet ederim; dönüşüm de 
yalnız O'nadır. " 

37. İşte Biz onu böylece Arapça bir hüküm olarak indirdik. Anda/sun 
ki sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan, 
senin Allah 'a karşı ne bir yardımcın olur, ne de bir koruyucun. 
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38. Andolsun ki Biz senden önce peygamberler göndermiş, onla
ra da eşler ve evlatlar vermişizdir. Allah 'ın izni olmaksızın herhangi bir 
ayeti (mucizeyi) getirmek hiçbir peygamberin yapabileceği bir iş değil
dir. Her bir va 'denin yazılmış bir hükmü vardır. 

39. Allah dilediğini siler ve (dilediğini) bırakır. Ana kitap ise O'nun 
nezdindedir. 

40. Onlara va 'dettiğimiz (azab) ın bir kısmını sana göstersek de 
yahut (daha önce) canını alsak da sana düşen a�cak tebliğ etmektir. 
Hesap(larını) görmek de yalnız Bize aittir. 

41 . Görmediler mi ki Biz (emrimizle) arza geliyoruz da onu etrafın
dan eksiltip duruyoruz. Allah hükmeder. O'nun h ükmünü koğuşturup 
bozacak yoktur. O, hesabı pek çabuk görendir. 

42. Onlardan öncekiler de tuzaklar kurmuştu. Fakat bütün bu tuzak
ları boşa çıkarmak, Allah ' a aittir. Herkesin ne kazandığını O bilir. Kafirler 
de pek yakında bu yurdun sonunun kimin olacağın ı  bileceklerdir. 

43. O kafir olanlar: "Sen gönderilmiş bir peygamber değilsin" derler. 
De ki: "Benimle sizin aranı?da şahid olarak Allah ve yanında Kitabın 
bilgisi bulunanlar yeter. " 



İBRAHİM SÜRESİ 
rs2 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Elif, Lam, Rô.. Bu insanları Rabblerinin izniyle karanlıklardan nura, 
yegane galip, hamde layık olan (Allah) ın yoluna çıkarman için sana in
dirdiğim iz bir Kitaptır; 

2. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. (Uğraya
cakları) şiddetli azaptan dolayı, vay o kafirlerin haline! 

3. Onlar, dünya hayatını ahiretten daha çok sevenler, Allah'ın yo
lundan alıkoyanlar, onun eğrilmesini isteyenlerdir. İşte onlar uzak bir 
sapıklık içindedirler. 

4. Biz gönderdiğimiz her bir peygamberi -kendilerine apaçık anlatsın 
diye- ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah kimi dilerse 
saptırır, kimi dilerse de doğru yola iletir. O Azizdir, Hakimdir. 

5. Anda/sun ki Biz Musa 'yı: "Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar 
ve onlara Allah 'ın günlerini hatırlatarak öğüt ver" diye ayetlerimizle gön
derdik. Şüphesiz bunda sabreden ve çok şükreden herkes için (Allah 'ın 
kudretini gösteren) belgeler vardır. 
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Tefsiri: 

Allah-u Teala: "Biz Musa 'yı, "kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara 
"eyyamu/lah ' ı" (Allah 'ın günlerini) hatırlat" diyen ayetlerimizle gönderdik" , diye 
buyurmaktadır. ( İbrahim Suresi :  14/5) 

"Eyyamullah" ;  tamlaması sözlük itibari ile "Allah'ın günleri" anlamını ifade 
etse de "Allah'ın nimetleri" şeklinde tefsir edildiği gibi Allah' ı  inkar edenlerden 
ve günahlara olabildiğince dalanlardan Yüce Allah' m  intikam alması ve onları 
cezalandırması şeklinde de yorumlanmıştır. 

Bu yorumlardan birincisi :  İbn-i Abbas'ın tefsiri ile Übeyy Bin Ka'b ve 
Mücahid' in görüşleridir. 

İkincisi: Mukatil bin Süleyman' ın tefsiridir.498 

Doğrusu ise : Eyyamullah (Allah' ın günleri) ;  Bir taraftan aziz ve yüce olan 
Allah' ın düşmanlarının başına getirdiği felaketler, belalar ve zor durumlar olarak 
yorumlanırken diğer taraftan dostlarına bağışladığı iyilikler, güzellikler ve nimet
ler olarak ikinci anlamda kullanılmıştır. Ayette sözü edilen bu büyük nimetlerle 
cezalar, "eyyam " (günler) diye adlandırılmıştır. Çünkü "eyyam " kelimesi önce
ki bölümün tümleci durumundadır. Araplar: "Filan kişi ,  Arapların ve insanların 
"eyyamın ı "  yani "günlerini" çok iyi biliyor," derler. Burada "eyyam " sözcüğü ile 
anlatılmak istenen özelde Arapların genelde ise diğer insanların başına gelen her 
türlü iyilik ya da kötülüklerdir. 

Öyleyse, burada kullanılmış olan "eyyam" kelimesini ve işaret ettiği anlam
ları olan nimetlerle cezalandırılmaları gerektiği gibi bilmek, kulun olaylara ibret 
almak için bakıp durumları iyice değerlendirdikten sonra kendine çeki düzen 
vermesini gerektirir. Bu durumda olayların - daha doğrusu "eyyamın" - bilinme
si ders alınacak ibretler ve öğütler oluşturacaktır. Allah Teala: "Onların yaşam 
öykülerinde -düşünüp öğüt alan-akıl sahipleri için ibret vardır. " (Yusuf 12/1 1 1 )  

Olaylardan ibret alabilmek için akıl sahibi olmak gerekir. Bu da ancak; her 
türlü boş arzu ve heveslerin peşine düşmek, nefsinin arzuladığı her şeyi yerine 
getirmeyi amaç edinmek ve kötülüklerin yapılmasına öncülük edip bu uğurda ça
balar harcamak, demek olan kişisel çıkarlarını ilahlaştırmaktan kurtulmakla olur. 
Nefsinin her türlü istek ve hırsını tatmin etmek için çabalamak aklın aydınlığını 
ve keskinliğini giderir. Kalbin -yani düşünce sisteminin-ileri görüşlülüğünü körel
tir. İnsanı, gerçekleri kabul edip hakka teslim olmaktan alıkor ve onu dosdoğru 
olan Hakk'ın yolundan saptırır. Kişisel çıkarlarını ilahlaştırmanın egemen olduğu 
bir ortamda ibret almak amacıyla olayları gözlemek ve sağlıklı değerlendirmeler 

498 Bkz. Taberi tefsiri, 13/182 
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yapmak, mümkün değildir. Kul, boş arzu ve isteklerinin peşinde koşmağa baş
ladığında hem olayları değerlendirmek için etrafında olanlara bakışları hem de 
fikir ve düşünceleri bozulur. Böylece nefsi ,  aslında güzel olan şeyleri kendisine 
çirkin gösterirken çirkinlikleri ve çirkin olanı güzel gösterir. Bu duruma düşmüş 
bir kul net düşünceden uzaklaşır hakla batılı birbirine karıştırmağa başlar. Artık 
onun için doğruların hatırlatılması veya doğru düşünme ya da öğütlerin ne an
lamı ve yararı olacaktır?499 

6. Hani  Musa kavmine şöyle demişti: "Allal ı 'ın üzerin izdeki n imetini 
hatırlayın . Çünkü O, sizi azabın en şiddetlisine uğratan, oğullarınızı bo
ğazlayıp kadınlarınızı (hizmet ettirmek için) diri bırakan Firavun hane
danından kurtarmıştı ve bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. 

7. "Ve yine hatırlayın ki Rabbiniz şunu bildirmişti: Anda/sun ki şükre
dersen iz elbette size daha çok veririm. Nankörlük edersen iz hiç şüphe
siz Benim azabım çok şiddetlidir. " 

499 Medaricü's-Salikin ( 1/448-449) 
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8. Musa demişti ki: "Siz ve bütün yeryüzündeki/er inkar etseniz şüp
he yok ki, Allah Ganfdir, Hamiddir. " 

9. S izden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan 
sonra Allah 'dan başkasının bilmediği kavimlerin haberleri size gelmedi 
mi? Peygamberleri onlara apaçık belgelerle gelmişti de ellerini ağızla
rına götürüp: "Muhakkak biz, sizinle gönderilenleri inkar ettik. Ve ger
çekten biz, b izi çağırdığınız şey hakkında şüphe ve tereddüt içindeyiz" 
demişlerdi. 

1 O. Peygamberleri şöyle demişti: "Gökleri ve yeri yaratan, sizi gü
nahların ızdan bir kısmını bağışlamaya ve belirli bir süreye kadar erte
lemeye çağıran Allah hakkında mı  şüphe (ediyorsunuz) ?"  Dediler ki: 
"Siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Atalarımızın taptıklarından bizi 
alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin. " 

1 1 .  Peygam berleri onlara şöyle demişti: "Biz ancak sizin gibi bir in
sanız; ancak Allah, (peygamberlik nimetini) kulları arasından dilediği 
kimselere lütfeder. Allah 'ın izni olmadıkça bizim size (istediğiniz) apaçık 
bir delil getirmemize imkan yoktur. Artık m ü 'minler, yalnız Allah 'a te
vekkül etmelidir. 

1 2. "Hem bize yollarımızı da göstermişken ne diye Allah 'a tevekkül 
etmeyelim ki? Bize yaptığınız eziyetlere elbette dayanacağız. Artık te
vekkül edenler yalnız Allah 'a tevekkül etmelidir. " 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah buyuruyor ki: "Ve rabbiniz şöyle ilan etmişti: 
"Şükrederseniz elbette ki kat kat artırırım ", (ya da şükretse idiniz mutlaka kat kat 

artıracaktım). ( İbrahim 1417) 

Allah' ı  anmak, helal ve haramları gözetmek ve nimetleri hatırlamak olan 
"zikir" daha önceki yazdıklarımızda anlattığımız gibi Allah' a  şükretmenin başıdır. 
"Şükür" de hem nimetleri çeken bir faktör hem de nimetlerin çokça artmasının 
gereğidir. Allah' ın kendilerine rahmet edesi ilk dönem Selef alimlerinden bazıları: 
"Seni hiç bir zaman unutmayıp daima hatırlayan kişiyi unutup anmamak gafleti 
ne kadar da çirkindir!"500 Demişlerdir. 

Peygamberlerin kendi toplumlarına söyledikleri: <<Allah hakkında kuşkularınız 
mı var", ifadesinin işaret ettiği husus ta işte budur. ( İbrahim 14/10)  

Yani: Allah hakkında bir  takım kuşkular mı duyuluyor ki; Allah' ın varlığını 
kanıtlayan deliller getirilmesi isteniyor? Bu hususta Allah Azze'nin bizzat- açıkla-

500 el-Vabilu' s-Sayyib (100) 
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yıp işaret ettiği şeyden daha doğru ve açık başka tür delil olabilir ki? Gizli olan
larla açık seçik ortada olanlara bunun dışında başkaca nasıl işaret edilip yol gös
terilebilir ki? Nitekim Peygamberler, "Yerlerin ve göklerin yarat1c1s1 olan Allah 
hakkında mı kuşkularınız var" diyerek durumun anlaşılmasını vurgulamışlardır.4 

Her Resul kendi toplumuna şöyle demişti: "Bizlere dosdoğru yollarımızı gös
teren Allah olduğu halde bize ne oluyor da O'na güvenip tevekkül etmeyecek 
mişiz"? ( İbrahim 14/12) 

Resuller, kendilerini doğru yola ilettiği halde Allah'a güvenip tevekkül etme
meyi hayretle karşılamış ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini vurgulamışlar
dır. Bu tutum, doğru yolda olmakla Allah 'a  güvenip dayanmanın ayrılmaz bir 
bütün olduğunu kanıtlamaktadır. Öyleyse gerçekten Allah'a inanan, gerçekleri 
gerektiği gibi bilen ve Allah' ın kendilerinin dostu ve yardımcısı olduğunu kesin 
bir bilgiyle gören kimseler için Allah'a dayanıp tevekkül etmek kaçınılmaz bir zo
runluluktur. Çünkü Allah'a  dayanıp güvenmek demek olan "tevekkül" iki temel 
unsuru bir araya getirmektedir: a) Kalbin bilerek inanıp güvenmesi, b) Öğrenip 
inandıklarını uygulaması -yani teori ve pratik ya da ilim ve amel etme. 

Kalbin bilmesi: Kendisine tevekkül ettiği vekilin, tevekkül ettiği hususta ye
terli olduğunu ve bunu tam anlamıyla yerine getirdiğini ve bu vekalet konusun
da ondan başka h iç kimsenin bu boşluğu dolduramayacağını görüp anlayarak 
kesinlikle bilmesidir. 

Kalbin ameli ise :  Vekil tuttuğu kimsenin vekaletine tüm kalbiyle teslim olma
sı, ona karşı tam bir huzur duyması, işlerini ona bırakıp teslim etmesi, tevekkül 
ettiği husustaki her türlü yetkiyi vekiline bırakması ve tüm bunların kendi lehine 
ve iyiliğine olmasına inanıp hoşnutluk göstermesidir. Tevekkülün gerçekleşmesi 
için bir araya gelmeleri zorunlu olan "kalbin ilmi" ve "kalbin ameli" diye adlan
dırılan bu iki temel esas dolayısıyla tevekkül olgusu kalbin kesin ilminin olması 
şartıyla kalbin işlevleri arasına girmiştir. Tevekkülün mümkün olması da zaten 
bu şarta bağlıdır. Nitekim İmam Ahmed bin Hanbel de bu hususta şunları söyle
miştir: "Tevekkül kalbin işidir, ama kalbin de kesin bilgisinin bulunması gerekir. " 
Burada denilebilir ki ; kalbin ilmi ,  ya tevekkül olgusunun bir koşulu ya da var 
oluşunun bir parçasıdır. 501 

501 Tariku'l-Hicreteyn (239) 
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1 3. Kôffr olanlar peygamberlerine dediler ki: "Kesinlikle şunu bilin; 
sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız yahut dinimize döneceksiniz. " Bunun 
üzerine Rabbleri kendilerine şunu vahyetti: "Biz, o zôlimleri muhakkak 
helôk edeceğiz; 

1 4. "Ve anda/sun onlardan sonra sizi o yere yerleştireceğiz. İşte bu, 
Benim makamımdan korkanlara, Benim tehdidimden korkanlara mah
sustur. " 

15 .  Ve fetih (ve yardım) istediler. İnad eden her zorba ise zarara uğ
radı (helôk oldu) . 

1 6. (Ölümden sonra) arkasından Cehennem de vardır. Ona irinli su
dan içirilecektir. 

1 7. Onu yudum yudum içmeye çalışacak, rahatça boğazından geçi
remeyecek, ölüm kendisini her yandan gelip saracak; fakat o bir türlü 
ölmeyecek. Arkasından da oldukça ağır bir azab gelecek. 

1 8. Rabblerini inkôr edenlerin durumu: Amelleri, aynen fırtınalı bir 
günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer, (dünyada) kazan
dıklarından h içbir şeyi ellerine geçiremezler. Uzak sapıklığın ta kendisi 
işte budur. 

Tefsiri: 

Allah (c .c. ) şöyle buyurmuştur: "Rab/erini inkôr edenlerin yapıp ettikleri, 
fırtınalı bir günde rüzgôrın h ışımla gelip saçıp savurduğu küle benzer. Onlar 
kazandıklarından h iç bir şey elde edemezler. Bu, sapıklıkların en kötüsüdür. " 
(İbrahim 14/18) 

Allah {c .c . )  kendisine inanmayan inkarcıların yaptıkları hiçbir şeyin kabul 
olmadığını ve kendilerine hiç bir yararı olmayacağını anlatmak için onların yapa
geldikleri işlerini fırtınalı bir günde şiddetli rüzgarın önüne kattığı küle benzetmiş-
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tir. Diğer yandan Allah (c .c. ) ,  kendine iman ve O'nu görüyorcasına kulluk etmek 
olan "ihsan" temelleri üzerine oturmadığı, kendinden başkasının beğenisi göze
tilerek ama kendinin buyruk ve yasakları gözetilmeden yapıldığı gerekçesiyle bu 
tip kimselerin yapmış olduğu her iş ve çabanın karşılıksız olacağını açıklamakta
dır. Nitekim inkarcıların yaptıkları iyilikleri şiddetli rüzgarın havada uçuşturduğu 
küllere benzetmekte ve şiddetle ihtiyaç duydukları anda bile onlardan hiç bir 
şey elde edemeyeceklerini vurgulamaktadır. Bu nedenle Allah (c .c . ) :  "Çalışıp 
kazandık/arı iyi şeylerden h iç bir yarar sağlamaya güçleri yetmeyecektir, "  diye 
buyurmaktadır. Öyleyse Allah' ı  inkar eden kafirler, daha önceleri yapmış olduk
ları iyilikler karşılığında kıyamet günü kazanacaklarından hiç bir yarar sağlaya
madıkları gibi amelleri karşılığında da ne bir sevap elde edebilirler ne de yararlı 
bir şey. Kuşkusuz ki Allah (c.c . } ,  temiz kalplilikle Allah' ın hoşnutluğunu gözeten 
ve yaptığı tüm amellerini yalnızca O'nun haram-helal ve emir-yasak prensipleri
ne uygun yapanların amellerini kabul edecektir. 

Yukarıdan beri sözü edilen ameller biri kabul gören diğerleri reddedilen ol
mak üzere dört çeşittir: 

Kabul edilen ameller, dosdoğru bir şekilde içtenlikle ve temiz olarak kalpten 
gelerek yapılanlardır. İçtenlikle ve temiz olarak kalpten gelerek yapılan ameller, 
başkaları ya da başka amaçlar için değil ama yalnızca Allah için yapılan işlerdir. 
Dosdoğru yapılan amellerse, Allah' ın kendi yasalarınca belirleyip Peygamberi
nin -uygulamasıyla gösterip-diliyle anlattığı prensiplere uygun olması gerekir. 
Bunun dışında kalan üç amel çeşidi şu anlatılanların dışında kalıp bunlarla zıtlık 
oluşturan ve reddedilen işlerdir. 

Allah'a inanmayanların yapageldikleri işlerin savrulan küllere benzetilmesin
de eşsiz ince bir sır vardır. İnkarcıların amelleri ile ateşin yanıcı maddeleri yaka
rak özlerini bitirip geriye bıraktığı küller arasında her ikisinin de öz cevherlerinin 
yok olup gitmesi gibi ince bir benzerlik vardır. Zira Allah'tan başkası için hem de 
O'nun emrettiği hususun aksine yapılan ameller ateşin yakıtı olur. Şanı yüce olan 
Allah ' ın kendi emir ve yasaklarına uygun ameller yapmayanların azaba uğra
malarını ve ateşte yanmalarını dilediği gibi ateş de o amel sahiplerini yakacaktır. 
Nitekim Allah ' ın emir ve yasaklarını gözeterek onlara uygun ve içtenlikle ameller 
işleyen bu amellerinde de yalnızca O'nun rızasını arayanlara rahmet, n imet ve 
bereketler bağışlamıştır. Bunun aksine hareket edenlere ise ateş verilmiştir. Ateş 
onların amellerini yakıp bitirerek küllere döndüreceği gibi Allah' ı  bırakıp ta hem 
O'ndan başka kulluk ettiklerini hem de kendilerini -ateş- yakıtı haline döndüre
cektir. 
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1 9. Görmez misin ki, Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır? Eğer 
dilerse sizi yok eder ve yerin ize yeniden başkaların ı  yaratır. 

20. Bu da Allah 'a göre zor bir iş değildir. 

21 . Hepsi toplanıp Allah 'ın huzuruna çıkarlar da zayıflar m üstekbir
lere derler ki: "Biz izin izden giderdik. Şimdi siz Allah 'ın azabından azıcık 
bir şeyi dahi  olsa bizden uzaklaştırıp giderebilecek misiniz?" Onlar da 
derler ki: 'Allah bize hidayet vermiş olsaydı, elbette biz de sizi hidayete 
erdirirdik. Şimdi biz sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Sığına
cak h içbir yerimiz yoktur. " 

22. İş olup bitince şeytan da der ki: "Doğrusu Allah 'ın size verdiği 
söz gerçekti. Ben de size vaadde bulunmuştum, ama size verdiğim söz
de durmadım. Zaten benim, sizin üzerin izde hiçbir n üfuzum da yoktu. 
Yalnız ben sizi çağırdım, siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni kına
mayınız, bilakis kendinizi kınayınız. Artık ne ben sizi kurtarabilirim, ne 
de siz beni kurtarabilirsiniz. Esasen ben daha önce beni (Allah 'a) ortak 
tutmanızı da kesinlikle kabul etmemiştim. Gerçek şu ki, zalimler için can 
yakıcı bir azab vardır. " 

23. iman edip salih ameller işleyenler ise Rabblerinin izni ile altla
rından ırmaklar akan Cennetlere konulacaktır. Orada ebediyyen kala
caklardır. Onların orada birbirlerine tahiyyeleri (sağlık temennileri) de 
"selam " dır. 
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24. Allah 'ın hoş bir sözü nasıl misallendirdiğini görmez misin? Kökü 
(yerde) sabit ve dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. 

25. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvelerini verir. Allah in
sanlara düşünüp ibret alsınlar diye (böyle) m isaller verir. 

Tefsiri : 

Allah (c .c. ) :  "(o günde) insanların hepsi topyekün Hz. Allah 'ın huzuruna
açıkça- çıkarılırlar, " diye buyurmaktadır. (İbrahim 14/21 )  

Ayette geçen "Berezu "  yani açık olarak çıkarıldılar; anlamını veren yüklem, 
"ahirette kıyamet günü O'nun karşısına çıkarılırlar veya çıkarılacaklar" anlamı
na gelmektedir. Bu kelime, ayette -di' l i  geçmiş zaman kipiyle kullanılmaktadır. 
Çünkü Allah (c .c . ) ,  haber verdiği ve kendinden bahsettiği şeyin doğru ve gerçek 
oluşunu kanıtlamak ve bu olayı vurgulamak için iş olup bitmiş ve meydana gel
diğine insanlar tanık olmuş gibi haber vermektedir.502 

Bundan sonra gelen ayetlerde Allah (c. c. ) :  "Güzel, doğru ve haklı bir sözü 
örneklerken Allah 'ın misal veriş tarzını görmedin mi? Güzel, doğru ve haklı bir 
söz; kökleri sapasağlam (yere bağlanmış), dalları göklere doğru uzanmış güzel 
ve diri bir ağaç gibidir ki, Rabbinin izniyle her zaman yemişlerin i  verip durur. 
Düşünüp öğüt alsınlar diye Allah (c. c.) insanlara böylesine örnekler veriyor", 
diye buyurmaktadır. ( İbrahim 14/24-25) 

Noksanlıklardan yüce olan Allah bu ayetlerde doğru ve haklı sözü yararlı ve 
güzel bir ağaca benzetmektedir. Çünkü doğru ve haklı sözler, hayırlı ve güzel işleri 
yani salih amelleri doğururlar. Güzel ve yararlı ağaçlar ise yararlı meyveler verir. 
Bu da, birçok tefsir aliminin açıklamalarında açık bir şekilde belirtilmiştir. Onlar 
bu durumu şu şekilde açıklamaktalar: "Doğru, güzel ve hak söz; Allah'tan başka 
bir ilahın olmadığına kesin bir şekilde görürcesine inanmaktır. Çünkü görünen 
ve görünmeyen bütün iyi ve yararlı işlerin meyve vermesini ve yararlı olmasını 
sağlayan bu sözdür. Allah'ın hoşnutluğuna uygun olan her iyi ve yararlı iş zaten 
Allah' ı  birleme prensibi olan "La ilahe illallah" sözünün oluşturduğu meyvedir. 

Ali bin Ebi Talha'nın İbni Abbas'tan aktardığı alıntıda bu ayet tefsirinde şöyle 
diyor: "Güzel, doğru ve haklı bir söz Allah'tan başka ilahın olmadığına görerek, 
bilerek tanıklık etmektir. Allah ' ı  birleme prensibi olan bu söz, güzel ve yararlı bir 
ağaç gibidir ki , o da Allah'a inanan mümin kimsedir. Allah'tan başka hiçbir ilah 
yoktur, sözü mümin kimsenin kalbinde sağlamca kök salmıştır. Ayetin diğer bö
lümü olan "Dalları göğe doğrudur" ifadesiyle ilgili olarak İbni Abbas, "müminin 
yaptığı iyi ve hayırlı işler (salih ameller) sözü edilen ağacın dalları gibi göklere 
doğru yükselmektedir" , demiştir. 

502 İ ' lamu' l-Muvakkiin, ( 1/223-224) 
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Bu hususta Rabi' bin Enes ise şöyle diyor: "Güzel, doğru ve hak söz, iman 
olgusuna benzer. İman; sözü edilen yararlı ve güzel ağaçtır. Bu güzel ağacın kök
leri, samimiyet ve temizliğin kalpte kök salmış ifadesi olup asla yitip gitmeyecek 
kadar sağlam bir yapıya sahiptir. Gökte olan dalları ise kalbe ürperti veren Allah 
(c .c . )  korkusudur. Burada mü'minin ve yaptığı işlerin yararlı ağaca benzetilmesi 
en doğru, en açık seçik ve en güzel yöntemdir. Noksanlıklardan yüce olan Allah, 
kendisini birleme prensibi olan kalpte yerleşmiş "tevhid ağacını " ,  köklerini kalpte 
sağlamca yerleştirmiş dallarını göklere doğru yükselterek salmış ve her zaman 
yemişlerini veren güzel ve yararlı bir ağaca benzetmektedir. 

Burada yapılan benzetmeler incelenip düşünüldüğünde; "tevhid ağacı"nın 
Allah'a iman etmeleri nedeniyle müminlerin kalplerine yerleşip sağlam kökler 
saldığı sonra yaptıkları iyi ve temiz işler sayesinde dallarını göklere doğru yükselt
tiği ve bundan dolayı da müminlerin ve hayırlı işlerinin yararlı güzel bir ağaçla 
onun yemişlerine benzetildiği görülecek ve buradaki uygunluk açığa çıkacaktır. 

Allah'a  iman insanların kalplerine yerleştikten sonra kalbin bu imana sevgi 
göstermesi, ona karşı tutumunu içtenlikle sergilemesi, imanın gerçek kimliğini 
tanıyıp bilmesi , onun haklarını gözetmesi ve gereklerini yerli yerine getirmesi 
oranına göre bu iman ağacı yapılan iyi işlerle daima meyvesini vermeye devam 
edecektir. Zaten Allah'a imanın gerçek kimliğini tanıyarak "Allah'tan başka ilah 
yoktur" sözünün gereğince hareket edip bu güzel sözü kalbinde gerçek anlamda 
kökleştiren ,  kalbini bu prensibin nitelikleriyle nitelendiren ve kendisinden daha 
güzeli olmayan Allah'ın tanıdığı kimliğe bürünen (O'nun boyasıyla boyanan) ,  
Allah ' ın kalbine yerleştirdiği ilahlık gerçeğini tanıyan, dili ile bu gerçeği haykı
ran ve tüm bu gerçekleri yaşantısı ile onaylayan kimselerin iman ağaçlan daima 
yemişlerini verecektir.Tüm bunlara ve bunların gerektirdiklerine iman eden kim
senin kalbi ,  Allah' ın dışında gerçekmiş gibi görünen hemen her şeyi ve onların 
gerektirdiklerini dışlayarak atacak onların gerçekliklerini inkar edecektir. Bu tavır 
ve davranışı gösterip kalbi ile iman ve dili ile bu imanını haykıran kişi " iman
inkar ikilemi"ni oluşturduğu için tüm organlarıyla -daha doğrusu tüm varlığıy
la- vahdaniyete inanmış ve gördüklerine herhangi bir yöne sapmadan boyun 
eğmiş ve Rabbinin emirlerine tam bir teslimiyetle bağlanmış demektir. O halde 
bu kalp Allah' ı bırakıp ta başka bir tapınılacak aramayacaktır. Şüphesiz ki; Allah ' ı  
birleme olan "La ilahe illallah" sözü yerleştiği kalpten di l  ile onaylanarak ortaya 
çıkınca bu kalple bu vücudun iyi işleri Rabbine yükselmeye devam edecektir. 
Zaten kulların iyi işlerini yani salih amellerini Rablerine yükselten, işte bu güzel 
ve doğru sözdür. 

La ilahe illallah sözü gerçekten son derece güzel ve yararlı pek çok söz üretir. 
Bu sözlere iyi ve yararlı işler eşlik eder. İyi işler de Allah ' ın buyurduğu gibi güzel 
sözleri O'na yükseltir. Nitekim: Allah (c.c . ) :  "Güzel ve iyi sözler O'na yükselir. 
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Güzel ve iyi sözleri doğru ve yararlı işler yüceltir. " ( el-Fatır, 35/10) Nitekim nok
sanlıklardan uzak olan Allah, yararlı ve iyi işlerin güzel sözleri yücelteceğini ve 
güzel sözlerin iyi ve yararlı işlerle birleşmeleri onları söyleyenlere ise her zaman 
meyvelerini vereceğini haber veriyor ve vaad ediyor. 

Tüm bunlarla anlatılmak istenen ise şudur; inananlar, Allah' ı  birleme olan 
La ilahe illallah sözünün anlamını ve onun gerçeklerini görerek bilerek kabul 
ederler. Böylece hem bu sözün kapsamı olan Allah' ın tek ilah oluşunu "isbat" 
hem de bu kuralın başka ilahların varlığını " inkar" hususlarına iki boyutuyla 
inandıklarında bunun gerektirdiği niteliklere büründükten sonra kalpleri, dilleri 
ve bütün varlıklarıyla bunları gerçekleştirmek için yaptıkları tüm iyi işleri bu güzel 
ve doğru söz yüceltir. Böylece sözün kökü o inananların kalbinde yerleşirken 
dalları gökyüzüne uzanır ve onunla ilişik olarak her an meyvelerini verir. 

İlk dönem Selef alimlerinden bazıları : "Güzel ve yararlı ağaç hurmadır" ' demişlerdir. İbni Ömer'den nakledilip Sahih-i Buhari'de yer alan hadis de bu 
hususu doğrulamaktadır.503 

Yine Seleften bazıları; o güzel ağaç Allah'a inanan kişinin kendisidir, " derken 
Muhammed bin Saad, "babam bana amcamdan, o babasından, o da babasın
dan babası ise İbni Abbas'tan aktararak şöyle demiştir; "Görmedin mi Allah nasıl 
bir örnek vermiştir? Güzel ve doğru bir söz güzel ve yararlı bir ağaç gibidir . . .  " 
Ayetinde geçen güzel ve yararlı ağaç, Allah'a  inanan kişidir. Bu ağaç köklerini 
sapasağlam yere salmış dallarını da gökyüzüne doğru uzatmıştır. Bu ifade, mü
min kişinin yeryüzünde hem faaliyetlerini sürdürüp hem de konuşup bir şeyler 
söylediğini ama kendisi yeryüzünde olduğu halde yaptığı işleriyle sözlerinin göğe 
yükseldiğini anlatmaktadır. 

Atiyye el-Avfi , "Görmedin mi Allah nasıl bir örnek vermiştir? Güzel ve doğru 
bir söz güzel ve yararlı b ir ağaç gibidir . . . " Ayetinde geçen güzel ve yararlı ağaç, 
Allah 'a  inanan kişiyi göstermektedir. Çünkü mümin kişi güzel sözler söyler iyi 
işler yapar, onlar da Aziz olan Allah'a  ulaşır. 

Rabi' bin Enes ise bu konuda şöyle demiştir: "Yeryüzüne sapasağlam kök 
salan ve dalları gökyüzüne doğru uzanan" ifadesinde sözü edilen kişi Allah 'a  
inanan mümin kimsedir. Bu ağaçla onun arasındaki benzerlik onun ortak koş
madan yalnızca Allah'a kulluk etmesi hususundaki içtenliği nedeniyle yapılmıştır. 
"Kökleri sapasağlam yerde" ifadesi ile "yaptığı işlerin kökleri yere sapasağlam 
yere ilişmiş dalları ise göklere doğru uzanmıştır" , anlamının kastedilmesi yanın
da "göğe doğrudur" veya "göklerdedir" ifadelerinde söz konusu olan şu son iki 
görüş arasında farklılık yoktur. 

503 Hadis imamı Buhari Sahih adlı eserinin "İlim bölümü" nün; hadisleri nakleden hadisçilerin ;  
"bize hadis rivayet etti, anlamına gelen "haddesena" sözü hakkındaki açıklamalar. ( 1/1 75) ,  
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Ayette geçen "ağaç" kelimesi ile "mümin kişi" kastedilmektedir. Allah'a ina
nan bir kimsenin hurma ağacına benzetilmesinin nedeni hurma ağacının yararlı ve 
güzel bir ağaç olması ve benzetilen müminin durumunun vurgulanması içindir. 

Selef alimlerinden bazıları ise; "ayette sözü edilen ağaç Cennet'te bir ağaçtır. 
O ağaç ise Hurma ağacıdır. Zira hurma Cennetteki ağaçların en başta gelenidir" , 
demişlerdir. 

Bu örnekleme içerisinde, konunun gerektirdiği ve önemine binaen bir takım 
sırlar, ilimler, bilgiler, marifet ve kendisiyle konuşan Rabb' ı  tanımak vardır. 

Bu anlatılanlardan hareket edilerek şu hususlara da varılabilir: Genel olarak 
her ağacın gövdesi, ağaç damarları, kökleri, dalları, yaprakları ve meyveleri ola
caktır. İman ve İslam ağacı da böyledir. Mümin kişiyle ağaç arasında bir benzet
menin yapılabilmesi için onun da ağaçlar gibi yapıları olmalıdır. Öyleyse; iman 
ağacının kan damarlarını ilim, bilgi , marifet ve Allah' a  imanın gerektirdiği kesin 
bilgi olan "yakin" gövdesini; içtenlik ve samimiyet olan "ihlas" , dallarını; iyi ve 
temiz işler işlemek olan "amel-i salih oluşturacaktır. Böylesi bir ağacın meyvele
rini ise ; yapılan övgüye değer işler, övgüye değer temiz nitelikler, temiz bir ahlak, 
dosdoğru bir gidişat ve davranışlarla Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yönelik 
bir yaşama tarzı oluşturmalıdır. Tüm bunlar, bu niteliklerle bezenmiş ve hidayet 
üzere olarak kalpte olan ağacın filizleri inancın amellere dönüşüyle orada yerle
şip kök salacaktır. 

İnsanın elde ettiği ilminin doğru olması yanında Allah'ın kitabında indirdi
ği ilimle örtüşüyor ve ona aykırı düşmüyorsa, inancı Allah ve peygamberinin 
tanımladığı inanç sistemiyle uyuşuyor, kalbi daima içtenlikle hareket ediyorsa, 
yaptığı her işi Allah ' ın buyruk ve yasaklarına uyuyor ve tuttuğu yolu, doğrula
ra kılavuzluğu ve davranışlarıyla tavır ve hareketleri Allah'ın belirlediği sistemle 
örtüşüyorsa iman ağacı onun kalbinde kök salmış ve dallarını da göklere doğru 
uzatıp açmış demektir. Yoksa tüm bu sayılan şartlar tam aksi yani insanın tüm 
hayat tarzı ve inanıp yapageldikleri Allah ve Peygamberi'nin gösterdikleriyle ça
tışıyorsa insanın kalbinde kök salan böylesi bir ağaç çirkin, işe yaramaz ve kötü 
huylu bir ağaçtır. Er ya da geç kökleri çürüyüp bitecek kendisi de sağa sola sav
rulup giderek yok olmağa mahkum olacaktır. 

Bu hususla ilgili olarak yapılan bir başka açıklamada ise şöyle denilmektedir: 
Ağaçlar, büyümeleri ve canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ne ise ona 
ihtiyaç duyarlar. Onların hayatları sayılan suları kesildiğinde hemen solup sa
rarmaya başlarlar. Kalpteki İslam ağacı da böyledir. Onun canlılığını sürdürmesi 
için gerekli olan gıdalar; yararlı ilimler edinip temiz ve yararlı işlerin yapılması , 
Allah ' ı  zikredip verdiği nimetlerin hatırlanılmasıdır. Bunlar yapılmadığında ise 
Islam ağacı solmağa ve kurumağa başlayacaktır. İmam Ahmed bin Hanbel Müs
ned adlı eserinde Ebu Hureyre'den aldığı bir hadiste Rasullullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-'in şöyle buyurduğunu aktarmaktadır: 
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"Kalplerde yerleşen iman, elbisenin eskiyip yıprandığı gibi yıpranır. Öyleyse 
imanınızı yenileyiniz. "504 

Özet olarak diyebiliriz ki; dikili bir ağaç fidanı sahibiyle uyumlu olmalıdır. Eğer 
aralarında bir uyum ve bağlılık olmazsa yok olması neredeyse kaçınılmazdır. 

Tüm bu anlatılanlardan hareket ederek ulaşacağımız nokta; değişik zaman 
dilimlerine ayrılmış olan ibadet biçim ve prensiplerinin Allah'ın buyruk ve yasak
larına uygun olarak yapılması için gerekenlerin öğrenilmesine kulların şiddetle 
ihtiyaç duyuyor olmalarıdır. Allah' ın yüceler yücesi merhameti ve kendilerine 
verdiği tüm nimetleri ve bağışları dolayısıyla kullar, Allah' ın kalplerine dikmiş 
olduğu "Tevhid ağacı"nı canlı tutmak için verilen görevlerini yerine getirmek 
zorundalar. 

Ayrıca Allah ' ın doğa yasalarının bir gereği olarak yararlı fidanlar ve ekinler 
arasına kendi cinslerinden olmayan çalılıklar, yabani otlar ve çalı çırpının karış
ması kaçınılmazdır. Eğer insan, bunları temizleyip yararlı sonuçlar elde edebil
mek çabalayarak ekinlerini ve fidanlarını başıboş bırakmayıp Rabbine verdiği 
sözde durur, gereği gibi davranır ve verdiği sözleri yerine getirirse Rabbi de ona 
olan vaadini yerine getirerek ekinlerini ve ağaçlarını ıslah edecektir. Böylece 
ekinler ve fidanlar zararlılardan temizlenerek en güzeliyle leziz, temiz ve yararlı 
meyvelerini verecektir. 

Eğer yapması gerekenleri terk ederse doğa kanunları onun aleyhine döne
cek ekini ve fidanları zarar görerek veya kökleri zayıflayarak hasadı ziyana uğra
yacaktır. Bu ve benzeri hususlarda sağlam bilgisi ve hüneri olmayanlar bilincine 
varamadıkları bir yönden büyük bir kazancı kaçıracaklardır. 

Burada Allah'a inanan kişinin çabaları ve çalışmaları iki hususta değerlen
dirilmelidir: İlki ; burada sözü edilen fidanla ekinleri sulamak, ikincisi ise ; onların 
etrafını zararlılardan temizleyerek çevrelerini ıslah etmektir. Böylece fidanlarla 
ekinler hayatlarını devam ettirecek ve meyvelerini tastamam verecektir. Hal böy
le olsa da kendisinden yardım dilenilecek olan yalnızca Allah'tır ve tevekkül de 
yalnızca O' nadır. 

Bu büyük ve eşsiz benzetim kendine özgü sırlara ve hikmetlere sahiptir. Bi
zim burada anlattıklarımız onun sadece bir kısmından ibarettir. Yetersiz zihinsel 
yeteneklerimiz, günahlar işleyip duran kalplerimiz, sınırlı bilgilerimiz ve hata ve 

504 İmam Ahmed'in Müsned'inde henüz böyle bir hadis bulamadığım gibi, hadis sahih olma
sına rağmen hadis bilginlerinden de bu hadisin Müsned'de geçtiğine dair İbn-i Kayyım' dan 
başka kimsenin açıklamasına rastlamadım . Ancak Hakim, bu hadisi inceleyerek Müstedrek 
adlı eserinin 1 .  cildinin 4. sayfasına almış olması yanında Mısırlı güvenilir ravilerin bu ha
disi rivayet ettiğini, Zehebi'nin de bunu uygun gördüğünü ifade etmiştir. Heysemi ise, '"bu 
hadisi Taberani Kebir adlı eserinde rivayet etmiş ve bu hadisin isnadı hasendir" demiştir. 
Mecma'u'z-Zevaid ( 1125) 
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pişmanlıklarla dolu tevbe gerektiren işlerimizle kıyasladığımızda şu anlatılanlar 
onun kapsamına oranla denizden alınan bir su damlası gibidir, diyebiliriz. Di
yelim ki, kalplerimiz temizlendi, zihinlerimiz berraklaştı, nefislerimiz arı duru bir 
hale geldi, yaptığımız tüm işlerimiz samimiyete dayalı olarak gerçekleşti ve tüm 
çabalar Allah ' ın hoşnutluğu ve Resulünün liderliği dışındakilerden tamamen sıy
rıldı. O zaman Allah sözlerinin, anlamlarına, taşıdığı sırlara ve onların hikmetle
rine şahitler olur da onların yanında diğer ilimlerin cılızlığını ve yaratıkların bilgi 
ve becerilerinin sönüklüğünü görürüz. 

Tüm bunlar anlatıldıktan sonra, sahabelerin sahip oldukları ilmin, edebin 
ve terbiyenin derecesi anlaşılmış olmalıdır, diyoruz. Nitekim onların ilimleriyle 
onlardan sonra gelen kuşakların ilimleri arasında var olan farklar bu iki kuşak 
arasındaki erdem ve yücelik farkı gibidir. Onların erdem derecelerini belirleyen 
ve rahmetini dilediğine veren Allah (c .c . ) olduğuna göre bu hususu en iyi bilen 
de O'dur. 

Fasıl: 

Temiz ve güzel sözlerle yararlı ağaç benzetmesinden sonra noksanlıklardan 
uzak ve yüce olan Allah çirkin ve boş söz örneğini veriyor ve onu kökleri yeryü
zünden koparılmış, gövdesi sağlamlığını yitirmiş, dalları güdükleşmiş, meyveleri 
temizliğini ve tatlılığını yitirmiş, gölgesi kaybolup gitmiş, köksüz, verimsiz, kök 
ve gövdesinde suyu yok üstelik kurak, dallarında yeşillikleri gitmiş ve yemişsiz
leşmiş, uzayarak ve büyüyerek hiçbir ağacı geçememiş bütün ağaçlar boy atıp 
kendisini geçmiş bir ağaca benzetiyor. 505 

Düşünüp anlayan akıllı bir insan, bu anlatılanları enine boyuna düşündü
ğünde insanların kitaplarında yazdıkları ve konuştukları çoğu sözlerin bu yararsız 
ve çirkin tanımlamasına girdiğini görecektir. Buradaki zarar ve ziyan yararlı ve 
erdemli sözler olan Rabbin kitabını bırakarak çirkin ve boş sözü desteklemek ve 
onu benimsemekle gerçekleşecektir. 

Dahhak şöyle diyor: "Allah (c .c . ) inkarcıları, yeryüzüyle hiç bir bağlantısı 
olmayan, kökleri koparılmış belirli bir yeri olmayan ağaçlara benzetmektedir. Bu 
benzetmeye göre, bu tip ağaçların ne kökü ne de dalları vardır. Ne meyve vere
bilirler ne de herhangi bir yararları vardır. Allah'a inanmayan inkarcılar da böy
ledir. Ne hayır işlerler, ne iyi işler yaparlar ne de güzel ve yararlı bir söz söylerler. 
Yaptıklarında bereket olmadığı gibi herhangi bir yararlılık ta yoktur. " 

İbni Abbas ise :  "Ayette geçen çirkin, yararsız ve boş sözle amaçlanan şey 
Allah'a eş koşmak, O'nunla beraber başka ilahlar tanımaktır. Yararsız, meyvesiz 

505 Bu hususta şanı yüce olan Allah' ın ayeti şöyledir: "Çirkin ve yararsız söz kökleri yeryüzün
den koparılmış ve hiçbir durağı olmayan kararsız ve yararsız bir ağaç gibidir" el-İbrahim, 
14126 
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ve kötü ağaç ifadesiyle ise Allah'a inanmayan ve O' nun varlığını inkar edenler 
kastedilmektedir. Bunlar kökü olmayan ve boşlukta savrulup duran ağaçlar gi
bidirler. İşte, Allah'a eş koşmak ve O'nunla beraber başka ilahlar tanımak olan 
"şirk" in de yandaşlarının sarılıp tutunacakları bir kökü olmadığı gibi bu hususta 
herhangi bir delilleri de yoktur. Bundan dolayı da Allah (c .c . ) ,  kendisiyle beraber 
başka ilahların varlığını kabullenip onlara iman etmek olan "şirk"in işlenmesin
den sonra yapılan hiç bir iyi işi yani salih ameli de kabul etmez. Allah'a eş koşan
ların yeryüzünde sağlam bir kararları ve kökleri ve göklere doğru açılmış dalları 
olmadığı için yaptıkları iyi işleri kabul olunmayacağı gibi iyilik ve yararlılık adına 
yaptıkları hiçbir şey de Allah'a  ulaşamaz da. Onlar için:  Yeryüzünde sağlamca 
temelli iyilikleri ve yararlı işleri olmadığından gökyüzüne doğru uzamış dalları da 
yoktur, denilmektedir. 

Rabi' bin Enes bu hususla ilgili olarak şöyle demiştir: "Yararsız, meyvesiz ve 
kötü ağaçlar tıpkı Allah ' ı  inkar edenlere benzerler. Ne onların tutunabilecekleri 
sağlam kökleri ne yararlı ve güzel sözleri ne de hayırlı işleri olmadığı gibi gök
lere uzamış dalları da yoktur. İnançları, sözleri ve iyi işleri de Allah'a ulaşacak 
değildir. " 

Said bin Katade'nin bu ayet hakkında şöyle söylediği aktarılmaktadır: 
Kur'an alimlerinden biriyle karşılaşan bir kimse ona: "Yararsız, kötü ve çirkin söz 
ifadesi hakkında ne diyebilirsin? Diye sorunca alim kişi şöyle cevapladı: "Onun 
yeryüzünde herhangi bir dayanağı ve kökü olmadığı gibi göklere ulaşacağını 
da düşünmüyorum. Yararsız, kötü ve çirkin söz hakkında diyebileceğim tek şey; 
yalnızca sahibinin boynuna dolanacağı, daha yukarı çıkmayacağı ve kıyamet 
gününe kadar kendisinin boyunduruğu olacağıdır. " 

"Kökleri kopartılmış " ifadesi , kökleri yeryüzünden sökülerek kopartılmış an
lamında kullanılmıştır. 

Bu ayetin devamında Allah (c .c . )  kendi fazilet ve adaletiyle bu iki kesimin 
durumunu bildirmektedir. Şöyle ki; bir yanda güzel ve yararlı sözlerin sahipleri, 
diğer yanda çirkin ve yararsız sözlerin sahipleri . Allah (c.c . ) kendine inanan gü
zel ve yararlı sözlerle meşgul olan kimselerin imanlarını dünya ve ahiret en çok 
ihtiyaç duydukları durumda sağlamlaştıracağını ve destekleyeceğini bildirmiştir. 
Allah'a eş koşan ve O'nunla beraber başka ilahlar tanıyan zalimler olan müş
rikleri kendisinin yüce adaleti ile zulümleri nedeniyle saptıracağını vurgularken 
kendisine inananların imanlarını sağlamlaştıracağını bildirmiştir. 506 

506 İ ' lamü'l-Muvakkiln 1/224-230. 
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26. Kötü bir. kelime de toprağın üstünden, kökünden koparılmış, is
tikrarsız, sebatı olmayan kötü bir ağaç gibidir. 

27. Allah, iman edenlere dünya hayatında da ahirette de sağlam söz 
üzere sebat verir. Allah zulmedenleri şaşırtır. Allah, ne dilerse yapar. 

Tefsiri:  

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah iman edenlerin dünya 
ve ahirette durumlarını sapasağlam ve dosdoğru bir sözle sağlamlaştırır. " (el
İbrahim, 14/27 )  

Bu ayetin geri planında büyük bir hazine yatmaktadır. Bu  hazinenin yerini 
kesinlikle belirlemede başarılı olan ve onu gerektiği gibi çıkarabilen kişi zengin 
olacağından hem kendisi ondan yararlanır hem de başkalarını yararlandım. Bu
nun aksine ise insanları bundan mahrum bırakan kişinin kendisi de mahrum 
kalmış demektir. 

Kulların ,  göz kırpması gibi çok kısa bir zamanda bile Allah'ın kendilerini des
teklemesinden vazgeçmeleri ve ona gereksinim duymamaları mümkün değildir. 
Allah (c .c . )  ise kullarını desteklemeyecek olursa kulun imanı hem yeryüzünde 
hem de göklerde yitip gider. Allah (c .c . ) ,  yaratıklarına cömertçe davrandığını 
onlar arasından kulu ve Resulüne vahiyle bildirmiştir. Nitekim ayette: "Eğer biz 
seni destekleyip imanını  sağlamlaştırmamış olsaydık, nerede ise onlara mey/ede
cektin, " diye buyrulmaktadır. (el-İsra, 1 7/74) 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; "Hani rabbin meleklere; "el
bette ki, ben sizinle beraberim, iman edenleri destekleyip yüreklendirin", diye 
vahyediyordu, " ( el- Enfal, 8/12)  

İmam Buhar! ve İmam Müslim' in kitapları olan Sahiheyn'de Becell'nin nak
lettiği bir hadiste Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu aktarılmaktadır: " . . .  
ve o onlara soruyor sonra da onları destekliyor ve onaylıyordu" 507 

Başka bir ayette de Allah (c .c. ) Resulü'ne şöyle buyurmaktadır: "Ve böylece 
peygamberlerin haberlerinden kalbini güçlendirecek her tür şeyi sana anlatıyo
ruz" (el- Hud, 1 1/120) 

507 Beceli'nin hadisine Sahiheyn'de rastlayamadım ancak İmam Ahmed'in Müsned'inde 
(2/328), Tirmizi'de, Cennet'in nitelikleriyle ilgili bölümle, Cennet ehlinin sonsuzluğu bölüm
lerinde rastladım, (4/596) . Bu ikisi de bu hadisi Ebu Hureyre'den aktarmı§lardır. Yine de 
Allah (c .c . )  en iyi bilendir. 
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Yara.tıkların tamamı iki kısma ayrılmıştır: İmanlarından dolayı desteklenerek 
sağlamlaştırıldığı için başarılı olanlar ve yaptıkları kabul olunmadığı için terk edi
lip yardımsız bırakılarak hor ve aşağılık olanlar. 

Bir şeyin sağlamlaştırılması için gereken şey onun asıl ve ana kaynağının 
doğruluğuna bağlıdır. Yararlı ve güzel sözün ise sağlam temelli oluşuna ve onu 
söyleyen kimsenin yapmakla emredildiği şeyi gerektiği gibi yapmasına dayanır. 
Kul doğru söyler ve güzel işler yaparsa bu ikisinden dolayı Allah(c .c . )  onu destek
leyecek sağlamlaştıracaktır. Zaten sözü sağlam ve amelleri doğru, işleri ise yararlı 
ve güzel olan en üst derecede desteklenmiş demektir. Nitekim Allah (c.c. ) bu 
hususta şöyle buyuruyor: "Kendilerine öğütlenen şeyleri yapmış olsalardı elbette 
kendileri için çok hayırlı ve imanların ı  daha güçlü kılardı . "  (Nisa, 4/66) 

Kalbinde inancı en sağlam yerleşmiş kişi insanların sözü en sağlam olanıdır. 
Sağlam , doğru ve hak söz, yalan ve batıl sözün tam aksi olup hakkı ve doğruyu 
ifade eden sözdür. 

Söz iki türlüdür: Gerçek söz; hak ve hakikati ifade eden sağlam yerleşmiş söz
dür. Boş, çirkin ve yararsız söz ise, gerçeği olmayan, temelsiz ve geçersiz sözdür. 

Sözlerin en sağlamı; Allah' ı  bir tanımayı ifade eden Kelime-i tevhid ve onun 
gerektirdikleridir. Kelime-i tevhidi itiraf edip gereklerini yerli yerinde yapmak 
Allah'ın dünya ve ahirette kulun imanını sağlamlaştırması için en değerli ve en 
yüce dayanaktır. Bu nedenle doğru sözlü dürüst kişiyi insanların en sağlamı ve 
en cesur kalplisi olarak görürüz. Yalancının da insanların en çürüğü, en çirkini, en 
sıkıntılısı, en kaypağı ve en kişiliksizi olduğunu görürüz. İleri ve etkili görüşlü olan 
insanlar, doğru kişinin doğruluğunu kalbinin kararlılığı, cesareti, fedakarlıkları ve 
zor durumlarda sebat etmeleri ile tanırlar. Yalancının yalancılığını da tüm bunla
rın tersi davranışlarda bulunmalarından anlarlar. Böylesi isabetli hususlar ancak 
kıt görüşlü zayıf düşünceli olan insanlara kapalı ve anlaşılmaz olur. 

Bir kimse bir takım insanlara bir şeyler sorup anlattıktan sonra kendilerine 
bu adamın neler anlattığı sorulunca o adamlar: "Allah'a yemin ederiz ki, onun 
sözlerinde öyle bir cesaret ve kararlılık gördük ki hiç bir geveze ve boş konuşanın 
söylediklerine benzemiyordu" , dediler. 

İnsanlara doğru ve sağlam sözlü olmaktan daha büyük bir erdem verilme
miştir. Doğru ve sağlam sözlü insanlar bu güzel davranışının karşılığını gömülü 
oldukları mezarlarında en çok ihtiyaçlarının olduğu anda ve vaad günü olan 
ahirette göreceklerdir. Bu durum, Berra bin Azib' in Peygamberimiz' den aktardığı 
ve İmam Müslim'in Sahihinde geçen hadiste :508 "Bu ayet, kabir azabı hakkında 
indirilmiştir" , diye ifade edilmiştir. "509 

508 Sahih-i Müslim, (5/722 -723) Ölünün Cennet'te kalacağı yer ve Cennet' in nitelikleri bölümü. 
Bkz. Sahih-i Buhari, (3/274) Cenazeler bölümü ile Kabir azabı bölümü. 

509 İ'lamu'l Muvakkiin, ( 1/230 -231 ) .  Yazar burada kendisinden Allah'a sığındığımız kabir azabı
nı açıklayan bir çok hadis vermektedir. 
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28, 29. Allah 'ın nimetin i küfür (ve nankörlük) ile değiştiren ve ken
di kavimlerini de helak yurduna, Cehenneme sokanları görmez misin? 
Onlar, oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir karargahtır. 

30. Onlar Allah 'a, O'nun yolundan saptırmak için, eş/er koştular. De 
ki: " (Şimdilik) fayda/ana durun. Varacağınız yer şüphesiz ateş olacaktır. " 

31 . iman eden kullarıma de ki: "Namazı dosdoğru kılsınlar. Alışve
rişin de dostluğun da olmayacağı o gün gelmezden evvel rızık olarak 
kendilerine verdiğimiz şeylerden gizli ve açık infak etsinler. " 

32. Allah, gökleri ve yeri yaratandır. Gökten su (yağmur) indirip 
onunla size rızık olarak türlü ürünler bitiren, emri ile denizde akıp gitsin 
diye gemileri emrinize verendir. Nehirleri de emrinize verendir O. 

33. Mutad hareket ve özellikleriyle güneşi ve ay'ı size musahhar kıldı, 
geceyi ve gündüzü de faydanız için musahhar kıldı. 

34. O size, kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Eğer 
Allah 'ın nimetini topluca saymak isteseniz dahi, siz onları sayamazsınız. 
Gerçekten, insan çok zulmedici ve çok nankördür. 

Tefsiri : 
Allah (c. c.) şöyle buyurmaktadır: ''Allah 'ın nimetlerini saymaya kalksanız 

sayamazsın ız ", (el-İbrahim, 14/34) 

Nimetlerini sayabilme ilminin kimseye verilmediği ve kimsenin tüm nimetle
rini saymağa güç yetiremediği Allah (c.c. ) noksanlıklardan yücedir. O'nun nimet
lerini gerçek olarak anlayabilme ve kavrayabilme özelliği hiç kimseye verilmiş 
değildir. Ama gerçek takdirinden uzak ve bazı noksanlıklarla da olsa O'na nimet
leri için şükretmek amacıyla bazı bilgiler verilmiştir. Onlar da dünyaların bilgisine 
sahip olmalarına rağmen onu kavrayamamış ama gerektiği şekilde şükretmekte 
ve imanlarını yüceltmekteler. Zaten kullar bunun ötesine de geçemezler. 510 

510 Uddetü's-Sabirin, s . 145 
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35. Hani İbrahim: "Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni de oğullarımı 

da putlara tapmaktan uzak tut" demişti. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah dostu Hz. İbrahim'den bahsederken şöyle buyurmak
tadır: "Hani lbrahim, "ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl .  Beni ve çocuklarımı 
putlara tapmaktan uzak tut" , demişti , "  (el- İbrahim, 1 4/35) 

Bu ayetteki "sakındırmak ve uzak tutmak" anlamını verdiğimiz iki kelimenin 
durumu söz konusudur; birincisi Hz. İbrahim'in putlara tapmaktan uzak durma
sı, ikincisi ise ,  Allah' ın onu putlara tapmaktan uzak tutmasıdır. Hz. İbrahim Halil 
de Rabbinden hem kendisini hem de soyunu putlara tapmaktan uzak tutmasını 
istemiştir. Burada iki eylem vardır. İlki, Hz. İbrahim ve oğullarının putlara tap
maktan uzak durması, ikincisi de Allah'ın onları putlara tapmaktan uzak tutma
sıdır. Ne var ki, öncelikle insanların çabaları ve eylemleri olmalıdır ki, sonra da 
Allah' ın onları kötülüklerden uzak tutması söz konusu olsun.51 1 
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36. "Rabbim, çünkü onlar insanlardan bir çoğunu saptırdılar. Artık 
kim bana uyarsa işte o, bendendir. Kim de bana isyan ederse . . .  Gerçek
ten, Sen günahları bağışlayansın, Rahimsin. 

37. "Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmın ı  senin m ukaddes evinin 
yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğ
ru kılsınlar diye. Artık Sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara 
mey/ettir ve şükrederler umuduyla kendilerini bir takım meyvelerle rı
zık/andır. 

5 1 1  Şifa'u-Alil, s.59 
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38. "Rabbimiz, doğrusu Sen, neyi gizler ve neyi açıklarsak (hepsini) 
bilirsin. Zaten yerde ve gökte h içbir şey Allah 'a gizli kalmaz. 

39. "Bana ihtiyarlığıma rağmen İsmail'i ve İshdk'ı bağışlayan Allah'a 
hamd olsun. Doğrusu Rabbim elbette duayı işiten (ve kabul eden)dir. 

Tefsiri :  

Yüce Allah ayetin devamında şöyle buyuruyor: "Elbette Rabbim duayı işi
tendir", (el-İbrahim, 14/39) 

Hz. İbrahim'in (a.s) ayette geçen "Elbette Rabbim duayı işitendir" cümlesin
deki "işitmek" eylemiyle genel anlamdaki işitme kastedilmeyip "kabul etmek ve 
çağrının karşılığını vermek" anlamındaki özel işitmedir. Çünkü O (c .c . ) ;  zaten her 
şeyi duymaktadır. Buradaki eylem bu anlama gelince Hz. İbrahim' in buradaki 
duası da "hamd, şükür ve övgü" içindir. Zaten "istek duası" ve Rabbin bunu 
işitmesi bu duanın hamd için olduğunu ve isteğin karşılık gördüğünü gösterir. O 
her şeyi ve herkesi işitendir. .512 

40. "Rabbim, beni ve zürriyetimden gelecekleri(n bir bölümünü) de 
namazı dosdoğru kılanlardan eyle! Rabbimiz, duamı kabul buyur! 

41 . "Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve bütün 
iman edenleri bağışla! " 

42. Sakın Allah 'ı o zalimlerin işlediklerinden habersiz sanma! Onları(n 
azablarını) ancak gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne erteli
yor. 

512 Bedaiu'l-Fevaid, (3/4) 
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43. Hepsi de başlarını dikerek koşacaklar. Gözleri(yle) kendilerine bile 
dönüp bakmayacaklar. Kalbleri ise (idrakten uzak) bomboş olacaktır. 

44. Sen insanları, kendilerine o azab ın geleceği gün ile korkut. (0 
gün) zalimler şöyle diyecekler: "Rabbimiz bizi yakın bir müddete kadar 
geciktir de Senin çağrını kabul edelim. Peygamberlere uyalım. " Halbuki 
daha önce siz, kendiniz için hiçbir zeval yoktur, diye yemin etmemiş 
miydiniz? 

45. Hatta siz, kendilerine zulmedenlerin yurtlarında yerleştiniz. On
lara neler yaptığım ız da sizin için apaçık ortaya çıktı. Size birçok misaller 
de gösterdik. 

46. Gerçekten onlar tuzakların ı  kurmuşlardı. Onların tuzakların ın 
cezası Allah katındadır. Hem onların tuzakları dağları yerinden oyna
tamaz ki. 

Tefsiri : 

Allah (c.c. )şöyle buyurmaktadır: "Onlar tuzaklarını kurdular. Allah katında 
da onların tuzakların ın karşılığı var. İsterse tuzaklarından dolayı dağlar yerinden 
oynasın" ,  ( el-İbrahim, 14/46) 

Denilir ki, onların yaptıkları tuzakların Allah katındaki karşılığı tıpkı Allah'a 
inanmayanlarla eş koşanların Allah elçilerine yaptıkları tuzaklar gibidir. 

Tuzaklarına karşı Allah' ın onlara tuzaklar kurmasıdır. Allah' ın onlara tuzak
lar kurması onların kurdukları tuzaklar nedeniyledir. Onlar tuzak kurdular tu
zakları kendilerine döndü. Onlar hileler ve oyunlar oynadılar içlerine kendileri 
düştüler.513 

47. Öyleyse sakın Allah 'ın peygamberlerine olan va 'dinden cayaca
ğını zannetme. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir. 

513 Miftah-u Daru's-Saade, s.579 -580 
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48. O gün yer başka bir yerle değiştirilecektir; gökler de. (Jnsanlar 
da) bir olan, Kahhar olan Allah 'ın huzurunda toplanacaklardır. 

49. O gün günahkarları bukağı/ara vurulmuş olarak görürsün. 

50. Gömlekleri katrandandır, yüzlerin i  de ateş kaplayacaktır. 

51 . Allah herkese kazandığının cezasını versin diye (böyle olacaktır) .  
Şüphe yok k i  Allah hesabı çabucak görendir. 

52. İşte bu insanlara bir bildiridir! Onunla uyarılsın/ar, O'nun an
cak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sah ipleri de iyice öğüt alsınlar 
diye. 



HİCR SÜRESİ 
[99 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitabın ve açık açık anlatan Kur' an'ın 
ayetleridir. 

2. O inkar edenler, keşke (zamanında) Müslüman o/saymışlar, diye 
temenni edeceklerdir. 

3. Bırak onları; yesinler, faydalansınlar, emel onları oyalayadursun. 
Yakında bileceklerdir. 

4. Biz, h içbir kasabayı (Levh-i Mahfuz 'da) belli bir yazısı olmaksızın 
helak etmedik. 

5. Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir, ne de (onu) geciktire
bilir. 

6. Dediler ki: "Ey kendisine Zikr (Kur'an) indirilen kişi, m utlaka sen 
bir delisin. 
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7. "Doğru söyleyenlerden isen bize melekler getirmeli değil misin?"  

8 .  Biz o melekleri ancak hak  ile indiririz. O zaman da kendilerine 
mühlet verilmez. 

9. Şüphe yok ki o Zikri (Kur'an-ı Kerim'i) Biz indirdik. Onu koruya
cak olan elbette Biziz. 

1 0. Anda/sun ki senden önceki ümmetler arasında da peygamberler 
gönderdik. 

1 1 .  Onlara gelen herbir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. 

1 2. Biz böylece onu günahkarların kalblerine sokarız. 

13. Öncekilerin sünneti de geçmiş bulunduğu halde onlar buna yine 
de inanmazlar. 

Tefsiri: 

Allah (c. c . )  şöyle buyurmaktadır: "Onlara her ne zaman bir elçi geldi ise 
yaln ızca onunla alay ettiler. İşte bundan dolayı da onu (şirki), suçluların kal
plerine işliyoruz. Öncekilerin izlediği yol gözlerinin önünde olmasına rağmen 
ona inanmazlar. " (Hicr, 15/1 1-13)  

Allah (c.c . )  i le  beraber başka ilahlara da kulluk etmek demek olan "şirk" in 
kalplere işlemesi kavramı Kur'an' da bu bakımdan iki ayrı yerde geçiyor ki , birin
cisi bu idi . 

İkincisi ise: Şuara suresindedir. Allah Azze ve Celle bu hususta şunları buyu
ruyor: "Onu (Allah 'ın kitabını) Arap olmayan birilerine indirseydik de onlara onu 
okusalardı onlar yine de inanacak değillerdi . İşte böylece inkarcılığı suçluların 
kalplerine işledik. O can yakıcı azabı görmedikçe (hatta görseler de) ona inan
mazlar." (Şuara, 26/198-201 )  

İbni Abbas; "şirk, Allah elçilerini yalanlayanların kalplerine tıpkı ipliğin iğne 
deliğine girdiği gibi girer" ' derken Ebu İshak şöyle diyor: "Bu ayetteki kalplere 
işleme hususu daha önceki dönemlerde gelmiş olan Allah elçileriyle alay eden 
suçlulara uygulandığı gibidir. Sapıklık eski dönemlerde suçluların kalplerine nasıl 
girip yerleşmişse bunların kalplerine de aynı şekilde girip yerleştirilmiştir." 

"Onu suçluların kalplerine sevkederiz, yönlendiririz ve yerleştiririz" ayetindeki 
"onu" kelimesinin açıklamasında fikir ve düşünce birliği gerçekleşmiş değildir. 
Kur'an yorumcusu ve tefsir alimlerinden İbni Abbas; "onu" kelimesinin işaret 
ettiği hususun Allah'a  eş koşmak olan "şirk" olduğunu söylemiş -Ahveşu'l-Evsat 
diye tanınan- Ebu'l-Hasan da bu fikri benimsemiştir. 

Yine Kur'an bilginlerinden Ebu İshak İbrahim bin Sırrı ez-Zeccac ve aynı fikri 
paylaşan arkadaşları, ayetteki "onu" kelimesiyle anlatılmak istenenin hak yoldan 
sapmak olduğunu söylemişlerdir. Rabi' bin Enes ise "onu" sözcüğüyle anlatılmak 
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istenenin Allah elçileri ve getirdikleriyle alay etmek olduğunu söylemiş, Kur'an 
tefsir bilgini, Ebu Zekeriya diye tanınan Ferra ise ; " "onu" sözcüğü Allah elçileri 
ve getirdiklerini yalanlamak anlamına gelir", demiştir. 

Bu yorumların hemen hepsi tek bir şeyi ifade etmektedir. O da Allah elçileri 
ve getirdikleriyle alay etmek, onları yalanlamak ve şanı yüce Allah'a eşler koşa
rak "şirk" e düşmektir. Gerçekten de bu eylem ve aktivitelerin tamamı Allah Azze 
ve Celle'ye eş koşmakta olan müşriklerin yaptıkları eylemlerdir. Eksikliklerden 
yüce olan Allah kendine eşler koşan müşriklerin bu eylemlerinden dolayı şirk ve 
sapıklığı onların kalplerine sokup yerleştirdiğini açıklamaktadır. 

Tüm bu açıklama ve fikirlerden sonra bu hususta ekleyeceğim şey ise şu
dur; cümlenin yapısı değerlendirildiğinde "O'na inanmazlar, inanmayacaklar" 
ayetindeki "O'na" ifadesi ile ayetin öncesinde geçen "O'nu sevkedip işleyerek 
yerleştirdik, " ifadesindeki "O'nu" sözcüğü aynı "O" zamirini alarak aynı yapıya 
sahip olduklarından ve aynı şeyi işaret ettiklerinden birbirinin aynı gibi görülür
ler 

Ancak ayetlerde geçen ifadeler Kur'an bilginleri tarafından ele alınıp ince
lendiğinde cümledeki yerleri, yapıları ve anlamları bakımından değerlendirilince 
ortaya çıkacak fikir ayrılıklarından sonra bunların nasıl olduğu görülecektir. Yani 
ayetin ikinci bölümünde; Allah 'a  eş koşmaları, Allah elçilerini ve getirdiklerini 
yalanlamaları ve onlarla alay etmeleri nedeniyle "O'na inanmazlar, inanmaya
caklar" , cümlesindeki O'na ifadesi Kur'an'a işaret etmektedir. 

Öyleyse bu durumda birinci bölümdeki ifade; "Kur'ana inanmayanların 
kalplerine o Kur'an' ı yönlendirir oraya sevkederiz" , şeklinde olacaktır. Ayetin bi
rinci ve ikinci bölümündeki "O" sözcüğü ile K. Kerim kastedilmişse bu durumda 
cümleye; "O'nu inkar edenlerin kalplerine Kur'an' ı yönlendirir ve oraya sevkedip 
yerleştiririz" , anlamını nasıl verebiliriz? 

Bu soruya şöyle cevap verebiliriz: "İnkar edenlerin kalplerine, Kur'an yön
lendirilip sevkedilerek yerleştirilir. Böylece inkarlarının haksız kendilerinin de 
yalancılardan olduklarını bilirler. Öyleyse onların Kur'an'ı inkar etmeleri inat
larından ve haksızlıklarından kaynaklanıyor demektir. Bu durum tıpkı Kur' an· a 
inanan Mü'minler' in inançları sebebiyle imanlarının tasdik edilip desteklenmesi 
için kalplerine Kur' an' ın yerleştirilmesi gibidir. 

Burada denilmek istenilen bir diğer anlam ise şudur: Allah elçilerini ve ge
tirdiklerini yalanlamaları, onlarla alay etmeleri ve doğru yoldan sapmaları ne
deniyle inkarcıların kalplerine sevkedilip yerleştirilen şey, "yalanlamak ve dola
yısıyla doğru yoldan sapmaktır." Bu durumda söz konusu olan ayetin anlamı ,  
yalanladıkları halde Kur' an' ın kalplerine girmesi ve orada yerleşmesi olacaktır. 
Oysa inkarcıların kalplerine yalanlama ve sapıklık girip yerleşmiştir. Öyleyse 
şöyle soralım: " inkar ettikleri ve kabullenmedikleri şeyin kalplerine sokulup yer-
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leştirilmesi ne anlam ifade eder? Bunun anlamı, Allah'm var ve bir oluşunun 
delillerinin inkarcıların aleyhlerine kanıt olmak üzere kalplerine yeıleştirilmesidir. 
Onlar böylece bil irler ki, inkar edip kabul etmedikleri şey hak ve gerçektir. Buna 
rağmen kendileri onu yalanladıklarınm da bilincindedirler. Yoksa inkarlarında 
haklı olduklarını onaylamak ve kendilerinin Allah katında sevilenlerden olduk
larını vurgulamak üzere bir destek olarak kalplerine Kur'an sevkedilmiş değildir. 
Kur'an bunların kalplerine girerken inanan ve tasdik eden kişinin kalbine girişiyle 
girmez. Kalplerine Kur' an girdikten sonra onu bile bile yalanlamaları girmeden 
önce yalanlamalarından daha büyük bir inkarcılıktır. Hakkı gerektiği gibi bildik
ten sonra yalanlayan kişinin durumu onu bilmeden yalanlayanın durumundan 
daha kötüdür. Bu hususları ayrıntılı olarak etraflıca düşünmek gerekir. Çünkü bu 
anlattıklarımız tefsir ilminin inceliklerindendir. İnsanı doğrulara ulaştırarak başarı 
veren Allah'tır.514 

Noksanlıklardan yüce olan Allah önce Hz. Lut'un gönderildiği toplumun 
durumunu, h ikayesini ve imtihan edildikleri şeyi anlatıyor ve şöyle buyuruyor: 
"Elbette bütün bunlarda düşünce ve anlayışı olanlar için çıkarılacak deliller var
dır. " (Hicr, 15175) 

Bu ayette geçen ve düşünce ve anlayışı olanlar diye çevirdiğimiz "el
mütevessimOn" kelimesi bir takım işaretlerden anlam çıkarmasını bilenler, kendi
lerini haram kılınanlardan ve her tür aşırılıklardan sakmdıranlar, derin, etkili ve 
isabetli görüşü olan kimseler gibi anlamlara gelmektedir. 515 

14 .  Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar; 

15 .  (Yine tasdik etmeyecekler ve) muhakkak ki: "Gözlerimiz döndü
rülmüş; hatta biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. 

514 Şifau'l-Alil, s. 61 -62 
515 İğasetü' l-Lehfan, 1/48 
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1 6. Andolsun ki Biz gökte burçlar yaratmış ve onu (göğü) seyreden
ler için süslemişizdir. 

1 7. Biz o göğü koğulmuş her şeytandan koruduk. 

1 8. Kulak h ırsızlığı yapan müstesna; onun ardına da apaçık bir ateş 
parçası düşmektedir. 

1 9. Yeri de döşeyip yaydık. Orada sağlam kazıklar (dağlar) koyduk 
ve oralarda ölçülmüş her şeyden (bitkiler) bitirdik. 

20. Orada hem sizin için, hem de rızıkların r temin edemeyeceğiniz 
kimseler için bir çok geçim kaynakları yarattık. 

21 . Hazineleri nezdimizde bulunmayan h iç bir şey yoktur. Biz, onları 
ancak belli bir miktar ile indiririz. 

Tefsiri : 

Allah Az.ze ve Celle şöyle buyuruyor: "Hazineleri ve kaynağı bizim katımızda 
olmayan h iç bir şey yoktur. Ama biz onları kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye 
göre indiririz. " (Hicr, 15/2 1 )  

Herhangi bir hazinenin içinde bulunanlardan bir şeyler alabilmek için onun 
anahtarlarını elinde bulunduran kimseden istemek gerekir. Yani hazine sahibini 
bırakıp elinde bir şey olmayan veya bir şeye güç yetiremeyenlerden bir şeyler 
istemek anlamsızdır. 

Bununla ilgili olarak bir başka ayette Allah (c.c. ) buyuruyor: "Elbette her 
şeyin -dönüp dolaşıp- varışı Allah 'adır. " (Necm, 53/42) 

Bu ayet büyük bir hazineyi kapsamaktadır: İstenilen her şey amacına uy
gun olarak ve Allah için istenmiyor ve O'na ulaşamıyorsa o şey yok olmaya 
mahkumdur ve sonuçsuzdur. Çünkü ulaşacağı bir hedefi yoktur. Kendisine ula
şılacak olan ise her şeyin varacağı son noktadır. Her şey Allah' ın yaratmasına, 
iradesine, hikmetine ve ilmine ulaşacaktır. Allah (c .c. ) bütün isteklerin varacağı 
son makamdır. Allah için sevilmeyen her şey, seven kişi için sıkıntı ve azaptır. Al
lah için yapılmayan her iş yok olmaya mahkum ve değersizdir. O'na ulaşmayan 
ve bağlanmayan her kalp mutsuz, saadeti engellenmiş ve kurtuluşa ulaşmaktan 
alıkonmuştur. Tüm bu anlatılmak istenilenler: "Hazinesi ve kaynağı bizim katı
mızda olmayan hiç bir şey yoktur. " ve "Ve her şeyin -dönüp dolaşıp varacağı
sonu Allah 'adır, " ayetlerinde bir araya gelmektedir. 

Şanı yüce olan Allah, bırakılıp ta O'ndan başka kendisinden istekte bulu
nulacak bir varlık yoktur. O, her şeyin başlangıcı ve varacağı sondur. Bu özel
liğin altında Allah ' ı  birleme esası olan tevhidin büyük bir sırrı yatmaktadır. O 
da: Kalpler, ancak Allah' a  bağlanırsa sakinleşir, kararlılık kazanır ve tatmin olur, 
ayetinde kendini bulmaktadır. 
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Kendisinden bir şeyler istenen veya sevilenler arasında Allah (c .c . )  hariç her 
şey ya da herkes asıl amacın dışındadır. Zira insan,  Allah' ın zatını bırakıp baş
kalarını sever ve onlardan bir şeyler isteyecek olursa asıl amacını değiştirmiş 
demektir. 

Bu durumda işlerin varış yeri ve sonu iki ayn şeye olacaktır. Oysa yaratıl
mışların başlangıcının iki ayn asla dayanması -yani iki ayn yaratıcı olması- nasıl 
imkansızsa varacağı sonunun da iki olması imkansızdır, böyle bir şey olamaz. 

Sevgisi, değer vermesi, istekleri , dualarıyla buyruk ve yasaklara itaati 
Allah'tan bir başkasına olan kimsenin bu tutumu geçersiz ve emekleri boştur. 
Elde ettiğini sandığı hemen her şey hiçliktir. Sevgisi, değer ölçüleri, korkusu, 
istekleri ve duaları Allah'a olanları ise Allah (c .c . )  lezzetleriyle,  güzellikleriyle ve 
mutluluklarıyla sonsuza kadar nimetlendirecektir. 516 

22. Biz, rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik. Gökten de bir su 
indirip onunla sizleri suladık. Bunları siz b iriktiremezsin iz. 

516 el-Fevaid, s. 1 96 - 197 
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23. Muhakkak ki Biz, evet Biz, hem diriltiriz, hem de öldürürüz. (He
pin ize) varis olacaklar da Bizleriz. 

24. Anda/sun ki sizden önce gelip geçenleri de Biz bilmişizdir, sonra 
gelenleri de bilmişizdir. 

25. Şüphe yok ki Rabbin onları, toplayacak olandır. O, Hakimdir, 
herşeyi bilendir. 

26. Anda/sun ki, Biz insanı (Adem 'i) kuru bir çamurdan, değişmiş, 
şekillenmiş bir balçıktan yarattık. 

27. Cô.nn'ı da daha önceden (deri gözeneklerinden) içeriye n üfuz 
eden yakıcı ateşten yarattık. 

28. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben, kuru bir çam urdan, 
değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacığım; 

29. "O halde onun yaratılışını tamamlayıp ona ruhumdan üflediğim 
zaman siz de derhal onun için secdeye kapan ın. " 

30. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 

31 . iblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi. 

32. (Allah) buyurdu ki: "Ey İblis, sen ne diye secde edenlerle beraber 
olmadın?"  

33. "Ben kuru b ir  çamurdan, değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan 
yarattığın bir beşere secde edecek değilim" dedi. 

34. "O halde çık buradan. Çünkü sen artık kovulmuş birisin" dedi. 

35. "Hiç şüphesiz Kıyamet gününe kadar lô.net senin üzerinedir. " 

36. "Rabbim, öyleyse bana tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet 
ver" dedi. 

37. Buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin; 

38. "Bilinen zamanın günü gelene kadar. " 

39. "Rabbim dedi, beni azdırdığından dolayı yemin ederim ki, ben 
de yeryüzünde onlara (Sana isyanı) süslü göstereceğim, on ları toptan 
azdıracağım. 

40. 'f'ı.ncak onlardan ihlasa erdirilmiş, kulların müstesna. " 

41 . Buyurdu ki: "Benim uymayı taahhüt ettiğim dosdoğru yol işte 
budur. 

Tefsiri : 

Allah Teala şöyle buyuruyor: "O (c. c. } ,  bana göre dosdoğru yol işte budur, 
dedi ", ( el-Hicr, 15/41 ) 

Ebu! Hasan Ahfeş el-Evsat ise ayetin anlamını ;  "O (c. c. ); bana doğru gelen 
dosdoğru yol işte budur, dedi. " Şeklinde vermiştir. 
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Bu durumda iki husus söz konusu olacaktır: Birincisi; dilbilgisi kurallarından 
olarak bazı ilgeçlerin (yani bazı edatların )  diğer bazılarının yerine konulmak is
tenmesinden kaynaklanan bir yapıdır. Yani ayette kullanılan "aleyye" ilgeciyle 
anlamı "bana göre" iken, yerine konulan "ileyye" ilgeciyle anlamı "bana doğru" 
gibi bir hal almıştır. 

İkinci ise ; ayetin açıklama ve yorumu kelime anlamından daha öncelikli tu
tulmuştur. Bu da ilk dönem İslam alimlerinin tutumudur. Yani ayete "işte bu yol 
bana ulaşmaktadır" gibi bir yorum katmaktadır. Mücahid ise , "Hak -olan sözler 
ve işler- Allah' a  döner, yol Allah'ın yoludur. Onun yerini hiç bir şey tutamaz" 
demiştir. Bu açıklama da Ebu! Hasan Ahfeş el-Evsaf ın: "Bu ayetin anlam ve yo
rumu hakkında söylenenlerin bundan daha doğru olanı var mı?" dediği sözünü 
hatırlatmaktadır. 

Bu ayet hakkında şunlar da söylenmiştir: Ayette kullanılan ve "bana göre, 
bana karşı ,  bana doğru, bana ait, bana düşer, benim üzerime ve benim üzerimde 
gibi anlamlar ifade eden "aleyye" ilgeci ile sanki Allah Azze ve Celle; "onu açık
lamak, tanımlamak, varacağı yönü göstermek ve kanıtlamak benim üzerime bir 
gerekirliliktir" , gibi bir anlam ifade etmek ister gibidir. Burada sözü edilen her iki 
görüş te en-Nah! suresinin 16/9 . ayetinde "Ve size yolu doğrultmak yolun doğ
rusunu göstermek Allah 'a aittir, O'na düşer. " ifadesiyle benzerlik göstermektedir. 
Nitekim bu ayet için doğru olan yorum el-Hicr suresinin sözü edilen ayeti için 
de geçerlidir. Yani "Allah'a  yönelmiş olan doğru yol" ifadesi "orta ve adil olup 
Allah'a  varan yol" kavramıyla aynı özelliği taşımaktadır. 

Tufeyl el-Gunnevi bu hususla ilgili olarak şu beyti söylemiştir: 
Önceki kuşak gelip geçti doğru yolundan kendince, 
İşleri tersine çevrilir, ölüm insana gelince. 

Bu hususta şu da denmiştir: 
Uğrayacağız onlara; bizim varışımız onlaradır onların da bize, 
Bize ulaşırlar, ulaşırız onlara kavuşacağız birbirimize. 

Bir başkası da şöyle demiştir: 
Onlar ölüm gibidirler; hangi vadiye saldımsa onları, 
Yolum onlara varacak ya da bana ulaşacak yolları . 

Bu tip yapısı olan bir cümlede yukarıdaki şiirlerde olduğu gibi bir yere ya 
da birine ulaşmak, varmak vs gibi bir anlam elde edilmek isteniyorsa "bir şeyin 
sonuna kadar" benzeri bir anlam ifade eden "ila" ilgecinin kullanılması daha 
uygun olur. Eğer anlatılmak istenen durum bir gerekirlilik ise bu anlama uygun 
olan "ala" ilgeci kullanılmalıdır. Nitekim Gaşiye suresinin 25 ve 26. ayetleri bu 
durumu açıkça anlatmakta.dır. Şöyle ki : "Onların dönüşleri bizedir, (yani dönüş
leri bizde son bulur) , onları hesaba çekmek te bize düşer. (yani onları yaptıkla-
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rından hesaba çekmek bize bir gerekirliliktir. ) Lokman suresinin 23 . ayetinde; 
"onların dönüp varacağı son biziz" , diye buyrularak "ila" ilgecinin sona ulaşmak 
gibi bir anlamı belirtilmektedir. Buna ilişkin olmak üzere şu ayetleri de örnek 
gösterelim: 

"Gerçekten de onu bir araya getirmek ve okutmak biz� düşer. " (Kıyamet, 
75117 )  

"Yeryüzünde yaşayan her bir canlının rızkı Allah'ın üzerinedir," (Hud, 1 1/6) 

Bu ve benzeri ayetlerde "ila" ve "ala" ilgeçlerinin anlamlarını bulabiliriz. 

Bu husustan olmak üzere şöyle denilmiştir: "ala ilgecinin bu ve diğer ayet
lerdeki anlamlarda kullanılmasında ince ve hoş bir sır vardır. Buradaki ince sır, 
ayetlerin işaret ettiği doğru yola girmiş ve hayatını ona göre ayarlamış kimsele
rin hak üzere olduklarını kendilerine hissettirmektir. Nitekim şu ayetlerde Allah 
(c .c . )  müminler hakkında şöyle buyuruyor: "işte onlar Rab/erinden gelen bir 
h idayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. " (Bakara, 1/5) ve bir 
başka ayette Allah(c .c . )  Resulüne şöyle buyuruyor: "Öyleyse yalnız Allah ' ı  ve
kil tut. Çünkü sen doğruluğu apaçık olan hakkın (gerçeğin) doğrultusundasın. " 
(Nemi, 2 7179) 

Allah (c.c.) hakkın (gerçeğin) ta kendisidir. O'nun yolu da haktır dini de hak
tır. O' nun dosdoğru yolu üzere yürüyen ve gerektirdiklerini yaşayan hak üzere ve 
hidayette demektir. "ala" ilgeci buradaki anlamıyla incelendiğinde "ila" ilgecinde 
bulunmayan anlamların bulunduğu görülecektir. Burada da eşsiz bir sır vardır. 

"ala" ilgecinin yukarıda sözü edilen anlamının burada kullanılmasının ne 
gibi yararı var? Bu ilgeç hak ve hidayet yolu üzere olunmayı nasıl gösterir? Diye 
sorulursa, cevabımız şöyle olacaktır: 

Söz konusu "ala" ilgeci hak yola girilip kararlılıkla dosdoğru olunduğunda 
hak ve hidayet sebebiyle yüceliği ve üstünlüğü gösterir. Zaten "ala" ilgecinin 
kullanılması yüceliğe, kararlılığa, hakka ve dosdoğru yola işaret etmektedir ki, 
bu yolun yüceliğine, sağlamlığına ve istikametine işaret eder. Bu ise, sapıklık ve 
kuşkular anlatılırken onlarla birlikte kullanılıp; hakkında, içinde, içine, içerisinde 
vs. gibi anlamlara gelen "fi" ilgecinin tersine bir kullanımla dalmak, batmak, dal
dırmak ve gömmek gibi anlamlar ifade etmektedir. Buna örnek olarak diyelim 
ki, şu ayetlerde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "Onlar kendi kuşkuları 
içerisine dalıp bocalar/ar. " (Tevbe, 9/45) 

Bir diğerinde: "Ayetlerimizi yalanlayan/ar karanlıklar içerisinde kalan kör
ler ve sağır/ardır. " (Enam, 6/39)  Başka bir ayette; "Şimdi sen onları belli bir 
vakte kadar kendi gaflet ve sapıklıkları içerisinde bırak. " (Mü'minOn, 23/54) Bir 
başkasında : "Onlar da onun (Peygamberin ve Kur'an' ın) hakkında şüphe ve gü
vensizlik içerisindedirler. " (Hud, 1 1/1 10) Yine bu hususta Allah ' ın -şu sözünü de 
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düşünelim: "Biz ya da siz, ikimizden biri ya doğru yol üzerinde hidôyetteyiz ya 
da apaçık bir sapıklık içerisindeyiz. " (Sebe' ,  34/24) 

Çünkü doğru ve hak yol sahibini yükseklere götürür ve onu yüceler yücesine 
çıkartır, sapıklık yolu ise sahibini aşağıların aşağısına sürükler. 

Allah Az.ze ve Celle 'nin, "Bana varan dosdoğru yol işte budur" diye bu
yurduğu ayetiyle ilgili olarak Kisfü'ye ait üçüncü b ir yorum daha vardır. Şöyle 
diyor: "Buradaki anlatım, el-Fecr suresinin 89/14. ayetinde olduğu gibi tehdit ve 
korkutma içermektedir. Nitekim: "Gerçekten de rabbin gözetlemektedir", ifadesi 
incelendiğinde yapılan uyarı görülmektedir. Bununla ilgili olarak şöyle bir örnek 
düşünelim, size uğramadan geçmemelerini insanlara bildirmek için onlara 'yo
lunuzun üzerindeyiz' , 'bize uğrayın' ve 'bize uğramadan geçmeyin' gibi ifadeler 
kullanırsınız ki, bu da bir uyarıdır. " Ancak burada Kisfü'nin açıklamaları bizce, 
gerekeni anlatmak için tam olarak yeterli değildir. Çünkü ayetin cümle yapısı bu 
tür bir yorumu engellemektedir. 

Nitekim İblis' in (Şeytan' ın) : "Kullarından sana içtenlikle samimi kalpten ina
nanların dışında mutlaka hepsini saptıracağım . "  (Hicr, 15/39-40) sözüne Şanı 
yüce olan Allah' ın: "Bana varan dosdoğru yol işte budur", ayeti bir cevap olmuş
tur. Allah (c .c . )  ise bunu kesin bir şekilde ifade ederek, içtenlikle samimi kalpten 
inanan ihlaslı kullan üzerinde Şeytanın herhangi bir etkisi olamayacağını ve on
ları saptıramayacağını vurgulamıştır. 

Böylece içtenlik ve kalp samimiyetiyle inanmanın oluşturduğu ihlasın en 
doğru yol olduğu ve bu yol üzere yaşayan ihlaslı kulların üzerinde şeytanın hiç 
bir otoritesinin bulunamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Çünkü Allah(c . c . )  
iblis' e :  "Bana varan dosdoğru yol işte budur. Bu yol üzere bulunan kullarımın 
üzerinde senin h içbir etkin olamaz. " Diye buyurmuş olduğundan yol Allah' ın 
yoludur. Şeytanın bu yol üzerinde etkisinin olması mümkün değildir. Bu yola ait 
çevrede de hiç bir etkileyiciliği bulunmamaktadır. Bu yol , Allah (c .c . )  tarafından 
korunmaktadır. Bu yol üzere hayatlarını düzenleyen ve gidişatlarını ayarlayanlar 
Allah düşmanlarından etkilenmezler. 

Akıllı ve bilge kişi bu konuyu önyargısız olarak ele alıp hakkıyla düşünmeli , 
bu anlamı incelemeli ve bununla diğer yorumlar arasında karşılaştırma yaparak 
hangi yorumun bu iki ayetin ruhuna daha uygun ve hangisinin Kuran' ın amaç 
ve istekleriyle ilk kuşak İslam bilginleri Selefin fikir ve açıklamalarına daha yakın 
olduğunu düşünmelidir. 

İmam Kisfü'nin yukarıdaki satırlarda bu ayet hakkında yaptığı açıklamaların
daki benzetmesini incelediğinizde göreceksiniz ki , "ala" ilgecine vermiş olduğu 
anlam içerisindeki 'tehdit ve korkutma benzetmesi' ile "(Dikkat et!) Gerçekten 
de Rabbin gözetlemektedir", ayetinin yorumunda yaptığı benzetmesi arasındaki 
farkın ortada olduğu bellidir. Çünkü ayetin cümle yapısı ve anlamı düşünüldü-
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ğünde aradaki durum gözden kaçmayacaktır. Nitekim doğru yol üzere olan bir 
kimseyi tehdit ederek; 'bana varan dosdoğru yol işte budur' denmez. Öyleyse 
Allah'ın dosdoğru yolu üzere olan kişi zaten bu yolla tehdit edilecek değildir 
tehdit edilmez de. Ama Allah' ın dosdoğru kabul etmediği bir yolla gidişatını sür
düren kimseyi de elbette tehdit etmek yerli yerindedir. 

Ancak bu ayetlerde kullanılmış olan "ala" ilgecinin bir gerekirlilik ifade et
tiğini söyleyerek yolun doğruluğunu ve Allah' ın bu yola rehberlik ettiğini bu il
gece bağlamakla anlam doğru açıklanmış olabilir. Belki ayette işaret edilen de 
budur. Ama ilgeçten önce -cümlenin anlamını bozmaksızın- bir bölümün belirli 
bir konumda ortadan kaldırılması ve bu bölüme işaret eden bir şeyin cümlede 
bulunması gerekir. 

Oysa bu cümlede çıkarılan bölüme ait herhangi bir işaret bulunmamaktadır. 
Ancak çıkarılan kısım bir belirteç (yani zarf) olursa anılmayabileceği gibi ona 
işaret eden bir etken de bulunmayabilir. Örneğin; "onun benim üzerimde (yani 
benden alacak) parası var" , demiş isek bu cümlede çıkarılan kısım bilinen ve var 
olan bir şeydir. Bu da, "onun benden alacak parası var" veya "onun bende olan 
alacağının miktarı ve kaydı var" demektir. 

Burada cümlenin aslından eksiltme yapılması uygun değildir. Bu tip uygu
lamalar; "Onun açıklaması da bize düşer" , ifadesinin bir benzeridir. Bu ayette 
de cümlenin yapısının gerektirdiği bir çıkartılma vardır. İlk dönem İslam alimleri, 
"cümlenin öncesi itibariyle anlam bütünlüğünün olması gerekir. Bundan dolayı 
her iki anlam da burada uygundur" , demişlerdir. 

Allah kendinden razı olası (hocam) Şeyhülislam Takiyyuddin Ahmed İbni 
Teymiye 'yi şöyle söylerken işittim: "Yukarıdaki iki örnek Allah' ın şu ayetine ben
zemektedir: "Elbette ki, doğru yolu göstermek bize düşer. (Bu) Ahiret de dünya 
da bize aittir, " (Leyi, 92/12-13)  K.Kerim'de bu anlamda birçok ayet vardır. " 

Kur'an bilginlerinin birçoğu Leyi suresindeki bu ayetle ilgili olarak sadece 
gerekirlilik anlamını savunmuş, bu ayetin anlamını "doğru yolun sapıklıktan ay
rılması ve açıklaması bana düşer", şeklinde yorumlamışlardır. Bu hususta ben 
de aynı görüşteyim . Bu alimler içerisinde İmam Beğavi gibi En-Nah! suresindeki 
ayeti yalnızca bu şekilde yorumlayanlar vardır. 5 1 7  

Beğavl Hicr suresindeki ayetle ilgili olarak ise üç farklı yorumu da söz konu
su etmiştir. Vahidi Basftatu 'l-Ma 'neyeyn adlı eserinde En-Nah! suresindeki ayetle 
ilgili olarak farklı yorumları da zikretmiştir. Hocamız İmam İbni Teymiye ise bu 
üç suredeki ayetlerin yorumlarıyla ilgili olarak Mücahid ve Hasan' ın yorumlarını 
tercih etmiştir.518 

517  Bknz. Tefsiru'l-Beğavi, (4/67) 
518 Medaricu's-Salikin 1/15 - 18  
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42. "Muhakkak Benim (has) kullarım üzerinde senin h içbir tasallu
tun olmaz. Azgınlardan sana uyanlar müstesna. 

43. "Şüphesiz ki onların hepsine va'd olunan yer Cehennemdir. 

44. "Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya onlardan ayrılmış belli bir 
pay vardır. " 

45. Takva sahipleri ise muhakkak Cennetlerde ve pınar başlarında
dır/ar. 

46. "Oralara esenlikle, güvenle girin" (denilecek) .  

47. Biz onların göğüslerindeki kin i  söküp attık; kardeşler olarak se
dirler üzerinde karşılıklı otururlar. 

48. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarı
lacak da değillerdir. 

49. Kullarıma haber ver ki: "Ben gerçekten Ben, Gafur ve 
Rahimim; 

50. "Ve h iç şüphesiz Benim azabım da elbette can yakacak bir 
azaptır. " 

51 .  Onlara İbrahim 'in konuklarından da haber ver. 
52. Hani konuklar onun yanına girip "selam"  olsun demişlerdi. O 

da (ikram ettiği yemeği yemediklerini görünce) : "Biz sizden -doğrusu
korkuyoruz" demişti. 

Tefsiri : 

Noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah Hicr suresi 52. ayetinde şöyle bu
yurmaktadır: "Onun yanına vardıklarında selam olsun dediler. O (İbrahim) ise 
biz sizden çekiniyoruz, dedi. " Bu ayette çekinmek, ürkmek ve korkmak anlam
larına gelen "veci " kelimesi kullan ılm ıştır. Korku ve çekinmenin yerleştiği yer ise 
kalptir. 519 

519 e l-Fevaidu'l-Muşevvak. s .  24 
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Bir başka ayette de Allah (c .c . ) şöyle buyurmaktadır: "Ve ona (Lut'a): Bunla
rın son kalıntıları da sabaha varmadan silinip ortadan kaldırılacaktır, diye hüküm 
verdiğimizi b ildirdik. " (Hicr, 15/66) 

Allah (c .c . )  burada vermiş olduğu hükmünü şöyle açıklamaktadır: "Bunların 
son kalıntıları dahi sabaha varmadan silinip ortadan kaldırılacaktır, " Buradaki 
hüküm önce kapalı ve zor anlaşılır olarak ifade edilip ardından da açıklanması 
yapılmıştır. Kapalı ve zor anlaşılır olan hükmün büyüklüğünü vurgulamak ve bu 
durumu yüceltmek için önce kapalı bir anlatım ve sonra da onun açıklanması yer 
almıştır. Elbette ki Allah (c .c . )  önce "Bunların son kalıntıları dahi  sabaha varma
dan silin ip ortadan kaldırılacaktır, " demiş olsaydı ayetin anlamı bu derece otu
raklı ve azametli olmazdı. Önce kapalı olan bölümün gelmesi, bu ifade, duyan 
kişiyi ayet hakkında hayrete düşürüp düşünmeye sürükleyerek ayetteki yüceliği 
daha iyi kavramaya zorlamaktadır. Böylece Kur'an' ı okuyan kişi, bir yandan bu 
hükmün ayrıntılarını kavramaya çalışırken diğer yandan ayetin gerçek yapısını 
öğrenmek için özendirilmektedir. 520 
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53. "Korkma! Biz sana çok bilgili bir oğul m üjdeliyoruz" demişlerdi. 

54. Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çatmışken mi  bana gelip müjde 
veriyorsunuz? Artık neyi müjdeliyorsunuz?" 

55. Dediler ki: "Biz sana gerçeği m üjdeliyoruz. Onun için sakın ümit 
kesenlerden olma! " 

56. Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit ke
sebilir?" 

5 7. "Ey gönderilen elçiler" dedi, "başka göreviniz (var mı ,  varsa) 
nedir?" 

58. Dediler ki: "Gerçekten biz, günahkar bir kavme gönderildik; 
59. "LCıt ailesi bunlardan müstesnadır. Biz onların hepsini mutlaka 

kurtarıcı/arız. 

60. "Yalnız karısı müstesna. Onun mutlaka geride kalanlardan olma-
sını takdir ettik (ki onu da helak edelim) . "  

61 . Nihayet elçiler LCıt ailesine geldikleri vakit, 

62. (LCıt) dedi ki: "Doğrusu siz, tanımadık kimselersin iz. " 

63. Dediler ki: "Hayır, biz sana onların hakkında şüphe ettikleri şeyi 
getirdik. 

64. "Biz sana gerçekle geldik. Biz, şüphesiz doğru söyleyen/eriz. 

65. "O sebepten gecenin (uygun) bir bölümünde aileni yola çıkar; 
sen de arkalarından git. Sizden kimse arkasına dönüp bakmasın ve em
rolunduğunuz yere doğru gidin . "  

66. Ona şu kesin emri vahyettik: "Sabaha çıkarken onların arka:>ı 
mutlaka kesilmiş olacaktır. " 

67. Şehir halkı (Sedum/u/ar} sevinerek geldiler. 
68. "Bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni küçük düşürmeyin" 

dedi. 

69. "Allah 'dan korkun ve beni rezil etmeyin . "  

70. "Biz senin başka kimselere karışmanı yasaklamadık mı?" dediler. 

71 . Dedi ki: "Eğer evlenecek iseniz işte bunlar kızlarım. " 

72. Hayatın hakkı için, onlar gerçekten sarhoşlukları içinde şaşkın bir 
haldedirler. 

Tefsiri : 

Allah ( c.c . )  Hz. LCıt'tan ve onun kendisine gönderildiği toplumdan bahse
derken şöyle buyurmaktadır: "Onlar, "Biz sana ela/emin ( insanların) işine karış
mayı yasaklamamış mıydık?" Dediler. O (Lut) : işte kızlarım, (düşündüğünüzü) 
yapacaksanız (onlarla evlenerek yapın) ,  dedi. Ömrüne yemin olsun ki, onlar 
sarhoşlukları içinde şaşkın şaşkın bocalıyorlardı. " (el-Hicr, 15/70-72 ) 
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Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- dönemi olan birinci kuşak Selef ve son
raki dönem olan ikinci kuşak Halef Kur' an alimlerinin çoğu bu ayetin yüceler 
yücesi olan Allah' ın kendi elçisinin hayatı üzerine ettiği bir yemin olduğunu ifade 
etmiştir. Hatta birinci dönem alimleri arasında bu konuda anlaşmazlık olduğunu 
gösteren herhangi bir nakil de olmamıştır. Allah' ın onların hayatı üzerine yemin 
etmesi, Allah elçilerinin en büyük erdemlerinden birisidir. Bu yemin işi Allah 
elçileri için bir farklılık ve ayırıcı bir özellik olarak görünmektedir. Onların dışında 
herhangi bir kimse için böyle bir ayrıcalık ve üstünlük tanınmamıştır. Ünlü tefsir 
alimi Zemahşeri ise bu görüşümüze katılmamaktadır. 521 

O buradaki yeminin Hz. Lut'un hayatı üzerine olduğunu onaylamış ancak 
bu sözü söyleyenin melekler olduğunu savunmuştur. Zemahşeri şöyle diyor: "Bu 
şekildeki bir söz asıl denilmek istenen hususa aykırıdır. Yani melekler Hz. Lılt'a :  
"Ömrüne yemin olsun ki, onlar kendi sarhoşlukları içerisinde bocalamaktalar. " 
Demişlerdir. Oysa ayette geçen sözler iki seçenekli bir duruma pek meydan ver
memektedir. Ama cümlenin yapısal özelliği itibariyle öncesi ve sonrası birinci 
kuşak Islam alimlerinin anladığı tarzda olduğunu göstermektedir. Yoksa Mutezile 
ve Muattıla mezheplerinin görüşleri gibi değil. 

İbni Abbas bu hususla ilgili olarak şöyle diyor: "Ömrün hakkı için" diye baş
layan cümle "hayatına ve yaşadığına yemin olsun ki" demektir. Hem de "Allah 
(c.c. ) Hz. Lılt'tan başka herhangi bir elçisinin hayatı veya yaşantısı üzerine yemin 
etmemiştir." 

Ayette geçen ve "hayat, ömür ve yaşantı" olarak çevirdiğimiz el-amru ve 
el-omru ayn okunuşlarına rağmen aynı anlama gelen kelimelerdir. Ayette dile 
kolay gelen "el-amru" okunuş şekli ile kullanılmıştır. Zaten yemin bölümünün 
başına da " lam" harfinin "LE" yani "le" okunuş şekli getirilmiştir. Böylece ye
min özel bir nitelik kazanmakta ve ululanmaktadır. Bu yeminin insan hayatına 
edilmiş olması insan hayatının yüceliği ve yemin edilen hayat sahibinin de yüce 
bir kişiliği olduğunu vurgulamaktadır. Demek ki, bu şahıs hayatına yemin edile
cek kadar yüce bir makama ve değerli bir konuma sahiptir. O bu yönüyle tüm 
diğer insanlardan üstün olması ve büyük bir nimete sahip olmasıyla beraber tüm 
yaratıklar arasında farklı bir konumdadır. 

Ayette geçen ve bizim "bocalıyorlar ve şaşkınlık içindeler" gibi anlamlara 
gelmediğini söylediğimiz ifadede onlardan bahsederken Allah (c. c . ) ,  Hz. Lut'un 
halkını Lıltiliğin (homoseksüelliğin) verdiği kendi sarhoşlukları içerisinde şaşkın 
şaşkın bocalayanlar olarak nitelemektedir. Nitekim aşk sarhoşluğu içki sarhoşlu
ğuna benzer. Bu hususta şiirde şöyle deniyor: 

521 Zemahşeri, ikinci yorumu gündeme getiriyor. Ne var ki, bu yorumun yeterince tutarlı olmadığı
na işaret edercesine de şöyle diyor: "Buradaki hitabın Hz Peygambere olduğu fikri vardır. Çün
kü Allah (c.c.) O'ndan başkasının hayatına yemin etmemiş sadece O'nu ululamak için O'nun 
hayatı üzerine yemin etmiştir. " El-Keşşaf, (2/31 7  -318) . Aynca bkz. Taberi Tefsiri: (14/44) 
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Boş arzu ve isteklerin sarhoşluğu sürer de gider, 

Bilinmez ki ne zaman iyileşir de aklı başına döner. 522 

Allah (c .c. ) Hicr suresinin 15.  ayetinde; "Ömrüne yemin olsun ki, onlar sar
hoşlukları içinde şaşkın şaşkın bocalarlar," diye buyurarak yemin ederken ya
ratıklarının büyüklüğünü ve onların kendisi katındaki şerefini vurgulamaktadır. 
Onların arasından seçip yemin ettiklerinden birisi de elçisi Hz . Muhammed'dir. 
O'nun ululuğunu ve şerefini insanlara göstermek için Peygamberinin hayatı üze
rine yemin etmektedir. Şair şöyle diyor: 

Yemin ettim gökleri yaratana ve onu yükseltene, 
İki denizi kavuştururcasına bir araya getirene 
Kuşkuya yer bırakmadan mantıkla akla hitabedene 

Olaylarla sırları kavramak için ver deyip dileyene 
İnsan oluşun için yaratılan avuçların ellerin, 
Onlar en güzelidir ve en mükemmelidir güzellerin 

Yemin Kur' an' da, açık olan ve gizli olan olmak üzere iki türlüdür. Açık olan 
yemini yukarıda açıkladık. Gizli yemin ise iki kısımdır: Birincisi, Arapça' da yemin 
etmek için yemin edilen şeyin başına getirilen "lam" (Le) harfinin işaret etti
ği kısmın cümleden çıkarılmış olması ve bu "lam" harfinin onun yerini tutması 
şeklinde oluşan yemindir. Şu ayetler buna örnektir: "Yemin olsun ki canlarınız 
ve mallarınızla imtihan olunacaksınız. " (Ali İmran, 2/186) ve "Elbette ki, (yemin 
olsun ki) Cehennemi göreceksiniz. " (Tekasür, 1 02/8) 

İkincisi: Cümlenin anlam itibariyle yemine işaret etmesi şeklinde oluşan ye
mindir. Şu ayette olduğu gibi :  "Ve elbette (yemin olsun) ki, sizden her birin iz 
ona uğrayacaksın ız. Bu,  Rabbinin katında kesin olan bir hükümdür. " (Meryem, 
19/71 )  

Burada gizli olan yeminle anlatılmak istenirse : "Allah 'a yemin olsun ki, siz
den her biriniz ona uğrayacaksınız", şeklinde bir anlam çıkmaktadır. Peygam
berimiz -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu hadisi de buna işaret etmektedir: 'Ateş ona 
ancak yeminin yerine gelmesi kadar dokunacaktır. " 523 Kur'an'ın bu tip yemin 
ifadeleri konusunda birçok görüş vardır. 524 

522 İbni' l-Kayyim el-Cevziyye; Et-Tibyan fi-Aksami' l-Kur'an (S: 428 -430) 
523 İmam Buhari, bu hadisi, (3/142) "cenazeler bölümü"nün, "çocuğu ölüp de karşılığını 

Allah'tan bekleyen kimsenin fazileti" başlığı altında rivayet ederken, İmam Müslim, (5/486) 
"İyilik ve akraba ve yakınlarla ilişkiyi kesmeme" bölümünün "çocuğu ölüp de karşılığını 
Allah'tan bekleyen kimsenin fazileti" başlığı altında rivayet etmiştir. 

524 El-fevaidü'l-Müşevvak; 1 1 7  
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73. Derken sabah güneş doğarken çığlık onları yakalayıverdi. 

74. Derhal oranın üstünü altına getirdik ve üzer/erine balçıktan pişi
rilmiş taş yağdırdık. 

75. Elbette bunda basiret sahibi olanlar için ibretler vardır. 

Tefsiri: 

El-Hicr suresi 75. ayette şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Elbette 
bunda gördükleri izlerden anlam çıkarmayı bilenler için işaretler vardır. " 

Bu ayette geçen ve "izlerden anlam çıkarmayı bilenler olarak çevirdiğimiz 
"el-Mütevessimin" kelimesi burada insanın ya da başka şeylerin çehresine şöyle 
bir bakınca bir takım anlamlar çıkartabilen ileri ve etkin görüş sahibi insanlar 
anlamına gelmektedir. "Senin yüz ifadende şunu gördüm" ,  diyen kişi işin gidi
şatını ve ortadaki durumları, işe şöyle bir bakınca kavramış demektir. Adeta işin 
ve bir kimsenin yüzü, siması ve çehresi diyebileceğimiz parçası işaret ve iz gibi 
anlamlara gelir. 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Biz isteseydik onları sana gösterirdik. Sen 
de onları çehrelerinden, simalarından ve yüzlerinden tanırdın . "  (Muhammed, 
47/30) Başka bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "Bilmeyen kişi, onları iffetinden 
zengin sanır, sen ise onları (çehresinden, yüzünden ve) simasından tanırsın." 
(Bakara, 1/273) 

Tirmizi'nin Sünen adlı eserinde yer alan ve "Peygamber Efendimiz -sallallahu 

aleyhi vesellem- dedi ki" , diye başlayarak aradaki rivayet zincirini çıkardığından 
"Merfu" diye adlandırılan bir hadiste525 Peygamberimiz Efendimiz -sallallahu aleyhi 
vesellem-:  "Mümin kişinin zeka, sezgi ve anlayış ifade eden ferasetinden (ve ya 
firasetinden) korkun çünkü o Allah 'ın nuruyla bakar. " Dedikten sonra şu ayeti 
okudu: "Elbette bunda gördüklerinden anlam çıkarmayı bilenler için işaretler 
vardır. "  Her şeyin en iyisini bilen ise Allah 'tır. 526 

---- - - - - - ----------------

525 Tirmizi, (278/279), bu hadisi Hicr suresinin tefsiri hakkında rivayet etmiş ve bu hadisle ilgili 
şunları söylemiştir: "Bu hadis "garip" denilen ve tek bir kişi tarafından aktarılmış hadistir. Biz 
hadisi yalnızca bu şekilde biliyoruz. Bazı alimler bu hadisi nakletmiştir. Ancak Elbani onu 
nakleden hemen her zinciri zayıf görmüştür. Bkz. 1821 no'lu hadis. Sahih olan başka bir 
rivayet ise bu rivayete gerek bırakmamaktadır: ''Al/ah 'ın insanları çehrelerinden, yüzlerinden 
ue simalarından tanıyan kulları vardır. " Elbani bu hadisi 1293 no'lu hadis olarak eserinde 
kaydetmiş ve sahih olduğunu nakletmiştir. 

526 Bedai'u'l-Fevaid, (3/118 -1 19) 
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Kur'an alimlerinden olan Mücahid' in bu ayette geçen ve işaret ve izlerden 
anlam çıkarmasını bilenler yani "el-mütevessimin" kelimesi ilgili olarak: "Bu 
ayette "el-mütevessimin" kelimesiyle denilmek istenen feraset sahibi kimseler
dir" , dediği aktarılmıştır. İbni Abbas ise bu kelimenin bir şeye inceleyerek bakan
lar anlamına geldiğini söylemiştir. Katade; bu kelimenin ibret alanlar anlamına 
kullanıldığını söylerken Mukatil bin Süleyman, "düşünenler" anlamına geldiğini 
söylemiştir. 

Bu yorumlar temelde birbirleriyle çelişki arzetmemekle beraber gerçek an
lamıyla bakan bir insan dini yalanlayanların yaşadıkları ve barındıkları yerlerle 
eserlerine nasıl ve ne zaman bakarsa baksın onların davranış ve tutumlarının 
kendi başlarına neler getirdiğini ve gerilerinde miras olarak neler bıraktığını gö
rür, ibret alır ve düşünür. 

Allah (c .c . ) ikiyüzlülük edip münafıklık yapanlar hakkında şöyle buyuruyor: 
"Biz isteseydik onları sana gösterirdik sen de onları -simalarından, çehrelerinden 
ve- yüzlerinden tanırdın. Elbette anda/sun ki, sen onları konuşmalarından tanı
yacaksın. " el- Muhammed, 4 7 /30. 

Burada kullanılan "el-mütevessimin" kelimesinin iki türlü kullanıldığını söy
leyebiliriz. Birincisi; bakma yeteneğinin ve gözün bakış ferasetidir. İkincisi ise ; 
kulağın ve işitme yeteneğinin işitme ferasetidir. 

Allah rahmet etsin hocamız, Şeyhülislam İbni Teymiye'nin şunları söyledi
ğini duydum: "Allah (c.c . )  Peygamber' inin münafıkları tanımasını onların yüz, 
çehre ve simasına bakma isteğine bağlamıştır. Ancak konuşmalarından anlaşılan 
herhangi bir şarta bağlamamıştır. Bunun yerine, "kuşkusuz andolsun ki, sen, on
ları konuştuklarında sözlerinden tanıyacaksın" , diyerek Peygamberine yeminle 
pekiştirmeli bir ifade kullanarak durumu haber vermiştir. Bu hitabın üstü kapalı 
imalı ve işaretlerle sembolik sunuş biçimidir. Söylenen sözün ve kullanılan cüm
lelerin kapsamlarını ve amaçlarını göstermektedir. 

Konuşma da takibolunan ifade; doğru ve anlaşılır ifade ile yanlış ve anlaşı
lamayan hatalı ifade olmak üzere iki türlüdür:527 Doğru ve anlaşılır olan ifade de 
iki çeşittir: 

Birincisi: Zekanın keskinliğidir. Bu hususta; "bazınız getirdiği delille iddiasını 
kanıtlamada diğerlerinden daha keskin zekalı olabilir. " Hadisini gösterelim. 528 

İkincisi ise : sözün imalı yani üstü kapalı bir biçimde kinayeli olarak ima ve 
işaret yoluyla anlatılmasıdır. 

527 Bkz. Lisanü ' l  Arab, (7/4013) ,  Lahn maddesi 
528 Bkz. Buhari, (5/430) Şehadetler kısmı, nasıl yemin edilir bölümü . Müslim, (4/302) davalar 

bölümü, Hakimin hükmünün batını değiştiremeyeceğine dair bölüm. 
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Şairin şu sözü de bunu doğrular niteliktedir: 529 
Sözün en tatlısı çekenidir iştihasını işitenin, 
Yapısı bir ölçü ve ayarda olanıdır cümlenin, 
Söz bazan anlaşılmaz olur bazan doğru ve ahenkli, 
Sözün en hayırlısı odur ki , ola anlamlı ve nağmeli . 

•!• 481 

Bunlara üçüncü bir şık daha ekleyebiliriz: Konuşanın cümle yapısında keli
me, dilbilgisi ve mantıksal bozukluğun varlığıdır. Bu durum söylenen sözün tama
men değiştirilmesini gerektirir. Bu, ya yanlışlıkla olur ya da kullanılan kelimelerin 
gerçek anlamlarının dışında gizli bir anlamda kullanılmasından kaynaklanır. 

Burada ulaşılmak istenen amaç şudur: Noksanlıklardan uzak olan Allah'ın 
Peygamberine hitap ederken yeminli pekiştirme ile "elbette anda/sun ki, " di
yerek münafıkları konuşmalarından tanıyacağını bildirmiştir. Konuşan kişinin iç 
dünyası ve kalbinde sakladıklarıyla konuşmasının içeriğini kullandığı sözcükler
den ve anlatımından anlaşılabilir. Çünkü o kişinin iç dünyası ve ruhsal durumu 
yüzünden öte kelimeleri aracılığıyla konuşmasına yansıyacak böylece sözü söy
leyenin amacı söylediklerinde görülecektir. 

Keskin ve isabetli görüş sahibi olmak olan feraset (veya firaset) ,  işitme temelli 
ya da görmeye dayalı olmak üzere ikiye ayrılır. Tirmizi' nin Ebu Said el-Hudri 'den 
rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir: Peygamber Efendimiz -sallallahu aley
hi vesellem-:530 "Müminin ferasetinden korkun çünkü o, Allah 'ın nuruyla bakar 
dedikten sonra şu ayeti okudu: "Elbette bunda gördüklerinden anlam çıkarmayı 
bilenler için işaretler vardır."531 

Şu aktardıklarımızdan ve açıklamaları sıraladıktan sonra bu hususta bizim 
görüşümüz ise şudur: 

Tevessüm:  Arapça yapısı itibariyle "VS.M."  kök yükleminin "SİMA" masta
rından türetilmiştir. Kelimenin anlamı gördüklerinden anlam çıkarmayı bilmektir. 
Bunun etken ortacı olan "mütevessim" sözcüğü, etkili ve keskin görüşlü olan 
ve bakıp gördüklerinden anlam çıkaran ferasetli kimse, demektir. Çünkü feraset 
sahibi kişi, kendisi için görünmeyen bir şey hakkında bakıp gördüklerinden yola 
çıkarak kanıtlar çıkarmaktadır. Açık ve bilinen kanıtlardan hareket ederek imanı 
görebilmektedir. Bu nedenle Allah (c .c . )  işaretleri ve bu işaretlerden yararlan-

529 Bu iki beyit, Ebu Ali el-Kal i'ye ait el-Emali adlı eserinde (li5) geçmektedir. Beytin ilk satırı şu 
şekilde de gelmiştir: 
Sözün en tatlısı çekenidir iştihasını nefislerin, 
Yapısı bir ölçü ve ayarda olanıdır cümlelerin, 
Bkz. Lisanü' l-Arab, (7/4014) ve Hitabi 'nin Garibu'l-Hadis, (2/532) 

530 Medaricü's-Salikin (2/482 -483) 
531 el- Muhammed, 47/30. 
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mayı bu kimselere özgü bir nitelik durumuna getirmiş gibidir. Çünkü onlar ba
kıp gördüklerinden hareket ederek Allah elçilerinin kendilerine bildirdikleri emir, 
yasak, sevap ve ceza gibi, dinin prensiplerinin kanıtlanması hususunda deliller 
çıkartırlar. 

Allah (c .c . )  bu özelliğini Hz . Adem'e her şeyin ismini öğrettiğinde ilham et
miştir. Hz. Adem'in oğulları da tıpkı O'nun gibi birer insan ve aynı görevleri yerli 
yerinde yapacak halifeleri olduklarına göre, aynı yetenek ve aynı kalp aynı şey
leri yapabilir. Insanoğlu bu yeteneğinin çalışmasıyla gerektiğinde deliller oluşur, 
ibretlik olaylar gerçekleşir ve insanın yaratılışında var olan özellikler konusunda 
kanıtlayıcı delillerin kesinliği netleşir. 

Allah (c .c . )  Elçilerini insanların yaratılışında bulunan özellikleri ve gerekirli
likleri hatırlatıcı ve uyarıcılar olarak göndermiştir. Onlar insanın sözü edilen nite
liklerinin eksik kalmış ya da unutulup yok olmağa yüz tutmuş yönlerini tamamla
yıcıdır. Elçiler görevlerini yerine getirirken ilahi vahiy ve imanın nuruyla hareket 
ederler. İmanın nuru ve ilahi vahye feraset ve ilahi yetenek nurunu da eklerler. 

Bu durumda insanın hayatında nur üstüne nur oluşur. Böylece insanın mü
kemmeliyet yolunda anlama ve kavrama duygusu güçlenir. Var olan nur daha 
güçlenip muhteşem bir hal alır. Kendisini oluşturan parçaların çeşitliliği artıp bir
likteliği süreklilik kazanır. Bu durum öyle bir aşamaya ulaşır ki , bu nur, insanın 
yüzünde, sözünde ve amellerinde hatta tüm varlığında görülene kadar artmaya 
devam eder. 

Allah ' ın hidayetini kabul etmeyen başını diğer işlerden çevirip dikkatini ona 
vermeyen dolayısıyla ilahi hidayetin kalbini yalnızca yüzeysel etkilediği kişi ken
dini karartmış, aldatmalara başvurmuş, kavrama ve anlama yetenekleri körelmiş 
ve imanın gerçeklerinden yoksun olmuş demektir. Bu durumda o kişi , gerçekleri 
yalanla karıştırır da sapıklığı hakkın yolu, hakkın yolunu sapıklık, olgunluğa er
miş olmayı sapıtmak ve sapıtmayı da olgunluğa ermiş olmak olarak kabul eder. 

Bu hususta Allah (c .c . ) şöyle buyuruyor: "Hayır! Aksine, onların yaptık/an 
kötülüklerin kazandırdığı ile kalpleri kirlenmiştir. " (Mutaffifin 83/14) 

Bu ayette geçen "er-reyn" ve "er-ran" , kelimeleri hakkı görmekten ve ona 
bağlanıp itaat etmekten kalbi alıkoyan kalın örtü anlamına gelir. 

Etkin ve keskin görüşlülük feraset, algılama, kavrama ve anlama yeteneği
nin güçlenip ya da zayıflamasına göre değişiklik arzeder. 532 

532 Medaricü's-Salikin. ( 1/ 130) 
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76. Ve elbette o yerler, işlek bir yol üzerinde bulunuyor. 

77. Elbette bunda iman edenler için muhakkak bir ibret vardır. 

78. (Hz. Şuayb 'ın kavmi) Ashab-ı Eyke (sık ormanlıkta oturan lar) da 
gerçekten zalim kimseler idi. 

79. Bu sebeple onlardan intikam aldık. Her ikisi (Sedum ve Eyke 
şehirleri) de hala görülüp tanınan bir yol üzerindedirler. 

80. Anda/sun ki (Semud kavmi olan) Ashab-ı Hicr de peygamberleri 
(Salih 'i) yalanlamışlardı. 

81 . Biz, onlara ayet (ve mucize) /erimizi vermiştik de bunlardan yüz 
çevirmişlerdi. 

82. Onlar güven içinde dağlardan evler yontup oyarlardı. 

83. Derken sabaha girdiklerinde onları da o çığlık yakalayıverdi. 

84. Kazandıkları kendilerine hiçbir fayda vermedi. 

85. Biz gökleri, yeri ve aralarındaki/eri ancak hak ile yarattık. Şüp
hesiz o saat (kıyamet) gelicidir. O halde (şimdilik} sen onlara güzellikle 
davran! 
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86. Şüphesiz senin Rabbin herşeyi yaratandır, herşeyi bilendir. 

87. Anda/sun ki Biz sana tekrarlanan yediyi ve şu Kur'an-ı Azim'i 
verdik. 

88. Sakın bazılarını faydalandırdığımız şeylere (mal ve servete) iki 
gözünü dikip uzatma. Onlar için tasalanma da. Mü 'minlere de kanadını 
indir. (Alçakgön üllü ol!) 

89. Ve de ki: "Şüphesiz ben, evet ben açıkça (sizi) uyarıcıyım. " 

90. Nitekim bölüşen/ere de (azab) indirmiştik; 

91 . Onlar ki Kur'an'ı parçalara ayırmışlardı. 

92. Rabbine and o/sün ki, onların hepsine elbette soracağız; 

93. Yapmakta oldukları şeyleri. 

94. Artık emrolunduğunu açıkça bildir. Müşriklerden de yüz çevir. 

95. O alay edip duranlara karşı muhakkak ki Biz sana yeteriz. 

96. Onlar ki Allah ile beraber başka bir ilah tanırlar. Onlar yakında 
bileceklerdir. 

97. Anda/sun ki onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığı
nı da elbette biliyoruz. 

98. Artık sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden 
ol. 

99. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. 

Tefsiri : 

"Ve sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbi'ne kulluk etmeye devam et! " 
El-Hicr, 15/99 

Buradaki "yakin" kelimesinin ölüm anlamına geldiği hususunda İslam 
alimlerinin fikir ve görüş birliği vardır. El-Hasen Ali bin İsa şöyle demiştir: "Allah 
(c.c . )  kendisine inanan kulları için ölüm dışında bir ecel yaratmamıştır. "533 

--- ------ ----
533 Medaricü's-Salikin, (3/316)  



NAHL SÜRESİ 
[128 AyetJ 

Rahman ve Rahim A/lah 'ın adı ile 

1 .  Allah ' ın emri(n i) geldi (bilin) . Artık onun vaktinden önce gelmesini 
istemeyin. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah 'ın buyruğu mutlaka yeri
ne gelecektir. Öyleyse artık onun tez gelmesini istemeyin. " (Nah!, 16/1 ) Ayette 
"geldi" diye anlam verdiğimiz "eta" yüklemi, -di' li geçmiş zaman kipi olmasına 
rağmen burada "şimdiki, geniş ve gelecek" zaman kiplerini adeta birarada ifa
de etmektedir. Allah Teala, sözünü etmiş olduğu emir, buyruk, iş ya da olayın 
doğruluğunu ve gerçekliğini kanıtlamak ve kaçınılmazlığını vurgulamak amacıy
la ayeti oluşturan cümleye -di'li geçmiş zaman kipiyle başlamış ve "iş, olay ve 
buyruk olupbitti ve öylece hüküm olundu" , der gibi bir anlatım kullanmıştır. Bu 
kullanım biçiminde; sözü edilen "emir yüklemini" geçmiş zaman kipinde kullan
masına rağmen aslında gelecekte kesinlikle gerçekleşecek olan bir şeyden bah
setmiştir. 534 

Noksanlıklardan yüce olan Allah (c .c . ) kullarına, kendilerine vermiş olduğu 
"nimetlerini" hatırlatıyor, onları, kendisini tanımaya, sevmeye ve elçilerini onay
lamaya ve kendisiyle kullarının buluşma zamanı olan din günü ahirete inanmaya 
çağırıyor. 

Bu hususlar kendisine "Suretu'n-Niam" (Nimetler suresi )  de denilen En
Nahl suresi'nin bütünlüğü içerisinde yeralmaktadır. Nitekim en-Nah! suresinin 

534 el-Fevaidu' l-Muşavvak; ( 103) 
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"O, insanı bir damla sudan yarattı " diyen 4'üncü ayetinden "Ve yarattığı şeyler
den sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcak
tan (ve soğuktan)  koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yaratan 
da Allah'tır. İşte böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki n imetini ta
mamlamaktadır, " diyen 8l ' inci ayetine kadar ayetlerinin hemen hepsine dikkat 
ettiğimizde bunları anlayabiliriz. 

Allah (c.c . ) Müslümanlara, nimetlerin esasını daha doğrusu asıl-temel ni
metlerle ayrıntı halindeki nimetleri, yani birinci, ikinci ve devamında sıralanan 
nimetleri hatırlatıyor ve her bir nimeti tek tek sıralıyor. Ve kendilerine tüm bu 
saydığı nimetleri verdiğini haber veriyor. Nimetlerin başı olan İslam'ı kendilerine 
ayrı bir nimet olarak sunuyor ve Müslüman olmaları için onu tamamlıyor. Bun
dan sonra da tüm bu nimetleri inkar ederek onlar için şükretmeyip inkar yolunu 
seçenleri gündeme getirerek şöyle buyuruyor: ''Allah 'm nimetlerin i  öğrenip tanı
dıktan sonra onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir/er" (nah!; 16/83) 

Mücahid bu konuda şunları söylüyor: "Evler, barınaklar, hayvanlar, elbise
ler ve savaş zırhlarının tümünü Kureyşli inkarcılar biliyorlardı. Ancak, "bunlar 
atalarımızdan bize miras kalan mallardır", diyerek Allah' ın nimetlerini inkar edi
yorlardı .  

Avn bin Abdullah şöyle diyor: "Bazı kimseler; "falan olmasaydı durum şöyle 
şöyle olurdu," diyorlar. Ferra ve İbni Kuteybe bu konuda şunları söylüyorlar: 
"Kureyşli kafirler bu nimetlerin Allah'tan olduklarını biliyorlardı. Ancak "bunlar 
bizim ilahlarımızın şefaatleriyle (arabuluculukları veya vasıta olmalarıyla) gerçek
leşmiştir" , diyorlardı .  

Bir gurup Kur' an bilgininin şöyle dediği aktarılmıştır: "Bu ayette geçen "ni
met" Allah'ın elçisi Hz. Muhammed'dir. Kureyşli kafirlerin bu nimete karşı nan
körlükleri O'nun peygamberliğini inkar etmekle olmuştur." Bu haber Mücahid 
ve Süddl tarafından aktarılmıştır. 535 Bu görüş, inkarın gerçek kimliğini aslına en 
uygun ve en iyi şekilde açıklamaktadır. Çünkü burada nimetin en değerli ve en 
üstün olanının nimet olarak inkar edilmesi söz konusudur. 

535 Burada ayetle ilgili bu yorumları gündeme getirdikten sonra nimeti inkar etmeye yönelik 
amaçlar hakkında tercih edilen ise; "onlar için nimet, Hz. Muhammed'in Allah Elçisi olarak 
kendilerine gönderilmiş olmasıydı. Onlar da kendilerini Allah' tan başkalarına kulluk etmesin
ler diye davet eden Hz. Muhammed' in elçiliğini inkar etmişlerdi. Bu elçiliğin inkarı böyle bir 
nimetin inkarı olmuştur," görüşüdür. Bunu gösteren ise, iki ayet arasında Peygamber' den ve 
onun gönderildiği şeyden haber veren bir ayetin geçmesidir. Bu iki ayet arasında olan ayet 
Hz. Peygamber' in elçiliğinden ve elçiliğinin konusundan haber vermektedir. Anlam bakımın
dan kendisinden önceki ve sonraki ayetlerle irtibat kurmamast hususu söz konusu olmayınca 
akla yatkın olanı aradaki ayetin nimet inkarının bu anlamını destekler konumda olmasıdır. 
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Bundan önce ayetin yorumuyla ilgili olarak ele alınan üç farklı görü� için 
diyebiliriz ki, onlar nimetin Allah'tan bir başkasının eseri olduğunu söylediklerin
den Allah ' ın nimetini inkar etmiş sayılırlar. "Atalarımızın kendi atalarından miras 
olarak almış oldukları tüm bu nimetleri biz de -başkasından değil ama- yalnızca 
onlardan miras olarak aldık" diyen kişi aslında Allah ' ın kendisine verdiği o nime
tini bilmeyerek te olsa inkar etmiş ve kabul etmemiş demektir. 

Bu durum eski dönemlerde biri alaca deri hastalığına yakalanmış ve diğeri 
de kel olan iki kişinin nimetler hakkında söylediklerinin benzeridir. O dönemde 
yörenin kralı bir konuşma anında, bu iki özürlü kişiye Allah'ın bu özürleri yanın
da kendilerine vermiş olduğu diğer nimetleri hatırlattığında onlar nimetleri inkar 
ederek: "Bu nimetler atalarımızın ve aile büyüklerimizin birbirine miras olarak 
bıraktıklarından bizlere miras yoluyla kalanlardır. Biz bunları başkasından değil 
ama onlardan devraldık" , dediklerinde kralın da: "Eğer bu söyledikleriniz doğru 
değilse Allah (c .c . )  sizi eski yoksul ve ızdıraplı durumunuza geri döndürsün" , 
dediği rivayet olunmuştur. 536 

Onların yararlanıp durdukları nimetlerin miras veya kalıtım yoluyla kendile
rine ulaşması hususu, Allah' ın kendilerine bu nimetleri vermiş olmasının en açık 
ve güzel ifadesidir. Zira miras veya kalıtım olarak kendilerine kadar gelmiş bulu
nan tüm nimetler şanı yüce olan Allah' ın onların atalarına ve babalarına vermiş 
olduğu nimetlerden başkası değildir. 

Nimetlerin çıkış kaynağı itibariyle oluşan fikirlerden biri de, "falanca olma
saydı bu iş böyle böyle olmazdı" ,  diyenlerin savunduklarıdır. Bu durumda, ni
metlerin asıl kaynağı olan Allah (c .c . )  nimetlerden ayrı tutulmaktadır. Asıl kayna
ğından kesilen nimetler, ne kendisine ne de başkalarına yarar sağlayamayacağı 
gibi zarar da veremeyecek olan bir varlığa yönlendirilmektedir. 

Oysa onun buradaki görevi, varlıklar aleminden bir parça olmasının verdiği 
görevlerden biri olan "sebep olma" görevini yerine getirmesidir. Çünkü nimetle
rin varlığı yalnızca Allah'a  bağlıdır. Allah (c.c} olmazsa veya nimetlerin var olma
masını isteseydi onların hiç biri olamazdı .  

Zira nimetleri ve sebeplerini yaratan Allah, ilahlık makamına oturtulmak 
istenen o kişi eliyle nimetini istediği yere yönlendirmiştir. Yoksa nimeti hedefe 
ulaştıran "sebep kişi" o nimetin yaratıcısı değildir. Aksine bizzat Allah ' ın nimet
lendirmesiyle nimetlere kavuştuğundan "sebep kişi"nin kendisi de Allah(c .c . )  ta
rafından nimetlendirilmişlerdendir. 

Öyleyse sebepler de sebep olanlar da şanı yüce olan Allah'ın nimetlendir
diklerindendir. Noksanlıklardan yüce olan Allah dilerse başkaları aracılığıyla ve 

536 Yusuf suresinin tefsirinde (457. sayfada) 3.  madde olarak geçti. 
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başka yollardan nimetlerinin dağılımını gerçekleştirirdi. Sebeplerden bir sebep 
olduğu halde -bilinçsizce- ilahlık makamına oturtulmak istenen o kişinin nimet
lerde hiç bir etkinliği ve izi yoktur olamaz da. 

Sebepler ya da sebep olan kişiler, herhangi bir şeye sebep olma hususunda 
bile tek başlarına yeterli olamazlar. İşler, bazan durumların ve koşulların aksine 
gerçekleşir ki, Allah' ın dilediği doğrultuda düzenlenmiş demektir. Allah Azze'nin, 
sebep olma niteliğini verip sebepleri sebep kılması da O'nun nimetlerinden biri
dir, çünkü söz konusu nimetin gerçek sahibi O' dur. 

Eğer Allah (c. c . )  sebeplerin sebep olma eylemlerini ellerinden çekip alırsa 
lehlerine olan durumlar aleyhlerine döner de karşıt durumlar oluşur. Zaten Allah 
(c .c . )  tek başına ve gerçek anlamda mutlak nimet sahibi, nimetleri veren ve ni
metlerin yaratıcısıdır. 

Bir takım insanlar ise nimetlerin kendilerine ilahlarının aracılığı ve şefaa
tiyle olduğunu söylemekteler. Bu iddiaları savunan kimseler nimetlerin gerçek 
sahibini tanımadıkları ve O'nun hakkı olan mutlak sahipliği O'ndan başkasına 
tanıdıkları için Allah'a eş ya da eşler tanıyan müşrikler olmuşlardır. 

Allah'tan başka tapınılan ilahlar Allah (c .c . )  katında şefaatçi veya aracı ol
maktan çok uzak olmaları yanında en aşağılık kesimi oluştururlar. İlahlaştırılan
larla onları Allah ' tan başka ilahlar edinenler hep birlikte ateş, azap ve aşağılık 
reziller olmada birlikte olurlar. 

Yaratıkların Allah Azze ve Celle'ye en yakın ve en sevimli olanı bile O'nun 
katında -belki bazı günahların affedilmesine aracılık etmek olan- şefaatçi olmak 
için O'nun iznine ve her iki taraftan da razı olmasına bağlıdır. O'nun izniyle şefa
at etme hakkına sahip olmak bile bir nimettir. Çünkü şefaat etme hakkı tanınan 
kimse Allah (c.c . )  katında kendinden razı olunduğu için "şefaat etme nimeti" ile 
nimetlendirilmiş demektir. Kendine şefaat olunan kişi ise şefaat edilmeye layık 
olmuş yani her iki tarafa da nimet verilmiş demektir. 

Zaten gerçek anlamda O'ndan başka nimetlendirici ve ikram sahibi kim ola
bilir ki? Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Nimet olarak size ulaşan her 
ne varsa Allah 'tandır. " (Nah!, 16/53 ) Öyleyse kulun bir an için bile Allah ' ın ni
metlerinin, iyiliklerinin, bağışlamasının, vergisinin ve erdemlerle yüceltmesinin 
dışına ne dünyada ne de ahirette göz kırpacak kadar bir zaman bile olsa çıkması 
mümkün değildir.537 

537 Şifau'l-Alil, (36 -37) 
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2. O, kendi emri ile kullarından dilediği kimseler üzerine vahy ile me
lekleri: "Benden başka h içbir ilah olmadığını bildirin, o halde Benden 
korkun" desinler diye indirir. 

3. O, gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, onların ortak koştukları şey
lerden yücedir. 

4. O, insanı b ir nutfeden yarattı. (Buna rağmen) bakarsın ki o apaçık, 
bir hasım kesilivermiştir. 

5. Davarları da yarattı ki, bunlarda sizi ısıtacak şeyler ve bir çok men
faatler vardır. Onlardan yersin iz de. 

6. Akşamleyin getirişin izde de sabahleyin salıverişin izde de onlarda 
sizin için bir güzellik vardır! 

7. Onlar, kendi kendinize yarı canınız tükenmeden varamayacağınız 
bir memlekete ağırlıklarınızı yüklenir götürürler. Şüphesiz Rabbiniz çok 
esirgeyici, çok merhamet edicidir. 

8. Hem binmeniz için hem de süs olmak üzere atları, katırları ve mer
kepleri (yarattı) . Ve bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. 

9. Doğru yolu göstermek Allah 'a aittir. Ama o yollardan bazısı da 
eğridir. (Allah) dilese idi elbette hepin izi toptan hidayete erdirirdi. 

Tefsiri : 

Allah (c .c . )  şöyle buyuruyor: "Yolun doğrusu A//ah 'ındır. (ya da Yolun doğ
rusunu göstermek Allah 'a  düşer) .  Yolun eğrisi de var. " En- Nah!: 16/9 

Asıl amaçlanan haktan sapan ve ondan uzaklaşan yol da vardır ki, bu yola 
"azgınlık yolu" ya da "sapıklık yolu" denir.538 

538 Hadi'l-Ervah, s.  68 
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1 0. Sizin için gökten bir su indiren O'dur. Ondan içecek de vardır; 
hayvanlarınızı yaymakta olduğunuz bitkiler de ondandır. 

1 1 .  O su ile sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyve
lerin her türlüsünden bitiriyor. Bunda düşünen bir topluluk için elbette 
birer ôyet vardır. 

12. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ay'ı size musahhar kıldı. Yıldızlar 
da O'nun emriyle boyun eğmişlerdir. Bunlarda aklını kullanacak bir top
luluk için elbette ôyetler vardır. 

1 3. Ve yine sizin için yerde çeşitli renklerde yarattığı şeyleri de (size 
musahhar kıldı). Bunlarda öğüt alan bir topluluk için elbette bir ôyet 
vardır. 

14. Yine O, denizi, ondan taze et yemeniz ve ondan giyeceğiniz zineti 
çıkarmanız için emrinize verendir. Gemilerin orada (suları) yararak gittik
lerini görürsun. O'nun lütfundan arayasınız ve (O'na) şükredesiniz diye. 

15 .  O, sizi çalkalayıp sallamasın diye, yeryüzünde sabit dağlar, ır
maklar ve maksatlarınıza ulaşasınız diye de yollar koydu. 

1 6. Ve nice alômetler de (yarattı) . Onlar yıldızlarla da yollarını bu
lurlar. 
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1 7. Yaratan yaratmayan gibi olur mu h iç? Artık iyice düşünmeyecek 
misiniz? 

1 8. Allah 'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız (mümkün değil} , onları 
sayamazsın ız. Şüphesiz Allah çok mağfiret edendir, çok rahmet edendir. 

1 9. Allah, gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilir. 

20. Halbuki, Allah 'ı bırakıp da çağır(ıp tap)dıkları, h içbir şey yarata
mazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. 

21 . (Onlar) ölülerdir, diriler değil. Ne zaman diriltilecek/erini de fark 
edemezler. 

22. Sizin ilah ınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların ise kalbleri 
inkar edicidir. Onlar büyüklük taslayan/ardır. 

23. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açıklayacakların ı  da 
bilir. Muhakkak O, (büyüklük taslayan) müstekbirleri sevmez. 

24. Onlara: "Rabbiniz ne indirdi? "  denildiği zaman: "Geçmişlerin 
masalları (n ı) " derler. 

25. (Bununla) onlar Kıyamet gününde kendilerinin yüklerini (günah
larını) tamamen yüklendikten başka, bilgisizce saptırdıkları kimselerin 
yüklerinden bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat! Taşıyacakları bu 
yükler ne kötüdür! 

26. Kendilerinden öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Nihayet Allah bi
nalarını teme/ferinden yıktı ve üstlerindeki tavan başlarına yıkıldı. Ve 
azab onlara fark edemeyecekleri bir taraftan geldi. 

27. Sonra Kıyamet gününde de onları alçaltacak ve diyecek ki: "Hani 
haklarında (müminlerle) anlaşmazlığa düşüp, düşmanlık ettiğin iz ortak
larım nerede? "  Kendilerine ilim verilenler: "Bugün muhakkak zillet ve 
azab kafirleredir" diyeceklerdir. 

28. Onlar ki, (küfürle) nefislerine zulmedenler olarak melekler ruh
ların ı  alırken: "Biz h iç bir fenalık yapmazdık" (diyerek) teslim olurlar. 
(Melekler) : "Hayır, Allah sizin bütün yaptıklarınızı çok iyi bilendir" (di
yecekler) . 

29. "O halde, içinde ebedi kalıcılar olarak, girin Cehennem 'in kapı
larından . . .  Büyüklenen/erin yeri ne kötüdür! " 

30. Takva sahiplerine: "Rabbiniz ne indirdi?"  den ildi. Onlar da: "Ha
yır (iyilik indirdi) " dediler. Bu dünyada iyi hareket edenlere güzellik var
dır. Ahiret yurdu ise elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne 
güzeldir! 

31 . (Yurtları) Adn Cennetleridir ki oralara girecekler. Altlarından ır
maklar akar. Orada diledikleri (her nimet) onlarındır. İşte Allah takva 
sahiplerini böyle mükafat/andırır. 
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32. Onlar ki melekler hoş ve temiz olarak ruhların ı  alırlarken: "Selam 
size! İşleyegeldiklerinizin karşılığı olmak üzere girin Cennete" derler. 

33. (Kafirler) kendilerine o meleklerin gelmesinden yahud Rabbi
nin (azab) emrinin gelip çatmasından başkasın ı  mı beklerler? Onlardan 
öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar 
kendilere zulmediyorlardı. 

34. Bunun için işlediklerinin cezası onlara isabet etti, alay edip dur
dukları da kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. 

35. (Allah 'a) ortak koşanlar (alayla) dediler ki: "Eğer Allah dileseydi 
biz de, babalarımız da kendisinden başka hiç bir şeye ibadet etmez, 
O'nun emrine aykırı olarak hiçbir şeyi haram kılmazdık. " Kendilerinden 
öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberler üzerinde apaçık tebliğ
den başka bir görev var mı?  

36. Andolsun ki Biz her ümmet arasında: ''Allah 'a ibadet edin ve 
tağuttan kaçının" diye bir peygamber göndermişizdir. Allah içlerinden 
kimine hidôyet verdi, kiminin aleyhine olmak üzere sapıklık hak oldu. 
Şimdi yeryüzünde gezinin de yalanlayan/arın son u  nasıl oldu, görün. 

37. Onların h idôyete ermeleri için (ne kadar) h ırs göstersen de şüp
hesiz Allah, dalalette bırakmayı dilediği kimseye h idôyet vermez. Onla
rın h içbir yardımcıları da yoktur. 

38. Onlar var güçleriyle: "Ölecek kimseyi Allah diriltmez" diye Allah ' a 
yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Bu O'nun gerçekleştirmeyi üzerine aldığı 
hak bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

39. Hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklasın; inkar eden
ler de kendilerinin gerçekten yalancı kimseler oldukların ı  b ilsinler diye. 

40. Bir şeyi dilediğimiz zaman sözümüz ona sadece "ol"  dememiz
den ibarettir. O da derhal oluverir. 

41 . Zulmedildikten sonra Allah yolunda h icret edenleri Biz dünya
da elbette güzel bir şekilde barındıracağız. Ahiret mükôfatı ise mutlaka 
daha büyüktür. (Müşrikler) bilmiş olsalardı. 

42. Onlar sabredenler ve ancak Rabblerine tevekkül edenlerdir. 

Tefsiri: 

Allah (c .c . )  şöyle buyuruyor: "Bu dünyada güzel işler işleyip güzel davra
nışlarda bulunanlar için güzel mükôfatlar vardır. Ah iret yurdu ise daha hayırlı
dır. (Allah 'tan korkup) sakınan takva sahiplerinin yurdu ise ne kadar güzeldir. " 
(Nah!, 16/30) 

Bir başka ayette şöyle buyuruyor: "Zulüm gördükten sonra Allah için h icret 
edenleri dünyada güzelce yerleştireceğiz. Bilselerdi, ahiret yurdunun mükôfatı 
elbette daha büyüktür. " (Nah!,  16/41 ) 
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Yine bu surede şöyle buyuruyor: "Erkek ya da kadın, inanmış olarak iyi işler 
yapan/an mutlaka güzel bir yaşantıyla yaşatırız. Ve onların mükôfatlarrnı elbette 
yapmakta olduklarrnın en güzeli ile veririz. " (Nah!, 16/ 97) 

Allah (c .c) "Halilim" dediği Hz. İbrahim Halilullah'tan şöyle bahsediyor: 
"O'na bu dünyada iyilik ve güzellik verdik. Kuşkusuz ki o, ôhirette de iyi ve temiz 
kimseler arasında olacaktır. " (Nah!, 16/122) 

Burada işlenen bu anlam, ince ve eşsiz bir sırrı anlatmak için, bu surede 
bu ayetten başka dört ayrı yerde geçmektedir. Bu sure, noksanlıklardan yüce 
olan Allah' ın nimetlerinin asıl temellerini ve detaylarını saydığı için "nimetler 
suresi" diye de adlandırılmış bunlardan başka kullarına bu nimetlerin çeşitlerini 
bile kavrayamayacağı şekilde kat kat fazlasını ahirette vereceğini bildirmiştir. Bu 
nimetlerden bir kısmını dünyalık olarak kendilerine verdiğini eğer Allah'a  itaat 
edecek olurlarsa sözü edilen bu nimetlerin daha değişik türlerini nimet üstüne 
nimet şeklinde ahirette amellerinin tam karşılığı olarak kendilerine vereceğini 
bildirmiştir. 539 

- � .  J !. �\� ! _. · ' )i l  · l.4 ..:..ı\ 'L,d\ ' l.4 � .uı - L t AA .J ' · \) ' ' · 
• . ı.J - ./.J l/ .J .J l/ . - - .J "\ r .J? �.J 
L,, 0);.�Ü H-9_j! � �) ü)� '( t  '\j' u.J� '} �j �")W\j 

4 ° . ,  - .Jfo� 

43. Biz, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden baş
kasını peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. 

44. (Biz o peygamberleri) apaçık belge (mCıcize) lerle ve kitaplarla 
(gönderdik). İnsanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın ve onlar 
da iyice düşünsünler diye sana da bu Zikri (Kur'fın'ı) indirdik. 

539 İ'lamü'l Muvakki'in, 2/1 72 .  
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45. Kötülükleri planlayanlar, Allah 'ın kendilerini yere batıracağından 
yahut farkedemeyecekleri bir taraftan kendilerine (ansızın) azabın gelip 
çatacağından yana emin mi oldular? 

46. Yahut onlar dönüp dolaşırken (azabın) kendilerini yakalayıver
mesinden (emin midirler) ? Onlar (Allah 'ı) aciz b ırakamazlar. 

47. Yahut kendilerini korku içerisindeyken yakalamasından (emin mi 
oldular) ? Rabbiniz gerçekten Rauftur, Rahimdir. 

48. Allah 'ın yarattığı şeylerin gölgelerinin zilletle ve itaat ediciler olarak 
durmadan sağa sola dönerek Allah 'a secde ettiklerini görmüyorlar mı? 

49. Göklerde olan, yerde olan canlılar ve melekler de hiç kibirlenme
den Allah 'a secde ederler. 

50. Üstlerinde her hususta hakim olan Rabblerinden korkarlar ve 
emrolunduklarını yaparlar. 

Tefsiri : 

Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Biz, senden önce de kendilerine vah
yettiğimiz kimselerden başka kişileri elçi olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsa
nız bilenlere sorun. Onları apaçık mucizeler, deliller ve h ikmet dolu kitaplarla 
(gönderdik) . "  (Nah!, 16/43-44) 

Yani ,  onları açık ayetlerle ve içinde doğru yola ermişlik olan hidayet, hayatı 
aydınlatan nur ve Allah' ı anmak olan zikir bulunan kitaplarla gönderdik. Ya da 
onlara açık ayetler ve içinde doğru yola ermişlik olan hidayet, hayatı aydınlatan 
nur ve Allah' ı  anmak olan zikir bulunan kitapları gönderdik. Peygamber Efendi
mizden önce indirilen iki kitap olan Tevrat ve Inci l ' i  görüp bilmektesiniz. 540 

Noksanlıklardan yüce ve uzak olan Hz. Allah bütün yaratıklarının kendisine , 
emir ve yasaklarını gözeterek secde ettiğini ifade etmekte ve bu hususta şöyle 
buyurmaktadır: "Göklerde bulunanlar ve yerde olan bütün canlılar ve melekler 
kendilerini büyük görme ve gururlanma duygusuna kaptırmadan Allah için saygı 
ve Allah 'ı yücelterek secde etmekteler. Üstlerindeki -egemen bulunan- Rab/erin
den korkuyor ve kendilerine ne buyurmuşsa onu yapıyorlar. " (Nah!, 16/ 49-50) 

Hz. Allah (c .c . ) ,  burada varlıkların kendisinin yüceliğine ,  üstünlüğüne ve her 
şeye egemen olduğuna inandıklarını ve kendisini yücelterek ve engin bir saygı ile 
kendisine boyun eğip secde ettiğini bildirmektedir.541 

540 Şifau'l-Alil, 39. 
541 Kitabu's -salat, s. 180 
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51 . Allah buyurdu ki: "İki ilah edinmeyin. O, ancak tek bir ilahtır. 
Onun için yalnız Benden korkun . "  

52. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din (itaat) de daima 
ve yalnız O'nadır. Buna rağmen hôla Allah 'tan başkasından mı korku
yorsunuz? 

53. Elde ettiğiniz her nimet Allah 'tandır. Sonra size her hangi bir 
sıkıntı gelip çattığında O'na yalvarıp yakarırsın ız. 

54. Nihayet O, sizden sıkıntıyı giderdiğinde ise için izden bir grup 
Rabblerine şirk koşuverirler. 

55. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmeleri için (böyle yapıyor
lar) . Öyle ise faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz. 

56. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan, o bilmezlere bir pay ayırırlar. 
Allah 'a anda/sun ki, uydurageldiğiniz şeylerden elbette sorguya çekile
ceksiniz. 

5 7. Bir de onlar Allah 'a kızlar isnad ederler. Haşa! O, m ünezzehtir. 
Halbuki candan arzuladıkların ı  da kendileri için isterler. 

58. Onlardan birine kız çocuğu müjdesi verilince kendisi pek öfkeli 
olarak yüzü simsiyah kesilir. 

59. Kendisine verilen kötü müjdeden ötürü kavminden gizlenir. Aşa
ğılanmayı göze alarak onu alıkoysun mu, yoksa onu diri diri toprağa mı 
gömsün? (Şaşırır kalır). Bak, verdikleri hükümleri ne kadar kötüdür! . . .  

60. Kötü örnek, -esasen- ahirete iman etmiyenlerindir! En yüce ör
nek ise Allah 'ındır. O mutlak galibtir, Hakimdir. 
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Allah (c .c . ) en yüce niteliklerin kendisinin olduğunu ve kendi zatını en güzel 
niteliklerle nitelediğini şu sözleriyle bildirmektedir: "Kötü n itelikler ôhirete inan
mayanlara yakışır, en yüce sıfatlar ise Allah 'a özgüdür. Çünkü O, her şeyden 
üstün ve hikmet sahibidir. " (Nah!, 16/60) 

Bir başka ayette şöyle buyurmuştur: "Yoktan varederek yaratan, sonra 
yaratmayı tekrarlayan O 'dur. Bu,  O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde 
bulunan niteliklerin en yüceleri O'na aittir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. " 
(Rum, 30/ 27) 

Ayıpları, eksikliklerle noksanlıkları alarak olgunluğu sıyırıp bir  kenara atan 
kötü nitelemeleri müşriklere ve onların akıl hocalığını yapanlara layık gören ve 
onları bu niteliklerle niteleyen Allah Azze ve Celle bütün olgunluk ve mükem
mellik nitelikleriyle en yüce nitelemelerin tek başına kendisine özgü olduğunu 
belirtmiştir. Burada kullanılan kelime, dilbilgisi ve yapısı itibariyle "en üstünlük" 
kipinde getirilmiş olup en yüce nitelemeleri ifade etmektedir. 

Bu nedenle Allah Azze ve Celle kendisi dışındaki tüm varlıkların sahip oldu
ğu nitelik ve nitelemelerden tamamen üstün ve hepsine aşkındır. Bir şey "mut
lak yokluk" ve "katıksız değişim" içinde olduğunda en yüce ve her şeye baskın 
nasıl olabilir ki? Bundan daha düşük başka bir niteleme olabilir mi? Allah (c .c . ) ,  
Allah ' a  özgü bir takım nitelikleri yok sayan "Muattıla" fikir ekolünün iddiaların
dan çok uzak ve çok daha yücedir. 

Kötü nitelemeler, Şanı yüce olan Allah' ın "mükemmeliyet niteliklerini" yok 
sayanların adlandırıldığı ve anıldığı niteliklerdir. Çünkü Allah (c .c . )  "mükemme
liyet nitelikleri" ile kendi zatını nitelemektedir. Bu nedenle , Allah (c .c . ) ;  kendi 
mutlak birliğini ve tek oluşunu, konuşması olan "kelamı"n ı  ve ilmiyle en yüce 
ve üstün şeyleri en ince ayrıntılarına kadar gerçekten bilmesi olan ilmini inkar 
eden kişilerle kendi zatının bazı niteliklerini inkar edenleri aynı değerlendirmeye 
tabi tutmuştur. Allah' ın ilahi herhangi bir sıfatının inkarıyla tüm sıfatlarının inkarı 
aynıdır. Zira bu tip fikirleri savunanlar zaman içinde, şanı yüce olan Allah' ı  O'na 
özgü üstün niteliklerden büsbütün soyutlama yoluna girmişlerdir. 

Ahirete inanan kişilere ait nitelikler; Şanı yüce olan Allah' ın mükemmellik ni
teliklerine yönelik olan nitelikleridir. Allah'a iman, Allah'a götüren yol olan ilim, 
bilinenlerin ustalıkla uygulanması olan marifet, kesin bilgi olan yakin, Allah' a 
kulluğun bütünlüğü olan ibadet, işlerinde Allah' ı  veli ve dost edinmek olan 
tevekkül, günahlarından pişmanlık duymak ve dönmek olan tevbe, dünyada 
haram-helal sınırını titizlikle korumak ve dünya hayatına gereğinden çok değer 
vermemek olan zühd, ahirette değer verip ona hazırlık olan rağbet, haram-helal 
bütünlüğünde taviz vermeme olan sabır, ilahi dileklerin kula yansımasına ta
hammül olan rıza ve şükür ile benzeri niteliklerdir. Bunları yok sayanlar elbette 
ki, en kötü nitelemeleri hak ederler ve onlarla anılırlar. 
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Noksanlıklardan yüce olan Allah' ın,  yarattıklarına olan üstü'1lüğünü ve on
lara gerçek anlamda egemenliğini kabul etmeyerek inkar eden ve kendi zatını ni
telediği, konuşması olan "kelam" , her şeyi gerçekten en ince ayrıntılarına kadar 
mutlak bilmesi olan "ilim" , her şeye gerçekten ve mutlak egemen güce sahipliği 
olan "kudret" , mutlak dilediğini yapması olan " irade" , mutlak ölümsüzlüğünün 
ifadesi olan "hayat" ve benzeri diğer sıfatlarından herhangi birinden veya hep
sinden Allah' ı  sıyırmak ve tüm niteliklerini inkar etmek isteyenler, kendilerini 
yüceliklerden kopararak kötü niteliklerle anılmaya mahkum etmişler, demektir. 

"Kötü nitelikler" ise , yoklukla hiçliğin kaçınılmaz gerekirlilikleridir. Bunun 
karşıtı da en yüce nitelikler olup "mutlak mükemmeliyet"i ifade eder. Mutlak var 
oluşun ifadesi olan "vücud sıfatı" ile nitelenen varlık ne kadar mükemmel olur 
ve mükemmeliyet nitelikleri ne kadar fazla olursa diğer varlıklardan üstünlüğü 
de o kadar yüce olur. Böylesi sıfatlar değişiklik kabul etmediği gibi değiştirilemez 
de. Bu durumda bu varlığın, sabitliği ve kesinliği kalıcı olup "değişmezlik" sıfatı, 
sabitlik ve kesinliğe özgü anlamları olan "mutlak mükemmellik" olur. 

Sözü edilen bu sabitlik ve değişmezlik nitelikleri, "sübut! sıfatlar" olarak şanı 
yüce olan Allah'a özgüdür. Allah (c .c . )  her şeyden en yüce ve üstünse; yüzü ve 
zatı anlamını ifade eden "vechi" her şeyden üstün, konuşması olan "kelamı" her 
şeyden üstün, işitmesi olan "sem' i"  her şeyden üstün ve görmesi demek olan 
"basan" her şeyden üstündür. Sahip olduğu benzeri sıfatları da en yüce ve her 
şeyden üstündür ve bu sıfatlara kendisi dışındaki diğer tüm varlıklardan daha 
layık demektir. 

İki varlığın,  en yüce sıfatlarda ortak olması ise mümkün değildir. İkisi eşit ol
duğunda biri diğerinden üstün olamaz. İkisi birbirine denk olamazlarsa bu sefer 
sadece biri en yüce sıfatı hak eden varlık olur. Oysa en yüce sıfatlarla nitelenen 
bir varlığın benzerinin ya da denginin olması mümkün değildir. Şu verdiğimiz 
örnekte yapılan açıklama ve akıl yürütme göstermektedir ki, her şeyden üstün 
ve yüce olanın tek, benzersiz eşsiz ve denksiz olması gerekmektedir. Öyleyse bu 
konuda benzetme de varsayım da imkansızdır. 

Çünkü yüceler yücesinin "mükemmellik sıfatı"nın kesinlikle kendinden baş
kasında olması imkansızdır. Dolayısıyla onun böyle olması, kendi yüce nitelikle
rinin yalnızca kendine özgü olduğunun kanıtlanmasındaki mutlak delildir. Boyut
larıyla ve kapsamlı düşünürsek bu kanıtların son derece açık ve güçlü olduğunu 
görürüz. Buradaki "mutlak kahır gücü"nün, Allah' ı  birleme olan tevhid ile benzer 
nitelikli olup birbirilerini gerektiren şeyler olduğu açıktır. 

Çünkü kahredici mutlak güç "kahhar" olacaksa ancak tek olabilir. Eğer ona 
bu konuda ortak olan biri olur da onu egemenliği altına alıp yok ederek kahre
demezse o, hiç bir şekilde "kahhar" sayılamaz. Eğer rakibini kahrederse bu sefer 
de onlar birbirlerine denk olamazlar. Böylece "kahhar" olanın eşi ve benzeri 
olmayan tek olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur. Allah (c .c . )  bu konuda nasıl bu-
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yuruyor bir bakalım ve boyutlarıyla kapsamlı düşünelim: "Hiç bir şey O'na ben
zemez'', ya da "O'nun benzeri olan h içbir şey yoktur. " Eş-Şura, 42/1 1 .  "En yüce 
sıfatlar O'na özgüdür" ya da "O en yüce niteliklerle n itelenir. " (Rum, 30/27) İşte 
bu ayetler, noksanlılardan uzak olan Allah' ın "mükemmellik sıfatları"nın mutlak 
kesinliğine dair en büyük delillerdendir. 

"Tüm bunları kavradık, öğrendik ve anladık, pekala, ayette geçen "el
Meselü' l-a'la" tamlama ve kavramındaki "en yüce sıfat" ın gerçeği nedir"? Diye 
sorulursa: "Bu husus, Kur'an bilgini tefsircilerden bir bölümüne zor gelmiş ve 
sorun oluşturmuş bir husustur. Söz konusu Kur' an bilginleri, ilk kuşak "Selef" 
alimlerinin bu konudaki açıklamalarını tamamen anlayamadıklarından olacak 
ki, bu sorunu çözebilmiş değillerdir. İbni Abbas ve aynı kuşak Kur'an bilginleri, 
"kötü sıfatlar" kavramının azap ve ateşi ifade ettiğini savunup "en yüce sıfat
lar" olan "el-Meselü' l-a'la"nın da, "En yüce sıfatlar Allah'a  özgüdür" ayetinin bir 
gereği olarak Allah'tan başka ilahın olmadığına tanıklık edip O'na iman etmek 
anlamına geldiğini söylemişlerdir, deriz. 

Bu hususta Katade şöyle demiştir: "el-Meselü'l-a'la" yani "En yüce sıfatlar" 
tamlama ve kavramı içtenlikle inanmak olan "ihlas" ve Allah' ın birliğini tanıyıp 
iman etmek olan "tevhit"tir" , demiştir. Kur'an bilginlerinden Muhammed bin 
Ali el-Vahidi ise : "Söz konusu yorumlar, Kur'an bilgini müfessirlerin bu ayetin 
yorumu hakkında söyledikleri şeylerdir. " Ancak onların "meselü's-sev'i" veya 
"meselü's-sCıi" yani "en kötü sıfatlar, en kötü nitelikler ve nitelemeler'' i  niçin azap 
ve ateş, "el-Meselü'l-a'la" yani "en yüce sıfatları" da ihlas ve tevhid şeklinde 
açıkladıklarını anlayabilmiş değilim . "  Demiştir. 

El-Vahidi sözlerine şunları da eklemiştir: "Bir grup Kur'an bilgini müfessir, 
"kötü sıfatlar" ifade ve kavramı; müşriklerin , erkek çocuklara olan ihtiyaçlarını ve 
onları tercih etmelerini ve kız çocuklarından nefretlerini açığa vurmalarının yanı 
sıra kız çocukları nedeniyle uğrayacaklarına inandıkları uğursuzluğun getireceği 
fakirlik korkusuyla duydukları namus utançlarının anlatımıdır. " Diyorlar. 

"En yüce nitelikler ve nitelemeler olan "el-Meselü' l-a'la" Allah'a özgüdür. " 
Yani müşriklerin iddia ettikleri gibi meleklerin Allah'ın kızları olmamaları ve 
Allah' ın çocuk edinmekten uzak oluşu ve eşsiz yüceliği "yüce ve temiz sıfatları" 
anlamına gelmektedir. Sözü edilen bu ayetleri en doğru açıklayan yorum budur. 
Mütekaddimin diye adlandırılan önceki dönem İslam alimlerinden bir kesimi, 
ayette geçen "el-Meselü' l-a'la" tamlama ve kavramını yüce ve temiz niteliklerle 
niteleme ve nitelendirme anlamında kullanıldığını söylemişlerdir. 

Kur' an alimlerinden biri olan İbni Keysan ise, şunları söylemiştir: "Kötü nite
likler ve nitelemeler ifadesini Allah(c .c. ) ,  putlar ve putlara kulluk edenleri tanım
lamak için kullanmıştır. En yüce nitelikler ise , şu ayetteki gibidir: ''Allah, yerlerin 
ve göklerin nurudur. Nurunun örneği ve benzeri içinde lamba bulunan bir fanus 
gibidir. . "  En-Nur Suresi 24/35 
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İbni Cerir et-Taberi ise bu konuda şunları söylemiştir: "el-Meselü' l-a'la" tam
lama ve kavramı "En yüce n itelikler ve nitelemeler O'na özgüdür" ayetinde an
latıldığı gibi ,  O (c .c . )  en iyi, en hoş, en üstün,  en erdemli ve en güzel olandır. 
Bu da O'nu birlemek ve O' ndan başka ilah olmadığını söyleyerek ona boyun 
eğmektir. 

Tüm bunlardan sonra bu hususta ben : "En yüce nitelikler" ifadesinin en 
yüce sıfatları ve bunlarla nitelenmeyi kapsaması söz konusudur. Aynı zamanda 
buna ek olarak alimlerin bu sıfatları kavramış, bunların ilme dayalı varlığını öğ
renmiş ve onları anlatabilmiş olmalarını ,  ibadet eden kulların ve çokça zikreden
lerin noksanlıklardan uzak olan Allah' a  kalplerinde yerleşmiş olan ilimle bilerek 
ve marifetle kulluk etmeleri ile bu hususun gerektirdiklerinden haberdar olmala
rını kapsar, diyorum. Bu anlatılanlarla ilgili olarak şu dört hususu hatırlatalım: 

Birincisi : noksanlıklardan yüce ve uzak olan Allah' ın yüceler yücesi mutlak 
sıfatlarının değişmezlikleri kesindir. Kullar bu sıfatları ve özelliklerini  tanısın veya 
tanımasın bilsin ya da bilmesin durum değişim ya da değişiklik kabul edecek 
türden değildir. Bu hüküm, ayette geçen "el-Meselü' l-a'la" tamlama ve kavra
mını, değişmez yüce sıfatlar ve onlarla yapılan nitelemeler olarak açıklayanların 
görüşüdür. 

İkincisi :  Sözü edilen sıfatların ilim ve düşüncedeki varlığıdır. Gerek ilk kuşak 
İslam alimleri olan Seleften gerekse bir sonraki kuşak İslam alimleri olan halef
ten "el-Meselü' l-a' la" (en yüce sıfatlar) tamlama ve kavramıyla ilgili yorum ya
panların görüşleri şöyledir: Şanı yüce olan Allah' a  ibadet eden ve O'nu zikreden 
kulların kalplerinde Allah'ın yüce sıfatlarının yerleşmiş olması gerekir. Kulların bu 
sıfatları (ve dolayısıyla Allah' ı )  bilmesi , dillerinden düşürmeyerek (namaz kılarak) 
zikretmeleri , sevmeleri, yüceltmeleri ve tapınırcasına onlara tazim etmeleri "el
Meselü' l-a' la" (en yüce sıfatlar) tamlama ve kavramının gerektirdikleridir. 

İşte onların kalplerinde yerleşik olan "el-Meselü' l-a'la"nın yani Allah' a  özgü 
en yüce sıfatların varlığı , kendisine eş tanımadığı gibi ona başka hiç bir şey de 
ortak olamaz. Aksine, Allah'a ibadet edenlerle O'nu sürekli ananlar, O' nun za
tını birledikleri ve O'na ortak koşmadıkları gibi ,  sıfatlarını da kalplerinde sadece 
O'na özgü kılar, başka sıfatları O'nun sıfatlarına ortak yapmazlar. 

Bu husustaki şu ifadeler yine Kur'an yorumcusu müfessirlerin bir bölümüne 
ait yorumlardır: Göklerde olanlar, Allah' ı  ululuyor, O'nu yüceltiyor, O'nu seviyor 
ve O'na ibadet ediyorlar. Yeryüzünde yaşayanlar da O'nu yüceltiyor ve O' nu 
seviyorlar. Ama bazılarının O'na ortaklar koşup isyan etmeleri hatta sıfatlarını 
kabul etmeyip inkar etmelerine rağmen yeryüzünde yaşayanların tümü O' nu 
ululayıp yüceltir, büyüklüğüne boyun eğer, yücelik ve azametiyle izzeti ve eşsiz 
kudretine teslim olurlar. Allah (c .c . ) şöyle buyuruyor: "Göklerde ve yerde ne 
varsa O'nundur. Bütün varlıklar O'na boyun eğmektedir. " ( Bakara, 2/1 1 6) 
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İnsanlar ister Allah ' ın dostları olsunlar isterse düşmanları , herkesin kalbinde 
Allah (c .c. ) en büyüktür, mükemmeldir ve en yüce ve en azametli olandır. O' nun 
yerini h içbir şey tutamaz. 

Üçüncüsü: Şanı yüce olan Allah' ın sıfatlarını ve niteliklerini gerektiği gibi 
bilmek, anlamak ve anmak, bu sıfatların özelliklerini ve kapsamlarını bilmek ve 
onları noksanlıklarla, ayıplarla ve kusurlarla karıştırmamak, onlara benzerler ve 
eşler aramaktan ve yakıştırmaktan uzak kalmaktır. 

Dördüncüsü: Bu sıfatlarla nitelenmiş olan Allah' ı  sevmek, O'nu birlemek, 
O'na karşı içtenlikle samimi olmak, O'na dost ve vekil tutarak tevekkül etmek ve 
O'na tövbe etmektir. İman bu sıfatların kabulüyle kemale erer, bu sevgi ve bu 
ihlasla en güçlü durumuna yükselir. İlk dönem İslam alimlerinin, "el-Meselü'l
a' la" (en yüce sıfatlar) tamlama ve kavramı konusundaki ifadeleri şu işlenen 4 
anlam etrafında yoğunlaşır ve bu dördün dışına pek çıkmaz. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah, kötü benzetmeleri putlar ve putlaştırılanla
ra özgü kılarak onların hiç bir şey yaratamayacağını ,  kendilerinin bizzat yaratıl
mış olduğunu açıklamaktadır. Aynca onların ne kendileri için ne de kendilerine 
tapanlar için herhangi bir yarar ya da zarar vermeye güç yetiremeyecekleri gibi 
hiç bir varlığı diriltme, öldürme ya da yeniden hayat vererek yaratma gücüne 
sahip olmadıklarını belirtmektedir. 
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61 . Eğer Allah, insanları zulümlerinden ötürü (dünya hayatında) sor
gulayacak olsaydı, (yeryüzü) üzerinde h iç bir canlı bırakmazdı. Fakat O, 
insanları belirlenmiş bir va 'deye erteler. Artık ecelleri geldiği zaman; ne 
bir saat geciktirilir/er ve ne de öne geçebilirler. 

62. Onlar, hoşlanmadıkları şeyleri Allah 'a isnad ederler. Dilleri de 
yalan yere en güzel akıbetin kendilerinin olduğunu söyler. Şüphesiz ateş 
onlaradır ve onlar (Cehenneme) önden gönderilecek olanlardır. 

63. Allah 'a anda/sun ki Biz senden önceki ümmetlere de peygam
berler gönderdik. Şeytan onların yaptıklarını kendilerine süsleyip hoş 
göstermiştir. İşte o, bugünde onların velisidir. Onlara çok acıklı bir azab 
da vardır. 

64. Biz sana bu Kitabı ancak hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyleri 
kendilerine açıkça anlatman için ve iman edecek bir kavme bir hidayet 
ve bir rahmet olmak üzere indirdik. 

65. Allah gökten bir su indirir de onunla yeryüzünı:: ölümden sonra 
diriltir. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için bir ayet vardır. 

66. Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karın
larındaki dışkı ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen, 
halis bir süt içiriyoruz. 
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67. Hurma ve üzüm ağaçların ın meyvelerinden de içki çıkarır ve 
onlardan güzel b ir rızık edinirsiniz. İşte aklın ı  kullanan bir topluluk için 
h iç şüphesiz bunda bir ayet (ibret) vardır. 

68. Rabbin, bal arısına vahyetti ki: "Dağlarda, ağaçlarda ve (insanla
rın) yapacakları çardaklarda evler edin .  

69 .  "Sonra (hoşlandığın) her  üründen ye de Rabbinin kolaylıklar 
gösterdiği yollara git!" Karınlarından çeşitli renklerde içecek çıkar. Onda 
insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için elbette 
bir ayet vardır. 

70. Sizi Allah yarattı. Sizi yine O öldürecek. İçin izden kimi ömrünün 
en kötü zamanına kadar geri götürülür; bildikten sonra hiçbir şey bilmez 
olsun diye. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. 

71 . Allah, rzzık hususunda kiminizi kimin izden üstün kıldı. Üstün kılı
nanlar -hepsi bu rızıkta eşit olmak üzere- rızıklarını ellerinin altındakilere 
(kölelerine) geri vermezler. O halde bunlar Allah 'ın n imetini bilerek mi 
inkar ediyorlar? 

72. Allah sizin için kendi (cins) in izden eşler yarattı. Eşlerin izden de 
size oğullar ve torunlar yarattı, sizi güzel ve temiz şeylerden rızıklandır
dı. Şimdi onlar batıla inanıyorlar da Allah 'ın n imetlerini inkar mı  edi
yorlar? 

73. Allah 'ı bırakıp da kendilerine göklerden de yerden de hiç bir rızık 
vermek imkanı bulunmayan ve esasen (buna) güçleri yetmeyen şeylere 
taparlar. 

74. Artık Allah hakkında örnekler bulmaya kalkışmayın. Çünkü Al
lah bilir, siz bilmezsiniz. 

75. Allah, h iç bir şeye gücü yetmeyen, başkasın ın  mülkiyetinde bulu
nan bir kul ile kendisine tarafımızdan güzel b ir rızık verip de ondan gizli 
ve açık infak edip duran kişiyi örnek gösterir. Bunlar h iç eşit olurlar mı? 
Hamd, bütünüyle Allah ' ındır. Ama onların çoğu bilmezler. 

76. Allah, şu haldeki iki adamı da örnek verir: Bunlardan biri dilsiz, 
h iç bir şeye gücü yetmez. Üstelik sah ibine bir yüktür. Onu her nereye 
yöneltse hiç bir hayır getirmez. Hiç bu kişi, adaletle emreden ve kendisi 
dosdoğru yol üzerinde bulunan kişi ile bir olur mu? 

Tefsiri : 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: ''Allah, h içbir şeye güç yetireme
yen başkasının malı olmuş bir köle ile kendisine katımızdan verdiğimiz güzel bir 
rızıktan gizli ve açık infak eden hür bir kimseyi örnek veriyor. Bu iki insan hiç eşit 
olur mu? Hamd (ve övgüler) Allah 'a özgüdür. Onların çoğu bilmezler. Allah şu 
iki insanın örneğini de veriyor.· Onlardan biri h içbir şey beceremeyen bir dilsiz ki, 
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efendisine gerçek bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremiyor. (Onu 
hangi işe koysa olumlu bir sonuç alamıyor) Şimdi böyle biri ile doğru yolda olup 
adaleti emreden kimse h iç bir tutulur mu?"  (Nahl, 1 6/75-76) 

Allah (c .c . ) bu iki benzetmeyi kendisi ve putlar için yapmıştır. Putlara 
"meselü's-sev' i"  yani "kötü sıfatlar ve kötü nitelemeler" düşerken, "el-Meselü ' l
a'la" yani "en yüce sıfatlar ve en yüce nitelemeler" O'na özgü kılınmıştır. Şanı 
yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey insanlar işte size bir örnek verildi. O'nu (kulak 
kesilip) dinleyin: Sizin Allah 'ı bırakıp da yalvarıp yakardığınız bütün o varlıklar, 
hepsi bir araya gelseler dahi bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey 
kapacak olsa, onu bile geri alamazlar. isteyen de aciz ve güçsüz kendinden iste
nen de. " (Hace, 22/73-74) 

İşte , noksanlıklardan yüce olan Allah' a  özgü "el-Meselü ' l -a' la" yani en yüce 
sıfatlar ve en yüce nitelemeler bunlardır. 

Birinci örnekte bulunan kötü sıfatlarla kötü nitelemeler, putlara daha doğru
su putlaştırılmışlarla putlaşmak isteyenlere ve onlara tapanlara özgüdür. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah, kendisine inanmayıp karşıt olanlara man
tıklarıyla ilahi vahyi arasında kötü sıfatlar ve onlarla nitelemeler yaparak örnekler 
vermiştir. Bu örnekleri; bazen köpekle,  bazen eşekle, bazen diğer canlılarla, ba
zan ölüler aleminden kimselerle ve bazen de kör ve sağırlarla yapmıştır. 

Bunların dışında zaman zaman da direkt olarak kötü sıfatlar ve onlarla nite
lemeleri putçularla onların tapmakta oldukları putlarını hedef alarak yapmıştır. 
Bunun karşıtı olarak ta kendi isim, sıfat ve fiillerini  haber vererek kendisini en 
yüce sıfatlar ve en yüce niteliklerle nitelemiştir. 

Kendine ibadet edenler ve vel ileri içinse "en güzel benzetmeleri" yapmıştır. 
Kuran' ı okuyup düşünen ve anlamaya çalışan kimseler "el-Meselü' l-a' la" yani en 
yüce sıfatlar ve en yüce nitelemeler" ile "meselü's-sev'i" yani "en kötü sıfatlar ve 
en kötü nitelemeler" kavramlarını anlayabilirler. Başarıları veren Allah'tır. 542 

Allah Azze ve Celle'nin şu ayetin in kapsamı olan konuda fikir ayrılıkları ol
muştur: "Onların karınlarından değişik renklerde (ve tatlarda) bir içecek çıkar ki, 
O 'nun içinde insanlar için şifa vardır " (Nahl, 16/69)  

Bu ayette geçen ve  "onu onda, ona, onun içine ve  onun içinde" gibi an
lamlara gelen ' 'fihi" ifadesinde bulunan "hi" yani "O" zamiri (adılı ) ;  " içecek" 
anlamına gelen "şarab" kelimesine mi yoksa Kuran'a mı işaret etmektedir? 

Bu konuda iki görüş vardır: Birinci görüşe göre, hadis terminoloj isinde "sa
hih" diye nitelenen ve kabul gören Hz. Peygamber' in "bal hadisi" nde geçtiği gibi 
"o" zamiri burada da direkt olarak "bal şerbeti" ifadesini işaret etmektedir. Bu 

· ---- ·------ ----

542 Es-Savaiku'l-Mürsele, (3/1030 - 1036) 
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fikri savunanlar; İbni Mesud, İbni Abbas, Hasan' , Katade ve İslam alimlerinden 
birçoğudur. Çünkü içecek kelimesi ayet içerisinde "değişik renklerde bir içecek 
çıkar ki, "  diye açıkça " içecek" olarak geçmekte ve cümle bakımından başlan
gıcı ve sonucu itibariyle de ayet bu anlama işaret etmektedir. A.yette "Kur' an" 
kelimesi ise geçmemektedir. Bu görüş sahih "bal şerbeti" hadisinde Peygamber 
Efendimizin -sallallahu aleyhi vesellem- ' in "Allah doğru söylemiştir"543 ifadesinde de 
doğruluğunu açık şekilde bulmuştur. Şanı yüce olan Allah (c.c . ) doğrusunu en 
iyi bilendir. 

Yukarıda verdiğimiz ayetlerde şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktaydı: 
"Allah, h içbir şeye güç yetiremeyen başkasının malı olmuş bir köle ile kendisine 
katımızdan verdiğimiz güzel bir nzıktan gizli ve açık infak eden hür bir kimseyi 
örnek veriyor. Bu iki insan hiç eşit olur mu? Hamd (ve övgüler) A//ah 'a özgüdür. 
Onların çoğu bilmezler. Allah şu iki insanın örneğini de veriyor. Onlardan biri 
h içbir şey beceremeyen bir dilsiz ki, efendisine gerçek bir yüktür. Onu nereye 
gönderse bir hayır getiremiyor. (Onu hangi işe koşsa olumlu bir sonuç alamıyor) 
Şimdi böyle biri ile doğru yolda olup adaleti emreden kimse h iç bir tutulur mu?" 
(Nah!,  1 6/ 75-76) 

Bu iki benzetme ve örnekleme (mantık bilmindeki karşıtlık karesi veya Aris
to karesi adıyla tanınan uslamlama sistemine göre) "karşıt kıyasın" iki örneğini 
içermektedir. Karşıt kıyas; kıyasın yapılma nedeninin geçersizliğinin kanıtlanması 
kıyas yoluyla elde edilmiş hükmün ve gerektirdiklerinin de geçersiz olması teme
line dayalıdır. Kıyas iki kısımdır: 

Birincisi :  (Çıkartma ve soyutlama uslamlaması denilen) "kıyas-ı tard'i"dir. Bu 
kıyas türü, bir şeyin aslında var olan nedenlerinin varlığını kanıtlamak için kıyas 
yapılarak varılan yargının veya kıyas sonucunun detaylarda kanıtlanmasını ge
rektirir. Yani büyük önermedeki hükümle ona varan nedenleri ve küçük önerme 
ile sonuç bölümünde kanıtlanması gerekir. 

İkincisi ise : "Karşıt kıyas"tır. Karşıt kıyas, kıyas-ı tard!nin karşıtıdır. Yani bir 
şey hakkında verilmiş hükmün nedenlerini geçersiz kılmak için ayrıntılardan 
hükmün ya da eldeki sonucun geçersizliğini kanıtlama�/! gerektirir. 

Birinci benzetme ve niteleme .  Şanı �;üce olan Allah' ın keneli zatı ve putlar 
için yaptığı benzetme ve nitelem2lerdir. Noksanlıklardan uzak olan .Allah her şe
yin sahibidir. Sahip olduklarından açık, :]izii, gece ve gündüz kullarına istediği 
gibi dağıtır. Sahibi olduğu şeyler dolu dolu sayısızdır; harcamayla tükenmez. 

543 Burada şu sahih hadise işaret vardır: Adamın biri Peygamberimize geldi ve: "Kardeşim kar
nından şikayet ediyor." Dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de:  "Ona bal (şerbeti) 
içir" dedi. O adam üç kez geldi ve üç kez aynı şeyi söyledi. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi 
vesellem- de bunun üzerine "Allah doğru söylemiştir. Ama yalan söyleyen kardeşinin karnı
dır. Git kardeşine bal içir", dedi .  Bunun üzerine adam kardeşine (dördüncü kez) bal şerbeti 
içirdi. Kardeşi de iyileşti. 
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Putlar ise h iç bir şeye güç yetiremeyen aciz kölelerdir. Öyleyse kıyas kabul 
etmeyecek bu kadar farklılığa rağmen ve durum da bu kadar açıkken onlar Şanı 
yüce olan Allah 'a  nasıl ortak koşabiliyor ve O'nu bırakıp başkalarına nasıl ibadet 
edebiliyorlar? Bu hususta Mücahid' in ve arkadaşlarının yorumu böyledir. 

İbni Abbas bu hususta şöyle demektedir: "Buradaki kıyaslama ve benzetme
yi Allah (c.c. )  daha önceleri mümin ve kafiri anlatmak için kullanmıştı. Nitekim 
o benzetme ve kıyaslamada Şanı yüce olan Allah kendisine inanan Mümin kişiyi 
kendi katında olan hayırından dolayı över, sever ve sonra da bu hayırdan dolayı 
Allah(c .c. ) güzel bir şekilde onu rızıklandırır. 

Mümin olan kişi kendi ihtiyaçları için harcadığı gibi başkalarının ihtiyaçları 
için de gizli ve açık olarak karşılıksız harcayıp infak eder. Allah ' ı  inkar eden kafir 
ise aciz hiç bir şeye güç yetiremeyen köle durumundadır. Çünkü yapabileceği 
hiç bir hayır yoktur. Bu iki insan, akıllı olup düşünebilen kimselerin yanında eşit 
değerde olabilir mi? 

Mücahid' in görüşü olan birinci yorum: Şanı yüce olan Allah' ın yapmış oldu
ğu benzetme ve kıyaslamalardaki amaca en yakın olan yorum budur. Bu yorum, 
Allah'a eş koşan müşrikliğin geçersizliğini ve tutarsızlığını net bir şekilde ortaya 
koyarken insan için en açık ve anlaşılır delilleri görkemli bir üslupla sunmaktadır. 

Bu durum şu ayette anlatılmak istenene en yakın olanıdır: ''Allah 'ı bırakıp 
onlar için göklerden veya yerden herhangi bir geçim sağlayamayan ve zaten buna 
da gücü olmayan şeylere mi kulluk ediyorlar? Sakın Allah hakkında herhangi bir 
şeyi örnek göstermeyin! Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. " (Nah!, 16/73-74) 

Bu ayetten hemen sonra: ''Allah,  h iç bir şeye güç yetiremeyen bir köleyi ör
nek veriyor. " Diye buyuruyor. Allah'a inanan ve Allah' ı  birleyen Mü'min Muvah
hid kişinin Allah katından güzel bir rızıkla rızıklandırılan kişi gibi olması, Allah'a  
inanmayıp inkar eden ve Allah' ın varlığına rağmen başka ilahlar tanıyan kafir 
müşrik kişinin de hiç bir şeye güç yetiremeyen bir köle gibi olması bu benzetme, 
kıyaslama ve örneklemenin gerektirdiklerindendir. Bu benzetme, kıyaslama ve 
örneklemenin oluşturduğu sonuç; uyarıp ikaz ederek doğru yola rehberlik et
mektedir. İbni Abbas -radıyallahu anh- :  "Ayetteki benzetme, kıyaslama ve örnekle
me Allah ' ın iradesi doğrultusunda özel değil ama genel bir uyarıdır, demiştir. 

Bu sözleri düşündüğümüzde, göreceğiz ki, Kuran' ın anlaşılması noktasında 
İbni Abbas ve ilk dönem İslam alimleri olan Seleften birçoğunun açıklamalarında 
pek çok şey vardır. Belki de bazılarımız ayetteki benzetme, kıyaslama ve örnek
lemeleri incelerken İbni Abbas ve selefin açıkladığı anlam dışında ayetin, hemen 
hemen başka hiç bir anlamı olmadığını zannedecektir. 

İkinci benzetme ve niteleme: Bu yoruma göre noksanlıklardan yüce olan 
Allah , bu ayetteki benzetme, kıyaslama ve örneklemeyi kendisi ile kendisi dı
şında tapınılan putlar ve putlaştırılanlar için ya.J-Jrr1iştır. Buna göre; Allah (c .c . )  bı-
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rakılarak O'ndan başka tapınılan bir başkası yani bir put veya putlaştırılan bir 
şey düşünemeyen konupmayan ve mantığı olmayan bir kimse konumundadır. 
Hatta onun kalbi ve dili körlenmiştir. Bir kimsenin kalbi düşünemiyorsa dili de 
konuşamaz durumdadır. 

Öyleyse elbette ki, o hiç bir şeye güç yetiremeyen bir acizdir. Böyle bir in
sanı ,  ne iş için olursa olsun ve nereye gönderirsen iz gönderin onun size hiç bir 
hayrı dokunmayacak olduğu gibi kişisel hiç bir ihtiyacınızı da gideremeyecektir. 
Oysa Allah (c .c. ) ölümsüz olan "Hayy" , her şeye güç yetiren "Kadir" ve konuşan 
bir "Mütekellim"dir. Adaletli olmayı emreder, dosdoğru yol üzeredir. Bu, mü
kemmelliğin, şükrün ve hamdin zirvesini ve varacağı son noktasını ifade eden 
sıfatlar ve niteliklerdir. 

Şanı yüce olan Allah'ın adaleti emretmesi haktır. İnsana adaletli olmayı ve 
adaletle hareket etmeyi emrediyorsa bu demektir ki, noksanlıklardan yüce olan 
Allah (c .c . ) ona adaletli olmayı ve adaletle hareket etmeyi emrettiğinin bilincin
dedir ve ona da öğretmektedir. Ondan hoşnut olmuş ve onu sevmiştir. Kuluna 
adaleti emreder ve adaletli olmasından dolayı da onu dost tutar. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah, bundan dolayı adaletten başka bir şeyi 
emretmediği gibi kendisi de adaletin karşıtı olan zulüm, haksızlık, beyinsizce dav
ranışlar sergilemek ve geçersiz olup yitip gitmekten yüce ve uzaktır. Ama O'nun 
emirleri, yasakları ve şeriati tamamen adaletten oluşmaktadır. Adaletle hareket 
edenler O'nun dostları ve sevdikleridir. Adalet sahipleri Cennet'te O'nun sağ 
tarafında nurdan minberlerde komşusu olacaklardır. 

O'nun adaleti ve adaletle hareket etmeyi emretmesi, dinin hukuksal yasaları 
(şeriat) ile ilgili hususları kapsadığı gibi varlıklar aleminin kader-kaza meseleleri
ne kadar hemen her şeyi içine alır. Gerek varlıklar aleminin işleri gerekse İslam 
şeriatının yasaları adaletten ibaret olup zulmün hiç bir çeşidine ne burada ne 
de ilgili başka sistemde yer yoktur. Bu durum şu sahih hadiste olduğu gibidir: 
Resulullah Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allahım! Ben 
senin kulunum, senin kulunun oğluyum, senin ümmetinin oğluyu.m. Kader ipim 
senin elindedir, hakkımdaki hükmün gerçekleşmiştir. Hakkımdaki adaletin senin 
hükmün olmuştur." 544 

Allah' ın yargısı/yazgısı (yani kaza ve kaderi) varlıklar alemine ilişkin husus
lardır ve emirleridir. Bir şey.in olmasını dilediğinde o şeye yalnızca "ol ! "  der, o 
da hemen oluverir. O, adalet ve haktan başka bir şey buyurmaz. Kazası ve bu 
kazayla gerçekleşen kaderi, hak ve adalettir. Kader ve kaza (yani ilahi hüküm ve 
infazı )  emrettiği şeyde haksızlık ve zulme ait bir şey varsa, gerçekleşen şey kaza 
kılınandan olmadığı gibi kader kıldığı şey de yazgı değildir. 

544 492.sayfada 1 no' lu hadis olarak daha önce kaydedilmi§ti. 
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Noksanlıklardan yüce olan Allah, doğru yol üzere olduğunu ve doğru yolu 
desteklediğini bildirmiştir. Nitekim bu durum elçisi Hz. Hud'un şu sözünde ol
duğu gibidir: "Ben, gerçekten benim de sizin de Rabbiniz olan Allah 'a güvenip 
dayandım. Çünkü Allah 'ın kader ipini (perçemini veya kakülünü) elinde tutma
dığı h iç b ir canlı yoktur. Gerçekten de Rabbimin yolu yolların dosdoğru olanıdır" 
( Hud, 1 1/56) 

Daha önce de alıntıladığımız ayette Allah (c .c . )  şöyle buyuruyordu: ''Allah, 
h içbir şeye güç yetiremeyen başkasının malı olmuş bir köle ile kendisine katımız
dan verdiğimiz güzel bir nzıktan gizli ve açık infak eden hür bir kimseyi örnek ve
riyor. Bu iki insan hiç eşit olur mu? Hamd (ve övgüler) Allah 'a özgüdür. Onların 
çoğu bilmezler. Allah şu iki insanın örneğini  de veriyor. Onlardan biri h içbir şey 
beceremeyen bir dilsiz ki, efendisine bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır 
getiremiyor. (Onu hangi işe koysa olumlu bir sonuç alamıyor) Şimdi böyle biri ile 
doğru yolda olup adaleti emreden kimse hiç bir tutulur mu? " (Nah!, 16/ 75-76) 

Yani, hiç bir şeye güç yetiremeyen aciz köleyle Allah' ın  katından kendisine rı
zık olarak verdiklerinden gerek kendi gerekse başkalarının ihtiyaçlarını gidermek 
için infak eden bolca nimet verilmiş zengin biri size göre elbette ki eşit olamaz. 

Öyleyse durumu aciz köleden de daha kötü olan şu putu şanı yüce olan 
Allah'a  nasıl ortak koşarsınız? Düşünemeyen, konuşamayan, mantıksız, sağır ve 
üstelik hiç bir şeye güç yetiremeyen aciz biri ile hareketlerinde, davranışlarında 
ve sözlerinde dosdoğru yol üzere olan ve adaleti emredip adaletin ve doğru yo
lun gerektirdiklerini yerine getiren iki insan sizin katınızda bir olmadığına gör· ; 
noksanlıklardan yüce ve uzak olan Allah' ı  kendisine kulluk edilmesi konusunda, 
aciz putlarla nasıl eşit tutabiliyorsunuz? 

Bu örneklerin ve benzetmelerin benzerleri Kuran.da ve hcı.di:ste pek çoktur. 
Buna örnek olarak Haris el-Eşari'nin rivayet ettiği hadisi verebiliriz; bu hadiste 
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurrr,uştur: "Allah (c .c . )  elbette 
ona ibadet etmenizi ve ona hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emre
der. O' na ortak koşan kişinin durumu, helal kazarıcıyia bir köle satınalan kişinin 
durumuna benzer. Köleyi satınaldıktan sonra ona; "çalış ve bana kazancını ge
tir," der. Köle de çalışır ama elde ettiği kazancı sahibine değil de başkasına götü
rür. Durum bu iken,  içinizden hanginiz kölesinin böyle olmasını ister?" 5'15 

S45 Haris el-Eşari 'nin bu hadisi sahihtir. Başlangıcı şöyledir: "Allah (c. c . ), Zekeriyya 'nm oğlu 
Yahya 'ya hayata geçirilip uygulanmak üzere beş söz (emir) buyurdu . .  '' Hadisi İmam Ahmed 
b .  Hanbel -radıyallahu anh- rivayet etmiştir; (4/130 ve 202 ) .  
İmam Tirmizi ise b u  hadise, "Sünen-i Tirmizi adlı eserinin örnekler v e  örneklemelerle (mesel-
lerle) ilgili bölümde (5/136) ;  'Namaz ve oruç hakkında rivayet edilen Hadisler kısmında yer 
vermiş ve bu hadisin Sahih -Hasen-garib olduğunu bildirmiştir. 
Hakim ise Müstedrek adlı eserinde ( 1 /42 1 )  bu hadisin Buhari ve Müslim'in hadis kabul etme 
§artlarına göre sahih bir hadis olduğunu ancak bu hadisi eserlerine almadıklarını belirtmiştir. 
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"Şanı yüce olan Allah, yaratıklarıyla kendisinin ortak sayılacağı ve eşit görüle
ceği örnekleri vermediği gibi böyle bir örnekleme de yapmaz. O gerek geniş anla
mıyla herkesi kapsamış genel, gerekse temsilci olarak atanmak suretiyle özel olsun 
kendi zatıyla yaratıklarını  aynı düzeyde eşit gösteren benzetme ve örneklemelerde 
bulunmaz. Sadece kendisi için en üstün benzetmeyi ve nitelemeyi kullanır."546 

Yukarıda verdiğimiz ayette Allah (c .c . ) şöyle buyurmuştu: ''Allah, (şöyle) iki 
adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, h içbir şeye gücü yetmez, efendisine 
sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emre
den ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?"  (Nah!, 16176) 

Birinci benzetme putlar ve onlara tapan kişiler hakkında verdikten sonra 
ikinci benzetmeyi Allah (c .c . )  kendisi için vermiştir. Çünkü bir taraftan kullarına 
adaletli olmayı, adaletle hareket etmeyi ve adaletli yaşamayı emrederken diğer 
taraftan kendisinin de hem adaletli hem de dosdoğru yol üzere olduğunu vur
gulamaktadır. 

Öyleyse insan nasıl oluyor da kötü niteliklerin en kötüsüyle nitelenen putları 
Allah'la eşit görüp O'na eş koşuyor? Şanı yüce ve noksanlıklardan uzak olan 
Rabbimiz kullarının eşit değerlendirilmesinde, rızıklandırılmasında, buyruk ve 
yasaklamalarla bazı şeylerden yoksun bırakılmasına kadar pek çok hususta son 
derece titiz bir ölçüyle hareket eden, bağışlayan ve adaletli davranan Allah (c .c. ) 
onların yararına olarak pek çok şey yapmıştır. 

Buna rağmen birileri çıkıp ta; "böyle bir davranışı, zaman zaman köle ve 
cariyelerinden bazılarına iyilik yapıp cömertçe davranırken bazılarına kötü dav
ranıp onları cezalandırma ve bazı şeylerden yoksun bırakma yoluna gittiğinde 
köle sahibi bir efendi de sergilemektedir. "  Diye bir iddiada bulunacak olursa en 
geçersiz ve en saçma iddianın bu olacağından kuşku yoktur. 

Çünkü aralarındaki fark kıyaslama yapılamayacak, insanların dikkatini çe
kemeyecek ve anılmaya değmeyecek kadar açık ve büyüktür. Hamd, kimseye 
ihtiyacı olmayacak kadar varlık sahibi "Ganiy" ve övülmeye değer tek varlık 
"Hamid" olan Allah' a  (c .c . )  özgüdür. O'nun hiç kimseye muhtaç olmaması olan 
"Ganiy" niteliği tam, eksiksiz ve mükemmeldir. 

Hamde layık oluşu, her şeyin sahibi "Malikü'l-mülk" oluşu , yüceliği, her 
şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamış olması, her şeyi bilmesi, bağışlaması, 
adaleti, dini ,  yasaları olan Şeri'atı , hüküm vermesi , cömertliği, affetmeyi sev
mesi, suçlar işledikten sonra kötü işlerinden pişmanlık duyanları affetmesi hep 
bu kabildendir. 

------- - - - ----

Zehebi de bu söze onay vermiştir. Bunlardan başka hadisçiler de bu hadisi rivayet etmişler
dir. Şeyh Albani "Sahihu'l-Cami" adlı eserine bu hadisi 1720 no' lu hadis olarak almıştır. Bu 
hususta yaptığı değerlendirmelere bakınız. 

546 Miftahu Dari's-Saadeh, (410) .  
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Ayrıca, tövbe edenlerin tövbesini, sabırlıların sabrını, Allah' ı  başkalarına ter
cih edip şükredenlerin şükürlerini, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenlerin 
isteklerini, sadece O'na ibadet edenlerin ibadetlerini ,  kulları arasında adalet, ba
ğışlama ve nasihate dayalı hayat sürenleri çabalarını kabul etmesi böyledir. 

Bunun yanında Allah' ın düşmanlarına karşı mücadele edenlerin mücadele
lerini ,  Allah' ın sevgi ve hoşnutluğunu kazanmak için kanlarını akıtanların kan
larını ve mallarını harcayanların mallarını kabul etmesi de hep aynı nedenledir. 
Böylelikle pisler, temiz olandan, dostları da düşmanlarından ayrılmış olur. 

Bu insanların iyilikleri ve ötekilerin kirli işleri açığa çıkar. Böylece bu yapılan
lardan Allah' ın (c.c . ) hoşlandığı temel esasa göre işler düzenlenir ve Şanı yüce 
olan Rabbimizin katında ceza ya da sevap gerektiren sonuçlar ortaya çıkar. Bun
dan sonra da teşekkür ve övünç Allah' ın dostlarına kınanmak ve yerilmiş olmak 
düşmanlarına özgü olur. 

Nitekim şanı yüce olan Allah (c.c . )  kitabında bu hassas ölçüyü bir kaç farklı 
yerde anlatmıştır. O ayetlerden biri de şudur: "Allah, iyiyi kötüden {pis olanı 
temizden) ayırıncaya kadar Müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak 
değildir. Bununla beraber, Allah, size gaybı (görünmezi) da bildirecek değildir. 
Ama Allah, elçileri arasından dilediğini diğerlerinden ayrı kılar. O halde Allah'a 
ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder de Allah 'tan korkarsanız (takva 
sahipleri olursanız) sizin için çok büyük bir sevap (�cir ve karşılık) vardır. " El-Ali 
İmran, 3/1 79) 
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77. Göklerin ve yerin gaybı Allah 'ındır. Saat (kıyamet) hadisesi ise 
ancak bir göz kırpma gibidir. Yahut o, daha da yakındır. Şüphesiz Allah 
her şeye gücü yetendir. 

78. Allah, sizi analarınızın karınlarından kendiniz hiç bir şey bilme
diğiniz bir halde çıkardı. Şükredesiniz diye de size kulaklar, gözler, gö
n üller verdi. 

Tefsiri : 
Diğer bir ayette ise yüceler yücesi Allah {c .c . ) şöyle buyurmaktadır: "Ve siz 

hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye 
size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. "  (Nah!, 16178) 547 

547 Miftahu Dari's-Saadeh, (413 -414) . 
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İnsanoğlu ilk yaratılışı itibariyle kesinlikle boş, sade, basit, nötür, ne düşü
nülecek şeyler konusunda herhangi bir bilgisi olmadığı gibi ne duyguları olan 
ne de duygularını kullanabilen bir varlıktı. İnsanda ilk yaratılan şey dokunma 
duyusudur. Bu duyusuyla insan, varlıklar aleminden ısı, nem, kuruluk, yumuşak
lık, sertlik gibi duyusal türleri hisseder. Ama dokunma duyusu renkleri ve sesleri 
algılayamaz. 

Hatta bu duyusal türler ona göre yok gibidir. Sonra görme hissi yaratılır. Bu 
duyusuyla insan renkleri, şekilleri, yakını ,  uzağı, küçüğü, büyüğü, uzunu, kısayı, 
hareketi , durağanlığı ve benzeri algılamaları hisseder. Bir sonraki durumda ken
disine işitme yeteneği verilir ve önce sadece basit ve nötr seslerle armonik sesleri 
duyar. Sonra yavaş yavaş bu duyumsamanın derecelerinde ilerleme kaydeder ve 
daha önce uzak mesafelerden duyamadığı sesleri duymaya başlar.İnsanlar görme 
ve işitme duyularının algılanmasında güçlülüğe ya da güçsüzlüğe doğru birbirin
den açık ara farklılıklara sahip olabilirler. Öyle ki; biri bir şeyin varlığını belli belir
siz fark edip "böyle bir şey yoktur" diyebilecek durumda iken bir başkası onu tam 
olarak algılayabilir. Böyle bir şeyi algılayabilen kişi olaya tanık olmuş yani o şeyin 
varlığını işitme ya da görme duyusuyla algılamış demektir. Bu durumda kendi 
kendini yalanlayabilmesi mümkün değildir. O şeyin varlığını yalanlayan kişi ise o 
şeye tanık olan kişinin yanılgı ve hatasını düşünerek karar vermiştir. Öyleyse bu 
hissetme yetenekleri kişiden kişiye değişen bir orij inaliteye sahiptir. 

Daha sonra ise tatma duyusal yeteneği yaratılır. Bu duyu yeteneğiyle insan, 
daha önce yiyeceklerle ilgili hissetmediği tatlılık, ekşilik ya da acılık gibi tatları 
algılar. Koku alma koklama duyusu da böyledir. Ancak diğer duyular içerisinde 
en mükemmeli olup onları da tamamlar. Ne var ki bu durumdaki insanın, akıl 
ve düşünce aracılığıyla bilinebilecek türlerden bir iz, bir his veya bir haber gibi 
hususları ayırt edebilecek herhangi belirleyici bir kaynağı yoktur. 

Böylece bu tip şeyleri sınıflandırabilmesi için kendisine "temyiz yeteneği" 
verilir. Bu yetenek insanın insan olurken uğradığı varlık olma aşamalarından en 
önemlisidir. İnsan bu aşamadan önce algılayamadığı ve anlayıp kavrayamadığı 
duyusal yeteneklerine ek olarak başka olgulara ulaşır. Sonra başka bir aşamaya 
doğru gelişim göstererek ilerler ve bu aşamada zorunluluklarını, yapsa da yap
masa da seçimine bırakılmış hususları ve yapması imkansız olan şeyleri kavrar. 

İnsan bu aşamalarla giderek; bir hususta mantık yürütme yoluyla bir yargıya 
varmanın benzeri tip şeyler için de aynı yargıya ulaşmayı genelleyeceğini kavrar. 
Hiç bir şey kendinin karşıtıyla bir araya gelmez. Birbiriyle çelişkili olan iki şeyden 
biri doğruysa diğeri doğru değildir ve yanlıştır gibi ilk gerekli bilgileri öğrenmeye 
başlar. 

İnsan bu aşamadan bir başkasına geçerek öğrenilmesi mutlak anlamda ka
çınılmaz olan ve kendinin de bu aşamadan önce öğrenmiş olduğu gerekli bilgi
lerden hareketle teorik (yani kurgusal) anlamdaki bilgileri ortaya çıkararak bi-
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çimlendirir. Sonra yine ilerleyerek bir şeyden diğerine doğru geçişler yaparak 
bir takım oluşumlar ve değişimler gerçekleştirir. Sonra da daha önce kendisine 
kapalı olan şeyler açılır ve daha üst aşamalara geçer. Bu geldiği aşama önceki 
aşamalara oranla duyuların akla oranı gibidir. 

Bunlardan sonra tüm aşamaların da ötesinde başka bir aşamaya geçilir. İn
sanoğlunun , insana özgü akıl yeteneklerini kazanmadan önceki durumuna oran
la bu aşama, insanın gelişim evrelerinin aklın gelişim evrelerine oranı gibidir. 
Hatta önceki bilmezlik durumlarının bilgi kazanma ve gelişim sonrası durumla
rına oranı gibidir. 

Bu aşamada artık insanın basiretle gören gözleri açılır, görünmez olan "gayp 
alemi"ne bakmaya ve gelecekte olacakları görmeye başlar ki, işte bu aşama 
insanın Allah elçisi olarak seçilmesi olan "nübüvvet aşaması "dır. Bu aşamada, 
duyusal yeteneklerin aklın yetenek ve fonksiyonlarını anlamadığı gibi aklın fonk
siyonları da "nübüvvet aşaması "nı yardımsız anlayacak kapasitede değildir. İlahi 
ilhamdan soyutlanmış "saf akl"ın bu aşamayı kavraması gerçekten zordur. Çün
kü Nübüvvet aşamasının anlaşılmasına oranla saf aklın kavrama ve anlama ye
teneği mum ışığının güneşe olan oranından bile daha düşük ve cılızdır. 

Peygamberin haber verdiği şeyleri aklın kabul etmeyerek inkar etmesi tam 
bir cehalet örneğidir. Çünkü akıl Peygamberin haber verdikferini kabullenmeme 
hususunda hiç bir haklı dayanağa sahin değildir. Kendisine bu haberlerin bildi
rilmediği ya da kendisi bu haberleri anlamak üzere harekete geçip onlara ulaş
madığından bu tip bir aklın sahibi olan kişi, durumun kendisine göre yeterince 
kesinlik kazanmadığını ve inanılacak boyutta sabit olmadığını zanneder.548 

Bazı kimseler, İnsanın yaratılışı hakkında düşüncelerini söylerken insanoğlu
na işitme ve görme duyusunun anne karnından çıktıktan yani doğumdan sonra 
verildiğini sanarak şu ayeti tezlerine delil edinmişler. Sözü edilen bu ayette şanı 
vüce olan Allah (c.c . ) şöyle buyurmaktadır: "Ve siz h içbir şey bilmezken Allah sizi 
analarınızın karn ından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler 
verdi. " (Nah!, 16/78) 

Bu ayeti kendi tezleri için delil olarak gösterenler; çocuğun anne karnında 
hiç bir şey görmeyeceğini, hiç bir sesi işitmeyeceğini sanarak orada işitme ve 
görme duyusunun bebeğe hiç bir yararının olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Bu 
fikri savunan insanların tezleri doğru olmaktan uzaktır. Ayet ise, fikirlerini kanıt
layacak bir delil içermemektedir. Çünkü ayetin hemen başında bulunan "ve" 
yani "vav" harfi dilbilgisi ve cümle yapısı olarak cümle öğelerini düzenleme ve 
belirleme için getirilmemiştir. 

Ustelik ayetin kendisi savunulan tez aleyhine bir delil oluşturmaktadır. Çün
kü çocuğun kalbi daha anne karnındayken yaratılmıştır. Bu kitabımızın başka bir 

548 Es-Savaık, (3/957) 



Sure: 16 • N a h ı  Suresi ·:· 513 

bölümünde Huzeyfe bin Üseyd'den aktarılan bir hadis verilmiştir. 549 Bu sahih 
hadiste geçenler şöyledir: Erlik suyunun kadının yumurtasını döllemesinin ve 
ana rahmine yerleşmesinin üzerinden 42 gün geçtikten sonra şanı yüce olan 
Allah ana rahmindeki döllenmiş yumurtaya bir melek gönderir; ona biçim verir, 
sonra işitme, görme duyularını yarattıktan sonra derilerini ve etlerini oluşturur. 
Burada anlatılan görme ve işitme duyusundan amaç kulak ve göz olduğundan 
işitme ve görme görevi ve özelliği bu organlara verilmiştir. 

Ancak uygulamalı algılama olan kulağın sesleri işitmesi, gözün varlıkları 
görmesi ise bu organların algılamasını engelleyen perdenin ortadan kalkmasıy
la gerçekleşir. Çocuk anne karnından çıkınca bu perde ortadan kalkar ve or
ganlar yapması gereken şeyleri yapmaya başlar. İşlerin en doğrusunu bilen ise 
Allah'tır.550 

79. Gök boşluğunda musahhar kılınmış kuşları görmüyorlar mı?  On
ları (havada) Allah 'dan başkası tutmuyor. Şüphe yok ki bunda iman 
edecek bir topluluk için ayet (ve ibret)ler vardır. 

80. Allah, evlerinizi size huzur bulacağın ız meskenler kıldı. Size da
var derilerinden gerek göçtüğünüz günde ve gerek konduğunuz günde 
hafifçe taşıyacağınız evler ve (bazısının) yünlerinden, (bazısın ın) tüyle
rinden ve (diğerlerinin) kıllarından bir süreye kadar giyecek, döşenecek 
ve ticareti yapılacak bir meta verdi. 

549 Bu hadisi İmam Müslim "Sünen" adlı eserinde "Kader" bölümünün " . . .  insanın yaratılma
sı" kısmında Huzeyfe bin Üseyd'den rivayet etmiştir. (C:5/499) .  Hadiste şöyle geçmektedir: 
"Allah'ın Elçisi Nebi -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Erkeğin erlik suyu kadı
nın yumurtasını dölledikten ve ana rahmine döllenmiş yumurtasının yerleşmesinden 40 -
45 gece geçtikten sonra bir Melek onun yanına gelir ve: "Ey Rabbimiz! Bu çocuk mutsuz, 
zahmetli ve sıkıntılı olan ŞakTierden midir yoksa mutlu, huzurlu ve hoş bir yaşam süren 
Sa1dlerden midir?" diye sorar . . .  " 

550 Tuhfetu'l-Vedud, s. 235 
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81 . Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaydı. Dağlarda, sı
ğın ıp barınacağınız yerler yarattı .  Sizi sıcaktan (ve soğuktan) koruyacak 
elbiseler ve (savaşta) kendi kuvvetin izden (düşmanın ızdan) koruyacak 
zırhlar bağışladı. İşte O, teslimiyetle itaat edesiniz diye üzerin izdeki n i
metini  böylece tamamlamıştır. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Azze şöyle buyuruyor: "Ve Allah yarattıklarından sizin 
için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizler için barınaklar yaptı. Size sıcağa karşı ko
ruyan elbiseler ve (savaşlarda) koruyucu elbiseler (zırhlar) verdi. " (Nah!, 16/81 )  

Allah (c .c . ) ,  savaş giysilerini yapanın kendisi olduğunu yani insana b u  işleri 
yapma becerisini kendisinin verdiğini bildirmiştir. Bu giysiler insan eliyle işlenip 
yapılmış zırh ve normal elbiselerdir. Bu giysilerin Allah (c .c . )  tarafından yaratılan 
ham maddesinin kendisi bu isimlerle anılmaz . Ancak bu giysiler imal edildikten 
sonra elbise ya da zırh diye isimlerle anılırlar. Bu giysileri yapma becerisi Allah 
(c . c . )  tarafından insanlara verildiği şekliyle, ham maddesiyle , parçaların oluştur
duğu yapısıyla ve bu elbise kendi özellik ve bütünlüğüyle Allah' ın yarattıkların
dandır. 551 
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82. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen ancak açıkça bir tebliğden iba
rettir. 

83. Onlar Allah 'ın nimet(/er) ini  itiraf ederler, sonra da onu inkôr 
ederler. Onların çoğu kafir kimselerdir. 

84. O günü hatırla ki, her ümmetten birer şôh id göndereceğiz. Sonra 
o kafirlere (özür beyan etmeye) izin de verilmeyecek, onlardan (Rabb
lerini) razı etmeleri de istenmeyecek. 

551 Şifau'l-Alil, s-54 -55 
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85. O zalimler, azabı görünce azabları hafifletilmeyeceği gibi, onlara 
mühlet de verilmeyecektir. 

86. Şirk koşanlar, koştukları ortakların ı  görünce: "Rabbimiz, Seni bı
rakıp tapındığım ız ortaklarımız işte bunlardır! " diyecekler. Bunlar da on
lara: "Şüphe yok ki siz yalancı/arsınız" diyerek cevap yetiştireceklerdir. 

87. Onlar o gün Allah 'a teslim olacaklar. Bütün uydurdukları da ken
dilerini b ırakıp gitmiş olacaktır. 

88. Kafir olup da Allah 'ın yolundan alıkoyanların Biz -çıkarageldikle
ri fesatlara karşılık- azablarına azab katarız. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "inkar edip de Allah 'ın yolundan 
çeviren kimselerin üzerine yapmakta oldukları bozgunculuktan ötürü, azapların ı  
kat kat artıracağız. " (Nahl, 16/88) 

Onlara gelecek olan ya da uğramış oldukları azapların biri Allah ' ı  inkarları di
ğeri ise Allah yolundan saptırmaları nedeniyledir. Sapıklıklara çağıranlarla sapıklık 
çağrılarına uyan ve onlara katılanlar aleyhine Allah' ın (c.c . )  hikmet ve adaletinin 
kararı, günahları kadar bir bedel ödemeleri noktasında kesinlik kazanmıştır. 

Kendisine uyup peşinden gelenlerin sapmalarına neden olduğu için bu ki
şilerin azabı şüphesiz ki; kat kat artırılacaktır. Bunlar sürekli mutsuz ve sıkıntılı 
şakilerden olacaklar. Buna karşılık doğru yola ve doğruluklara çağıran kişiler ise 
mutlu,  huzurlu bir yaşam sürecek ve saidlerden olacakları için sevapları kat kat 
artacak, kendisine uyup yolundan giderek ve h idayete erenlerin sayısı kadar 
dereceleri artacak ve durumları ise "şakiler" in tam tersi olacaktır.552 

89. O gün her ümmetin içinden kendilerine karşı (peygamberlerini) 
birer şahid göndereceğimiz gibi, seni de bunların üzerine bir şahid ola
rak gönderdik. Ve Biz sana bu Kitabı her şeyi açıklayan, bir hidayet, bir 
rahmet ve Müslümanlara bir müjde olmak üzere kısım kısım indirdik. 

552 Tariku' l-Hicreteyn,  380 
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90. Şüphesiz ki Allah adaleti ihsanı akrabaya (ihtiyaç duydukları şey
leri) vermeyi emreder. Fahşayı, m ünker ve bağyi yasaklar. İyice dinleyip 
tutasınız diye size öğüt verir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah (c.c . )  şöyle buyurmaktadır: "Gerçek şu ki, Allah adaleti 
iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülük ve az
gınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nah!, 1 6/90) 

Allah (c .c . ) bu ayetin başında adaleti, adaletli olmayı, adaletli yaşamayı, ba
ğışlamayı ve yakınlara yardım etmeyi gündeme getirmiş, ortasında kötülükleri ,  
çirkinliği, çirkin işleri, azgınlaşmayı ve azgınlıkları yasaklamış, ayetin son bölü
münde de tutulmasını isteyerek öğütler verip hatırlatmada bulunuyor. Allah(c .c . )  
bu ayette; değişik açıklama türlerin i ve bağışlama şekillerini biraraya getirmiştir. 

Adaletli olmak, bağışlamak, kötülük ve çirkin işler yapmak ve azgınlaşa
rak günahlara dalmak anlamlarını ifade eden kelime ve anlatımların başına 
Arapça'da belirteç için kullanılan ve adına "tanımlama ve biçimleme harfi" de
nilen "elif" ve "lam" yani "E.L' takısını getirmiştir. Bu takı, başına geldiği ismin 
bütünü ilgilendiren tüm parçalarını; biçim, şekil ve tür olarak kapsamaktadır. 
Ayette geçen " . . .  kötülük ve azgınlığı yasaklar" ifadesi, "kötülüğün ve azgınlığın 
her türünü, her biçimini ve her şeklini yasaklar" , demektir. Üstelik sözcüklerle 
ifade ettikleri anlamlar arasında bir uyum ve bütünlük vardır. Bu uyum ve bütün
lük maddi boyutta "Allah . . .  yı emreder ve . . .  yı da yasaklar" bölümünde olurken 
manevi boyutta "Allah adaleti, bağışlamayı ve akrabaya yardım etmeyi . . .  " ve 
"Çirkin işleri, kötülük ve azgınlığı da . . .  " bölümlerinde gerçekleşmiştir. 

Çünkü son sayılan üç husus ilk sayılan üç hususun tam aksidir. İlk üç şey 
iyi olup son üç şey de çirkindir. Burada ele alınan güzel olanla çirkin olan ara
sında manevi bir uyum vardır. Bir de bağışlama ve karşılıksız verme ifadesi olan 
"ihsan" sözcüğü gerekeni anlattığı halde bu hususun altını çizmek için akrabalara 
iyilik yapmayı ayrıca vurgulamış ve özel olarak belirtmiştir. Zaten ayete her şeyi
ni adaletle düzenlemeyi emrederek başlamıştır. 

Çünkü tüm hayatı adalet üzerine kurmak farzdır. Adaletten sonra " ihsan"la 
devam etmiştir. Bu bir çağrıdır. Ama en az adaletle hareket etmek kadar gerekli
dir. Ayetin cümle yapısı ve kelimeleri itibariyle güzel bir dizilişi vardır. Cümlelerin 
bir kısmı diğerlerine bağlanmıştır. Şöyle bir bakınca ayetteki dizilişte önce adalet 
kavramı gelmiş ikinci sırada kendi tür, biçim ve şekillerinin tümünü kapsamına 
alan "ihsan" kavramı gelerek adalet kavramına bağlanmıştır. Hemen arkaların
dan üçüncü sırada " ihsan" kavramı genelden özele geçerek akrabalara ve yakın
lara yönelmiştir. 
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Nitekim " ihsan" vermek ve bağışlamaktan çok akrabalara ve yakınlara ver
mek olarak gelmiştir. Bu emir cümlesinden sonra b ir yasaklama ve men etme 
cümlesi getirilmiş ve bir "ve" yani "vav" bağlacıyla emir cümlesine bağlanmıştır. 
Sonra bu emir ve yasaklama cümleleri aynı anlayışla düzenlenmiş, bir sisteme 
bağlanmış ve bir bağlaçla bu düzenleme vurgulanmıştır. Öyle ki, bu düzen ve 
sistem içerisinde baştakinin sona sondakinin başa geçirilmesi şeklinde cümlelerin 
yer değiştirilmesi söz konusu değildir. 

Bunun yanında öne alınması gereken kelime sona alınmamış ve sona alın
ması gereken kelime de öne alınmamış olup her öge yerli yerindedir. Sonra da 
tüm bu emir ve yasaklamaları kapsayan ayeti Şanı yüce olan Allah ( c .c. ) ,  en ince 
ayrıntısına kadar düşünüp hikmetle ve güzel öğütle kendi yoluna çağırarak güzel 
bir üslupla sona erdirmiştir. 

Ayet uygulamaların güzelliklerinden tutun da değişik emir, men, yasaklama, 
hüküm, öğüt ve tavsiyeleri içermektedir. Bu ayetin içeriğinde bulunanlar, değişik 
sure ve bölümlerde dağınık olarak ele alınıp işlenilseydi bu kadar farklı anlam 
boyutuna sahip olmaz, ortadaki problemler boyutlu olarak böylesine incelene
mez ve ayrıntıları da böylesine işlemezdi. 

Zatından tutun da konuşması olan kelamına, mükemmelliğine ve hüküm 
verip yargılamasına kadar hiç bir şekilde yarattıklarına benzemeyen Allah'ın 
( c.c . )  şanı ne kadar da yücedir! 



518 +t• Beda i 'ut-tefslr 

91 . Ahitleştiğin iz zaman Allah ' ın ahdini eksiksiz yerine getirin.  Ye
minleri pekiştirdikten sonra bozmayın. Hem Allah 'ı üzerin ize kefil yap
mışken (nasıl bozarsın ız) ? Şüphe yok ki Allah yaptıklarınızı bilir. 

92. İpliğini sağlamca eğirdikten sonra söküp bozan kadın gibi olma
yın. Bir ümmet diğer bir ümmetten daha çoktur diye yeminlerinizi ara
nızda (nasıl olur da) bir h ile ve fesat aracı ediniyorsunuz? Her halde Al
lah sizi bununla imtihan eder. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyi 
O, Kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. 

93. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, diledi
ğin i saptırır, dilediğin i  de hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan muhakkak 
sorguya çekileceksiniz. 

94. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat aracı edinmeyin. Çünkü o 
takdirde sapa sağlam yerleştikten sonra ayak(ın ız) kayıverir ve Allah 
yolundan sapıp başkaların ı  alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsın ız; 
(ah irette ise) büyük bir azabı hak edersin iz. 

95. Allah 'ın ahdini az bir pahaya satmayın. Çünkü Allah katında olan 
sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz . . .  

96. Sizin yanın ızdaki tüken ir. Allah 'ın nezdindekiler ise kalıcıdır. 
Sabredenlerin mükafatını  elbette yapmakta olduklarının güzeliyle ve
receğiz. 

97. Erkek olsun kadın olsun, kim m ü 'min olduğu halde salih amel 
işlerse Biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız. Ve bunları elbette 
işlediklerinin en güzeliyle mükafat/andıracağız. 

Tefsiri: 

Mü'min Kişi İçin Güzel Ve Temiz Bir Hayat 

Şanı yüce olan Allah, kendisine inanıp güzel ve temiz işler yapanlar için 
tertemiz bir hayat oluşturmakta bu hususu belirterek vurgulamak için de şöyle 
buyurmaktadır: "Erkek ya da kadın, inanmış olarak iyi işler işleyenleri (dünyada) 
güzel bir hayatla yaşatırız ve onların (ahirete) ödülünü yaptıklarının en güzeli1,1/e 
veririz. " (Nah!, 16/97) 

Verilen bu ayet, Allah 'a  (c .c. ) inanan ve içtenlikle temiz işler yapan ve er
demli davranan insanlar için dünya ve ahirette bu yaptıklarının karşılığı olarak 
dünya hayatında güzel bir yaşam ve kıyamet gününde de ödüllerin en güzelinin 
karşılık olarak verileceğine dair kesin sözü içermektedir. Böylece iki dünyada da 
hayatın en güzeli onların olacak ve mutlu olacaklardır. 553 

553 el-Cevabü' l-Kafi , s . 177 
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Burada anlatılanlarla amaçlanan Allah ' a  inananlarla Allah' ı  inkar edenler ve 
günah işlemekten uzak durup kötülüklerden arınanlarla günahlara olabildiğin
ce dalanlar ve sakınmayanlar arasındaki ortak bir hayat değildir. Yani  bir taraf 
yiyecek, içecek, elbise ve evlenileceklerin en iyisıni elde edecek diğer taraf ise 
bunun aksi olacak değildir. Belki de Allah'ın düşmanları yiyeceklerin, içeceklerin, 
giyeceklerin ve evlenilebilecek eşlerin en güzeline sahip olurken Allah ' ın dostları 
tüm bunlardan yoksun kalabilirler. Yani inanmayanlar bu hususlarda inanan in
sanlara oranla kat kat hatta çok daha fazla nimete sahip olabilirler. 

Ne var ki, noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah (c .c . )  inanan, erdemli 
davranan, hayırlı ve temiz işler yapan kimselere çok güzel bir hayat yaşatacağı 
sözünü vermiş ve bunu garanti etmiştir. O (c.c . ) ,  sözünde durur ve vaadine aykırı 
davranmaz. Bütün çabalarını tek bir noktada toplayarak tek kaygısı Allah ' ı  razı 
etmek olan bir insanın hayatından daha güzel hangi hayat olabilir ki? Bu kişi 
kalbini Allah (c .c . )  ile başkaları ya da başka şeyler arasında paylaştırmamış ama 
onu yalnızca Allah'a yöneltmiştir. 

Daha önceden şaşkın bir durumda olan ve her parçası başka bir yönelim 
içerisinde olup bir parçası da Allah'a (c .c . ) yönelmiş bulunan iradesi ( istenci) 
ve düşünce sistemi her şeyden vazgeçerek tümüyle ve tamamen Allah'a yönel
miştir. Böylece dilinden düşürmeksizin tek andığı şey en yüce sevgilisi olmuş, 
sevgisi ve aşkı Allah' la (c.c. ) buluşmaya yoğunlaşmıştır. O' nunla (c.c . ) dostluk ve 
yakınlık kurarak O'nu (c.c . )  işlerine vekil ve veli kılmak artık varlığının tek amacı 
haline gelmiştir. 

O kişinin amacı, iradesi (istenci ) ,  yönelimi ve gidişatı kalbinin düşündüğü 
hedef eksenli olup ona yoğunlaşmıştır. Öyle ki, bu kişi susacak olursa Allah (c.c . ) 
için susar, konuşacak olursa Allah (c.c. ) için konuşur, dinleyecek olursa Allah 
( c.c. ) için dinler, bakacak olursa Allah (c .c . )  için bakar. Allah' ın (c .c . )  yardımıyla 
düşmanlarına üstünlük sağlar, Allah (c.c . ) için yürür, Allah ' la (c .c . ) hareket eder, 
Allah' la (c .c. ) huzur bulur ve sakinleşir. Allah (c .c . ) için yaşar, Allah (c.c. ) için ölür 
ve Allah'la (c.c. ) dirilir. 554 

Bunlar, doğru söyleyenlerin en doğru söyleyeninin verdiği haberdir. Bu ha
beri veren kişi, haberi içtenlikle kabullenen ve ona inananların yanında gözle 
görürcesine inanmak olan "ayne 'l-yakin" derecesinde hatta olayın içinde ve olayı 
yaşıyormuşçasına bilmek olan "hakka'/-yakin" derecesinde bir haberdir. Mü 'min 
olup hayırlı işler yapan her insanı, inancı ve hayırlı işleri nedeniyle ve derecesine 
göre Allah 'ın (c. c. ) en güzel hayatla yaşatacağına dair sözü vardır. 

Ne var ki, kaba, anlayışsız ve ahmak insanlar bu hayatın amacını belirleme 
hususunda büyük bir yanılgıya düştüler. Onlar yaşamanın hedef ve amacı ola
rak; türlü türlü yiyecek, cins cins içecek ve değişik giysilere kavuşmak, değişik 

554 el-Cevabu !-Kafi, s .277 -278 
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kesimden evlenecek eşler bulmak, makam ve mevki sahibi olmak, mal ve mül
ke kavuşmak, düşmanları kahredip bitirmek ve çeşitli şehevi duygularını tatmin 
edip zevk ve lezzetle yaşamak olarak görmüşlerdir. 

Hiç kuşku yok bu sayılanlar, zaten hayvanların hayatındaki ortak ögeleridir. 
Hatta bazı hayvanlar bu tip yaşama koşulları açısından ele alındığında insan
lardan çok daha fazla kısmete sahip oldukları görülür. Yırtıcı hayvanların ,  diğer 
otobur hayvanlarla binek ve kesim hayvanlarının yaşamdan aldığı tatlılıklardan 
öte, hayattan herhangi bir tat almayan ve hayatının hedefi olmayan kimselerin 
durumu, kendisine uzaktan seslenildiği halde belli-belirsiz bir şeyler işittiği halde 
söylenenleri iyice anlayamayan kimselerin durumları gibidir. 

Adeta, hayvanların hayatıyla benzer bir hayat süren kimseler, bu doyumsa
maya yönelik "şehevi" duygularının çağrısına uyup onları tatmin etmek bir ke
nara içerisinde bulunduğu sıkıntıdan ve kalbinin karmaşıklığından dolayı kendi 
çocuklarını , ailelerini, kadınlarını, mallarını ,  kardeşlerini, evlerini ve hatta üzerin
de yaşayıp yurt edindikleri vatanlarını b ile düşünemeyecek durumlara girmişler
dir. Bundan dolayı da bulunduğu durumdan çıkabilmek için sahip olduğu her 
şeyi bir çırpıda terk etmeye zoraki de olsa kendi kendini razı etmektedir. 

Üstelik nefsini çeşitli sıkıntı ve zorluklara sokarak kendini, haram kılınan 
şeyleri bile yapmaya zorlamaktadır. Bu hususta kalbini rahat tutmasının sonucu 
olarak kendi çocuklarını ,  arkadaşlarını ve kardeşlerini öldürmek gibi ağır suçları 
bile olağan görmektedir. Bu durumda iken gerek duygusal açıdan gerekse kal
binin rahatlığı bakımından olacak ki, yaptığı kötülüklerden dolayı kınanmaktan , 
irdelenmekten ve tehdit edilmekten asla huzursuzluk duymaz. Hatta birileri göğ
sünün üzerine vurup ta bu kötülükleri niye yaptığını soracak olsalar: "Kabe'nin 
Rabbine yemin ederim ki, ben başarılı ve bereketliyim" ,  der ve bu tutumunu 
dizlerinin dermanı tükenip elleri ve vücudu güçten düşse bile hayatının sonuna 
kadar sürdürür. 

Durumunu soranlara uzun ve güzel bir hayat yaşadığını anlatarak, "sabret
seydim daha çok nimetler elde ederdim," der. Sonra da ölümüne doğru huzurlu 
ve mutlu bir halde gider. Buna karşılık bir başkası ise yoksulluğu yanında "eğer 
krallar, sultanlar ve onların nesilleri olanlar bizim hayat tarzımızı görselerdi bizleri 
bu yaşantı yüzünden kılıçlarıyla yok ederlerdi ," diyor. Bir başkası da, "öyle anlar 
oluyor ki, kalplerimiz neşe ve zevkten dans ediyor. " Diyorlar. Güngörmüş, bilgili 
ariflerden bazıları da; "öyle zamanlarımız oluyor ki, "Cennettekiler böyle bir anı 
yaşasalardı hayatlarının en güzel anını yaşamış olurlardı, diyoruz" , derler. 555 

Noksanlıklardan yüce olan Allah (c .c. ) verdiği habere göre; (teorik iman) bil
ginin ve (pratik salih amel) hayırlı (şlerin karşılığı Allah' ın (c .c . )  vaadi yani verdiği 
sözü gereğince dünyada güzel bir hayat sürmek, ahiret hayatında ise karşılıkların 

555 Miftahu Dari 's  -Saade (38) 
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en güzelidir. Bunun tersi ise , dünyada zor ve sıkıntılı bir geçimle yaşamak, (ölü 
ruhlarının kıyamete kadar bekleyecekleri yer olan) "berzah alemin" de sıkıntılarla 
beklemek ahiret hayatında da azap içerisinde bırakılmak ve unutulmaktır.556 

98. Kur'an'ı okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın. 

99. Doğrusu iman edip yalnız Rabblerine tevekkül edenler üzerinde, 
onun hiçbir hakimiyeti yoktur. 

1 00. Onun hakimiyeti ancak kendisini dost edin ip de onu Allah 'a 
ortak koşanlar üzerinedir. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kur'an okuyacağın zaman 
hemen o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın ( euzu veya esta'i'zu billahi mine'ş
şeytani'r-racim de). Gerçek şu ki, iman edip te yalnızca Rabblerini vekil tutmuş 
olanların üzerinde onun (şeytanın) hiç bir etkisi ve egemenliği yoktur. Onun etki 
ve egemenliği yaln ızca onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşan /aradır. " 
(Nahl , 16/98-100) 

"Esta'izu billahi" diyerek "Allah 'a  sığınırım" veya "sığınıyorum'' , demek; 
Allah' ın yardımıyla korunurum, O'na tutunurum ve O'na sığınırım gibi anlamla
ra gelmektedir. "Esta'!zu" veya "e'uzu" yüklemlerinin mastan; "A, Ve, Ze" ,  iyaz 
ve me'azdır. Genellikle kullanımı harfleri artırılmış kalıbıyla "müsteaz" şeklinde 
olması yanında bu yüklem; içinde, içine , . .  e ,  . .  a ve ile gibi anlamlarıyla "fi" ve 
"b!" edatlarını alarak kullanılmaktadır. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesel
lem- : (Bir bayana hitaben) ;  "Lekad uzti bi meazin" yani "sen, bir sığınağa sığın
mışsın" buyuruyor.557 

Bu sözcüğün aslı, bir şeye sığınmak, o şeye yaklaşmak ve yakın olmak an
lamındadır. Araplar "etyabu' l-lahmi uvvezuhu" yani, "etin en güzeli kemiğe en 

556 Miftahu Dari's -Saade (47) 
55 7 İmam Buhari bu hadisi Hz. Aişe'nin talak hakkında rivayet ettiği bir hadisten almıştır. Kita

bının c: 9, s: 268. Talak (boşanma) bölümünde yer almaktadır. Erkek karısını boşanmayla 
karşı karşıya bırakabilir mi? Bu , "İbnetu'l-Cevn" hakkındadır. İbnetül'l-Cevn, Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in yanına getirildiğinde Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
kendisine yaklaşınca "senden Allah'a sığınırım·· dediği hadistir. 
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yakın veya bitişik olanıdır" , derken kullandıkları "uvvezu" kelimesi ile etin kemi
ğe en yakın ve bitişik olan kısmını kastederler. "Nakatun aizun" ifadesi "kendi
sine sığınılan deve" demektir ki, yavrusunun kendisine sığındığı deve anlamına 
gelir. Bu kelimenin çoğul hali "uvuzun" şeklindedir. Hudeybiye hadisinde ge
çen ifadenin de anlamı buna benzemektedir. Orada geçen ifade; "Meahümü' l
Uvezu' l-Mutafili " ,  şeklindedir. Burada kullanılan "mutafil" kelimesi "mutfil"in 
çoğulu olup beraberinde yavrusu olan ve kendinden ayrılmayan deve anlamına 
gelmektedir. 558 

Aralarında Camiu' l-Usul ad!t eserin yazarı Mecidüddin el-Cezerl'nin559 de 
bulunduğu bir grup hadis bilgininin bu ifade kullanılırken genelde kadınlara işaret 
olunarak kullanılan bir istiare yani eğretilemedir. Bu ifade, "onlar beraberlerinde 
kadınları ve çocukları olduğu halde" anlamına gelmektedir. Gerçi bu anlatımda 
sanata gerek duyulacak değildir. Kelime zaten gerçek anlamıyla kullanılmış böy
lece cümle, "sana, hayvanlarıyla ve binek hayvanlarıyla geldiler ve senin huzu
runa yanlarında yavruları olan develerini çıkardılar." Şekline dönmüştür. 

Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah (c .c . ) ,  Kuran-ı Kerim okumaya 
başlayanların şeytandan kendisine sığınmalarını yani euzu veya esta'lzu billahi 
mine'ş-şeytani ' r-racim demelerini emretmektedir. Bu hususta değişik görüşler 
vardır: 

Birincisi : Kuran, kalplerde olan hastalıklara şifadır. Kur'an, kalplere şeyta
nın attığı vesveseleri , şehvetin azgınlığını ,  kötü niyetliliği ve kötü arzuları giderir. 
Şeytanın kalplerde emrettiklerine karşı bir ilaçtır. Allah (c .c . ) kalpte yerleşmiş bu
lunan hastalık etkenlerinin dışarı atılmasını ve kalbin bu tip şeylerden tamamen 
boşaltılmasını istemiştir. Böylece hastalığın gidişiyle kalpte oluşan boşluğa şifa 
olan ilaç yerleşecek kalbe egemen olup etkisini gösterecektir. Nitekim bu hususta 
şöyle denilmiştir: 

Arzuyu tanımazdım, arzusu bana geldi ,  
Boş kalbimi bulunca, girip yerleşti. 

Bu şifalı ilaç {yani Kur'an) kalbe girince kalp kendisine acı veren ızdırap, 
sıkıntı ve dertlerden kurtulur. 

İkincisi: Suyun, bitkilere hayat verdiği gibi Kur'an da kalbe hayır, ilim ve 
dosdoğru yol olan hidayetle hayat verir. Şeytan ise, bitkileri yakıp yokeden ateş 
gibidir. Kalpte hayırlı bir bitkinin yeşerip hayat bulduğunu görünce hemen onu 
yakmaya ve bozup ortadan kaldırmaya çalışır. Kuran'ın iyileştirici niteliği ve şifa 
oluşu nedeniyle kalpte oluşan hidayet ve hayrı şeytanın yok etmemesi için Allah 

558 Buhari'nin rivayeti, (5388) Şartlar bölümü, Cihadın Şartları kısmı .  
559 Bu kişi, İmam Mecidü'd-din Ebu's-Saadat el Mübarek bin Muhammed bin el-Esir el

Cezeri'dir. Allah (c.c. ) ona rahmet etsin. Bkz. Camiu' l-Usul, 8/303 
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(c .c . )  ondan kendisine sığınılmasını euzu veya esta'izu billahi mine'ş-şeytani'r
racim denilmesini emretmiştir. 

Bu bakımdan birinci açıklama ve ikincisi arasındaki fark, birinci yorumda 
anlatılan Allah 'a  sığınma Kuran' ın yararlarını, hidayetini , ilmini, hayır ve bere
ketini elde etmek içindir. Anlatılan diğer sığınma ise , Kur'an' ın kalbe sağladığı 
yararlarını korumak, kalıcılığını ve kalbe sağlamca yerleşik olmasını sağlamak 
içindir. 

Sanki şöyle denmektedir: Kuran' ı okuduktan sonra Allah'a  sığınmanın bu
rada anlatılanlardan bir payı olsa da -Allah hakkı için- sahabeden bize gelen 
sünnet ve rivayetler bu ayetin uygulaması olarak Kur'an' ı okumaya başlamadan 
önce kovulmuş şeytandan Allah'a  sığınmanın gerekliliğini bize anlatmaktadır. 
Bu anlayış ve uygulama ilk dönem Selef ve sonraki dönem Halef İslam alimleri 
çoğunluğunun fikri ve uygulamalarıdır. K. Kerim' i  okumadan önce şeytandan 
Allah'a sığınmanın iki nedeni vardır; 

Birincisi: Üseyd bin Hudayr'dan aktarılan hadiste geçtiği gibi Melekler' in, 
Kur'an okuyucularına yakınlaşmaları ve okuyuşlarını dinlemeleridir. Nitekim bu 
hadiste Üseyd, K. Kerim okurlarken tıpkı lambalar gibi gölgelerin ortaya çıktığını 
anlatmış Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- de; "onlar meleklerdir" 
demiştir. 560 

Şeytan meleğin karşıtı ve düşmanıdır. Bu nedenle K.Kerim okuyucusu kişi, 
Allah (c.c. ) ' tan düşmanlarını uzaklaştırmasını istemekle emrolunur. Böylece sı
ğınma duası nedeniyle şeytanlardan boşalan o yere melekler gelirler. Çünkü bu 
ulaşılan öyle bir aşamadır ki, orada meleklerle şeytanlar birlikte olamazlar. 

İkincisi: K. Kerim' i  okumaya başlamadan önce şeytandan Allah'a sığınma
nın diğer bir özelliği ise şudur: Şeytan, Kur'an okuyan kişinin yanına at ve adam
larıyla yani ordusuyla gelir. Amacı, onun, Kur'an ayetlerinin indiriliş amacını, 
kavramını, onunla istenen şeyleri düşünüp anlamasını engellemektir. Bunun için 
bütün çabasını harcayarak o kişinin kalbiyle Kuran'ın anlatmaya çalıştığı şeylerin 
arasına girerse amacına ulaşmış, okuyucunun Kuran' dan yararlanmasını engel
lemiş olur. Bu nedenle şanı yüce olan Allah kuluna, K.Kerim'i okumaya başladı
ğında kovulmuş şeytandan kendisine sığınmasını emretmiştir. 

Başka bir özellik ise; Kuran'ı okuyan kişi okuduğu Kur'an ile (şeytandan) 
Allah'a sığınır. Bir hadiste şöyle geçmektedir; Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem
şöyle buyurmuştur: "Şanı yüce olan Allah ,  "Kur'an' ı güzel bir şekilde ve güzel bir 

560 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "Kur'an'ın faziletleri bölümü"nde "Kur'an okunduğu sırada 
huzurlu bir ortamın oluşumu ve Meleklerin inişi" kısmında, (8/680) ,  İmam Müslim ise kita
bının "yolcu namazı" bölümünde "Kur'an okunduğu sırada huzurlu bir ortamın oluşumu ve 
Meleklerin inişi" kısmında (2/450 -451 )  rivayet etmişlerdir. 



524 ·:· Beda i 'ut-tefslr 
������� .�����- �����· 

sesle okuyanı dinler. Hatta ev sahibinin sesini hizmetçisinden daha iyi duyar." 561 
Şeytanın okuyuşu ise ancak şiir ve şarkıdır. Bundan dolayı da Kur'an' ı okuyan 
kimseye, Allah'a  sığınarak şeytanı uzaklaştırmasını emretmektedir. Şanı yüce 
olan Allah' ın adını aniden anarak O'na sığınan kişi şeytanı şaşırtmış ve kovmuş 
olur. Rabbı olan Allah da onun Kur'an okuyuşunu dinlemektedir. 

Bu hususta bir başka özellik şudur: Noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah, 
gönderdiği tüm peygamber ve nebilerin her birinin Allah' ın ayetlerini okurken 
şeytanı kendi güvenlikleri için kovduklarını bildirmektedir. İlk kuşak İslam bilgin
leri olan Selef alimlerinin hemen tamamı buradaki anlamın, Allah' ın ayetlerini 
okumak isteyen her kişinin şeytanı kovarak yani euzu veya esta'izu billahi mine'ş
şeytani' r-racim dedikten sonra okumasına başlaması olduğunu bildirmişlerdir. 

Şairin biri halife Hz. Osman' ın öldürülmesi dolayısıyla şunları söylemiştir: 
Allah'ın kitabını arzulayıp istemişti bir gecenin başında, 
Tuzaklanan eceline yetişti o gecenin sonunda. 

Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ile beraber yaşamış onun sahabelerinden 
seçkin bir kimse için şeytanın yaptırdıkları böylesi bir ölüm olunca şeytan diğer 
insanlar için neler yaptırmaz ki? Şeytanın vesvese verip karıştırmasından dolayı 
bazen Kur' an okumak insana ağır gelir bazen karıştırır okurken şaşırır bazen de 
okuyuş hafif gelir. Bazen okurken dili diline dolaşır yahut belleği ve kalbi hafifler 
neşelenir. Ne var ki ,  şeytandan Allah'a  sığındıktan sonra Kur'an okumaya başla
ması bazen kişi bazen neşeli ve zihni açık kılabilir bazen de tersi durumlar yahut 
her iki durum aynı anda gerçekleşebilir. Durum ne olursa olsun Kur' an okumaya 
başlarken en önemli şey, kişinin şeytandan şanı yüceler yücesi Allah'a  sığınması 
yani, euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani ' r-racim demesidir. 

Bu hususta başka görüşleri de alalım, şöyle ki; şeytanın en hırslandığı ve 
en titiz davrandığı durum insanın hayır yapmaya ve iyi işler işlemeye niyetle
nip yöneldiği yahut hayırları yapmaya koyulduğu zamanlarıdır. Şeytan gerek 
insanın hayra niyetlenmesi gerekse işlemesi anında şiddetle ileri atılarak bu hay
rı kesmek ve insanla onun arasına girmek ister. Sahih bir hadiste Peygamber 

561 Bu hadisi İmam Ahmed -radıyallahu anh- rivayet etmiştir (6/19) .  İbni Mace, kitabının 
"Kur'an' ı güzel sesle okumak" başlığının "namazın kılınması ve sünnetleri" bölümünde al
mıştır. { 1 ./425,  hadis no: 1340) 
Busir1, "Zevaid" adlı eserinde bu hadis hakkında şöyle diyor; "bu hadis, Fudale ve Raşid 
bin Said ' in azatlı köleleri olan Meysere'nin rivayet edenleri bakımından bulduğu bir kusur 
nedeniyle hadis bilginlerinin derecelerini de dikkate alarak "hasen" derecesindedir, demiştir. 
{ 1/436) Bu hadis, İbni Mace'nin Sünen adlı eserinde zayıf olarak değerlendirildiği gibi Elbani 
de "zayıf" olarak değerlendirmiştir. 
El-Hakim ,  eserinde ( 1/570 -57 1 )  şöyle diyor; "bu hadis İmam Buhari ve İmam Müslim'in 
şartlarına göre "sahih" kabul edilse de onlcır kitaplarına almamışlar. İmam Zeheb!, bu hadisi 
"munkatı' (nakledenlerinde kopukluk olan )" diye değerlendirmiştir. 
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Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- ' in şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır: "dün 
gece şeytanın biri bana galip geldi namazımla benim arama girerek beni ondan 
uzaklaştırmak istedi. . .  "562 

Kulun yaptığı işler kendisi için en hayırlısı ve en yararlısı veya Şanı yüce 
olan Allah'ın en sevdiği işlerden biri olduğunda şeytanın kızgınlığı, itiraz etmesi 
ve karşı saldırıya geçmesi en şiddetlisi olur. İmam Ahmed bin Hanbel'in "Müs
ned" adlı eserinde 563 Sebre bin Ebi'l-Fakih'ten bu hadisi aktarmıştır. Resulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kuşku yok ki, şeytan, insanoğlunun 
geçtiği yollar üzerine oturmuş İslam'a giden yollara da onun için çöreklenmiştir. 
İnsan İslam'a yönelince şeytan hemen onun karşısına dikilir de ona: "atalarının, 
dedelerinin ve babanın dinini yüzüstü bırakarak Müslüman mı oluyorsun?" der. 
Sonra insanoğlunun hicret (göç) yolları üzerine oturarak ona: "topraklarını ve 
şu ortamını terk ederek hicret mi ediyorsun?" der. Oysa Müslüman muhacirin 
hicreti uzun bir yola koyulmuş atlının durumu gibidir. Şeytana isyan eder ve 
hicretine koyulur. Şeytan daha sonra Müslüman'ın cihad yollarına oturur. Bu 
cihatlar mal ve canla yapılan cihatlardır. Şeytan cihad eden Müslüman' a savaşa
cak ve vuruşacaksın demek. Öldürülürsen hanımını başkaları alacak mallarını da 
paylaşacaklar. Ne dersin? Hadisi aktaran kişi diyor ki; "o kişi şeytana isyan eder 
ve cihadına koyulur, " dedi. 

Şeytan insanoğlunun tüm hayır yollarına onu gözetlemek için kurulur ve 
daima onu gözler. Mansur, Mücahid' den aktararak şöyle dedi : "Mekke'ye gitmek 
üzere bir topluluk yola çıkmış olmasın hemen aynı sayıda ve aynı niteliklerde 
hazırlanan şeytan da onlarla beraber çıkar. " Bu hadisi İbni Ebi Hatim ( 4 ciltlik) 
tefsirinde rivayet etmiştir. Bu husus şeytanın gözetlemesiyle ilgilidir. 

Şeytandan her hususta Allah'a sığınmak gerekse de özellikle Kur'an okuma
ya başlarken noksanlıklardan uzak olan Allah, kendisi için hayır yollarını kesip 
ortadan kaldırmak isteyen düşmanı olan şeytanla savaşmasını emreder. Böylece 
onu kovması için tıpkı bir yolcunun yoluna dikilen engelleri ve kendini yolundan 
alıkoyan faktörleri ortadan kaldırdıktan sonra kendi kararlaştırdığı seyahatine 
devam etmesi gibi kul, önce Allah'a sığınmalı yani "euzu billahi mine'ş-şeytani'r
racim" demeli ve sonra da kendi işini ve seyrini takibetmeli kararlaştırdığı işlerini 
yapmalıdır. 

562 İmam Buhar! bu hadisi, Sad suresinin 38/ 30. ayetinde anlatılan Peygamber olayları ile ilgili 
bölümde aktarmıştır. (6/527) 

563 Bu hadis sahihtir. İmam Ahmed -radıyallahu anh- rivayet etmiştir (3/483) İmam Nesel "Sü
nen'' adlı eserinin (6/21 -22) "cihad bölümü"nde " . . .  Müslüman olup da hicret eden ve cihad 
eden kimselerin yapması gerekenler" başlığı altında vermiştir. 
Hafız İbni Hacer el-Askalanl, "el-İsabe" adlı eserinde bu hadis hakkında, rivayet edenler 
açısından "hasen" derecesinde sayılmakla beraber fikir birliği olmamıştır, diyor. (4/120) İbni 
Hibban ise, eserinde bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. (4/120) Elbani de, bu hadisin 
sahih olduğunu söylüyor ve eserine 1648 no'lu hadis olarak alıyor. 
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Bu hususla ilgili olmak üzere bir başka açıklama ise, Kur'an okumaya başla
madan önce şeytandan Allah'a  sığınmak yani, euzu veya esta'lzu billahi mine'ş
şeytani'r-racim demek, bir adres belirtmek ve bu sığınmanın ardından K. Kerim 
okunuşunun geleceğini ilan etmek demektir. Bundan dolayı şeytandan Allah'a 
sığınmak olan "istiaze" yani euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani'r-racim 
ifadesi yalnızca Kur'an okunmazdan önce bir giriştir ve toplum içinde işitenler
le duyacak olanlara bir uyarıdır. Bu sığınmayı işiten kişi bunun ardından Allah 
kelamının okunacağını anlayarak ona karşı kendine çeki düzen verip hazırlıklı 
olur. Yoksa başkalarının sözlerine ya da konuşmalarına başlarken "istiaze" söy
lenemez. Ama kişi yalnız başına Kur'an okuyacağı zaman "istiaze" çekmesi ise 
yukarıda anlattığımız nedenlere dayalıdır. 

Şuraya kadar açıklamalarını sunduğumuz hususlar Kur' an okumaya başlarken 
"istiaze" çekmenin yani euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani 'r-racim deme
nin yararlarının açıklanması idi . İmam Ahmed bin Hanbel' in babası Hanbel'den 
yapmış olduğu rivayette şöyle denilmektedir: "Gerek namazda gerekse namaz dı
şında "istiaze" çekilmezden yani euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani' r-racim 
demezden Kur'an okunamaz."  Zira Allah Azze ve Celle en-Nah! suresinin 98 . 
ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan 
Allah 'a sığın . " (yani, euzu veya esta 'fzu billahi mine 'ş-şeytani 'r-racim, de.) 

İbni Meşiş rivayetinde şöyle deniyor: "O, Kur'an okuduğu zaman euzu veya 
esta'lzu bi llahi mine'ş-şeytani'r-racim derdi .  Abdullah bin Ahmed şöyle diyor: 
"Babam Kur'an okumaya istiaze çekerek başlardı .  "Euzu billahi mine' ş-şeytani' r
racim. inne' l-lahe huve's-seml'u' l-alim" ,  (yani ,  o kovulmuş şeytandan Allah' a  
sığınırım .  Gerçekten de  Allah , işte O işiten ve  bilendir" , )  derdi . "  564 

İmam Ahmed' in Müsned' iyle Tirmizi' nin Sünen' inde Ebu Said el-Hudrl'den 
rivayet olunan bir hadiste şöyle geçmektedir: "Nebi -sallallahu aleyhi vesellem- na
maz kılacağı zaman namaza giriş/başlama "tekbirinin hemen ardından; "Euzu 
billahi's-Seml' i ' l-allm mine' ş-şeytani'r-racim; min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi " ,  
(yani, kovulmuş şeytandan, onun insanın içine üflemesinden, verdiği büyüklen
meden, gururdan ve verdiği vesveseden mutlak işiten ve mutlak bilen Allah'a  
sığınıyorum, )  derdi .  565 

564 İmam Ahmed'in "Mesai!" adlı eserine bknz. Bu hadis oğlu Abdullah'tan rivayet olunmuş
tur. 

565 Bu hadis sahihtir. İmam Ahmed "Müsned"inde rivayet etmiştir. (3/50) . Ebu Davud kitabının 
"namaz bölümü"nde namaza başlarken "ey Allahım' Sana yaraşır hamd ile sana şükredi
yorum. Sen noksanlıklardan yüce ve uzaksın . . .  Yani "sübhaneke Allahümme duasını oku
mak" , başlığı altında rivayet etmiştir. (2/4 77 -4 78) . Tirmizl ise, kitabının "namaz bölümü"nde 
namaza başlarken okunacak şey" başlığı altında rivayet etmiştir. (2/9) Bu hadisi Ahmed Şa
kır "sahih" olarak değerlendirmiştir. imam Darimi bu hadisi kitabının "namaz bölümü"nde 
namaza başlarken okunacak şey" başlığı altında rivayet etmiştir. ( 1/226) . 
Ayrıca bknz. " İrvau' l-Galll, c: 2 s: 51 ve el-Muğnl adlı eserin ilgili bölümü, c: 2 s: 1 45 
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Bu konuda ibnü' l-Münzir' in şöyle dediği rivayet olunmaktadır: "Nebi 
-sallallahu aleyhi vesellem- ' den gelen bir haberde O'nun Kur'an okuyacağı zaman 
şöyle dediği aktarıldı: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- Kur'an okumaya baş
ladığında; "Euzu billahi mine'ş-şeytani 'r-racim (o kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığınırım) . "  Derdi .  

İmam Şafi'!, Ebu Hanife ve "el-Cami" adlı eserinde Kur'an okumaya başlar
ken okunacak şey hakkında tercih ettikleri : "Euzu billahi mine' ş-şeytani'r-racim" ,  
(yani, o kovulmuş şeytandan Allah' a  sığınırım . )  demektir. Bu  rivayet İmam 
Ahmed'den aktarılmıştır. Buna dayanak teşkil eden ayetin görünen anlamı ve 
İbni Münzir' in Abdullah' ın rivayetiyle İmam Ahmed'den ve Ebu Said'den aktar
dığı hadis olup; "Euzu billahi's-Semi' i' l-allm mine'ş-şeytani'r-racim, (yani, kovul
muş şeytandan mutlak işiten ve mutlak b ilen Allah'a sığınıyorum) şeklindedir. 

Hasan bin Sirin' in de bu husustaki görüşü böyledir. Bu görüşüne kaynak 
olarak "İfk olayı" (yani Hz. Aişe validemiz' e atılan iftira) hakkında İmam Ebu 
Davud'un rivayetini göstermektedir. Bu rivayette şöyledir: "Nebi -sallallahu aleyhi 
vesellem- ( ifk olayı gününde) oturdu yüzü görünüyordu ve şöyle buyurdu: "Euzu 
billahi's-Semi' i ' l-alim mine'ş-şeytani 'r-racim, (yani, kovulmuş şeytandan mutlak 
işiten ve mutlak b ilen Allah'a sığınıyorum) .  566 

İmam Ahmed' den Kur'an okumaya başlarken okunacak dua ile ilgili olarak 
rivayet edilen bir başka hadiste ise şöyle geçiyor: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- Kur'an okumaya; "Euzu billahi mine 'ş-şeytani 'r-racim. inne 'l-lahe huve's
semf'u'l-alfm ", (yan i, o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığınırım. Gerçekten de Al
lah , işte O işiten ve bilendir, derdi .  

Bu konuyla ilgili olarak Süfyan es-Sevri, Müslim bin Yesar, İbni Akil ve el
Mücerred adlı eserinde Kadı Ebu Yusuf aynı görüşü tercih etmişlerdir. Çünkü, "ko
vulmuş şeytandan Al/ah 'a sığın" (Nahl, 16/98) ayetinin ifade ettiği şey, "festa'lz 
billahi mine'ş-şeytani' r-racim" (yani kovulmuş şeytandan Allah'a  sığın) emridir 
ki , bu da; "Euzu billahi' mine'ş-şeytani 'r-racim" (o kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığınırım) sözü i le uygulanmakta ve "festa 'fz billahi innehu huve 's-semf'u 'l-alfm ", 
(Artık O'na sığın çünkü, O gerçekten işiten ve bilendir. )  (el-Fussilet, 41/36) ayeti 
de buna destek olmaktadır. 

Bundan dolayı da "istiaze" yani "euzu veya esta'izu billahi mine'ş-şeytani'r
racim" dedikten sonra sığınılan Allah' ın niteliğini hemen eklemek gerekmekte
dir. O da, "inne 'hu huve's-semi'u' l-allm'' , (yani, o kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığınırım. Gerçekten de Allah, işte O gerçekten işiten ve bilendir) ifadesidir. Bu 
cümledeki "inne" ; gerçekten,  muhakkak ki, mutlaka ve elbette ki , gibi anlamlara 

566 Bu hadisi Ebu Davud kitabının "namaz bölümü"nde, "besmeleyi(bismillahirrahmanirrahim 
demeyi) namazda yüksek sesle okumayanlar. . .  " başlığı altında rivayet etmiştir. (2/494). Bu 
hadis "münker"dir. . 
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geldiğinden diğer cümleden bağımsız bir cümlenin başına gelmiş ve onu pekiş
tirmiştir. Bu da noksanlıklardan yüce olan Allah'ın buyruğudur. 567 

Kızgınlıkla gazaplanma şeytanın oluşturup desteklediği bir şey olmasından 
dolayı kızgın ve gazaplanmış nefisle şeytan "en-Nefsu' l-Mutmeinne"ye karşı yar
dımlaşmaktadır. Kötülükleri iyilikle savmayı ve kötülük yapanlara iyilikle karşılık 
vermeyi emreden ve Rabbının emir ve yasaklarına itaat eden huzura ermiş ruh 
olan "en-Nefsu' l-Mutmeinne"ye Allah (c .c . )  " istiaze" (euzu veya esta'izu billahi 
mine'ş-şeytani'r-racim" yani, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım) ifadesiyle 
yardım ediyor. "İstiaze" de gereği itibariyle "en-Nefsu' l-Mutmeinne"nin imda
dına kendi güçleriyle koşar ve onu gazaplanmış kızgın nefsin ordularına karşı 
destekler. Kendisiyle beraber başarı ve zaferler getiren "sabr" ın yardımları da 
onun yanında yer alır. 

Bunların "en-Nefsu' l-Mutmeinne" saflarında yer almasının ardından "iman" 
ve "tevekkül"ün yardımları yetişir. Ve tüm bunlar şeytanın gazaplanmış nefisle 
yardımlaşıp oluşturduğu gücüyle kurmuş olduğu şeytanın egemenliğine son ve
rir. Nitekim "Gerçek şu ki, iman edip te yaln ızca Rabblarını vekil tutmuş olanların 
üzerinde onun (şeytanın) hiç bir etkisi ve egemenliği yoktur " (Nah!, 16/99) aye
ti bu hususu desteklemektedir. Mücahid, İkrime ve bazı tefsir bilginleri, "onun 
(şeytanın) bu işi yapabilecek hiç bir delili (dayanak noktası ya da gücü} yoktur" , 
diyorlar. 

Bu hususta doğrusu ise, şöyle denilmesidir; şeytanın inananlara musallat 
olup onlar üzerine egemen olması için hiçbir gücü kuvveti ve yolu yoktur. Yoksa 
şeytanın bu işi yapması için bu olayda delilinin veya gücünün olması, diye b ir 
şeyin sözü edilemez. Ayette geçen ve kelime olarak "etki, delil ve egemenlik diye 
anlamlandırılan "sultan" kavramı insanın içinde bulunan kudret olarak değerlen
dirilmektedir. Zaten "delil" sözcüğü de "sultan" kavramıyla varlık bulmaktadır. 
Çünkü delili olan kimse egemenliğe giden kudreti elinde tutuyor demektir. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah , kendini vekil tutan ve samimi davranarak 
hayırlı işler yapan kulların üzerinde egemenlik kuracak hiçbir delilin kendisinin 
düşmanı olan şeytanın elinde olmadığını ayetiyle bizlere vermektedir. Bununla 
ilgili olarak Hicr suresinde şöyle buyurmaktadır. " (İblis) dedi ki; "Rabbım beni 
azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlar için (bir takım haram şeyleri ve kö
tülükleri) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım .  Ancak onlardan 
samimi ve içten olan kulların hariç. (Allah) şöyle buyurdu: "işte bana varan doğ
ru yol budur. Kuşkusuz ki, kullarım üzerinde senin h içbir egemenliğin yoktur. 
Ancak azmış olanların sana uymaları hariç. " (Hicr, 15/29-32) 

Allah Azze ve Celle Nah! suresinde ise bu hususla ilgili olarak şöyle buyur
maktadır: "Gerçekten de iman edip yalnız Rabblarını vekil tutanlar üzerinde 

567 İğasetü'l-Lehfan, ( 1/91 -95) 
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onun (şeytanın) h içbir egemenliği yoktur. Onun (şeytanın) egemenliği ancak 
onu (şeytanı )  dost edinenlere ve onu (şeytanı) Allah'a  eş koşanlaradır. " (Nah!, 
99-100) 

Burada anlatılanlar iki konuyu kapsamaktadır: 
İlki : Allah'a inanan, O'nu bir tanıyan ve içtenlikle hayırlı işler yapanlar üze

rinde şeytanın hiçbir etkisinin olmadığını ve onlar üzerinde herhangi bir egemen
liğinin de söz konusu olamayacağı vurgulanmaktadır. 

İkincisi : Allah' a  eş koşanlar ve Şeytanı dost edinip vekil tutanlar üzerinde ise 
şeytanın egemenliğinin ve gücünün geçerli olacağı kanıtlanmaktadır. 568 

Bundan dolayı da Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kur'an oku
yacağın zaman hemen o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın (euzu veya esta 'fzu 
billahi mine 'ş-şeytan i 'r-racim de) . Gerçek şu ki, iman edip te yalnızca Rabblarını 
vekil tutmuş olanların üzerinde onun (şeytanın) h iç bir etkisi ve egemenliği yok
tur. Onun etki ve egemenliği yaln ızca onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak 
koşan/aradır. " (Nah!, 1 6/98-100) 

Şeytanın kendine uyan dostları üzerinde egemenliğinin olduğu kesin olup 
Şanı yüce olan Allah tarafından ayetinde de açıklandığından dolayı inkarı müm
kün değildir. Nitekim Allah (c.c . )  bu durumun kesinliğini vurgulamak için şöyle 
buyuruyor: "İş karara varıp (hesaplar görülüp iş) b itirildikten sonra şeytan diye
cek ki, (dedi ki,) "şüphe yok ki, Allah size, gerçek olanı gerçekten vaad etti. Ben 
de size vaad ettim. Ama vaad ettiğimin aksini yaptım. Zaten benim size karşı bir 
gücüm, üstünlüğüm ve üzerin izde egemen/iğim yoktu. Ben yaln ızca sizleri (kö
tülüklere, Allah 'ı inkara ve O'na eşler koşmaya) çağırdım, siz de benim davetimi 
kabul edip bana uydunuz. O halde beni kötüleyip durmayın ama kendi kendinizi 
kınayın. (Bugün) Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuş
kusuz ki; ben, daha önce de beni (Allah 'a) eş koşmanızı reddetmiş kabul etme
miştim. " Gerçekten şu ki; (kötülükler işleyip, Allah ' ı  inkarı ve O'na eşler koşmayı 
sürdüren) zalimler için acıklı bir azap vardır. " ( İbrahim, 14/22) 

Şanı yüce olan Allah bu hususla ilgili olarak başka ayetlerde şöyle buyur
maktadır: "Yemin olsun ki, iblis onların hakkındaki zannın ı  (kesinliği olmayan 
sanı /arını) gerçekleştirdi. Allah 'a inanmış olan Mü 'minlerden bir kesiminin dı 
ş ında onların hepsi ona (şeytan/İblise) uydular. Oysa şeytan/İblisin (onun), onlar 
üzerinde h içbir otorite, yetki ve egemenliği yoktu. Ne var ki; biz, ahirete inanan
larla ahiret hakkında kuşkuları olanları birbirinden ayıralım diye (şeytan/iblise bu 
fırsatı tan ımıştık). Rabbın gerçekten her şeyi koruyandır. " (Sebe' ,  34/20-2 1 )  

Mü' minler dışında olup ta şeytanı inkar etmeksizin ona uyanlar aleyhine 
olarak Şeytana, verilen ve kesinlikle sabit kılınan delil, otorite ve egemenlik fak
törü hususunda iki görüş ileri sürülmüştür: 

568 İğasetü' l-Lehfan, ( 1/98) 
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ilki: Sabit kılınan delil, otorite ve egemenlik faktörünün ana kaynağı şeyta
nın tuzaklar kurup kendisine uyanlarla eğlenmesi onların da kendi kötülüklerine 
olsa da kendilerine egemen olma yollarını şeytana açmaları ve onun otoritesine 
boyun eğmeleridir. Şeytan onlara egemen olunca onları istediği gibi yönetmekte 
ve dileğince onları kullanmaktadır. Güdülme gemlerini şeytana teslim edenler 
ona her hususta ve her şekilde itaat eder ve onu kendi işlerinde veli tayin eder 
ve dost edinirler. Böylece şeytan onlardan dileğince imkanlar elde eder ve onları 
kullanır. 

Şanı yüce olan Allah (c.c. ) İbrahim (a.s) suresinde, iblisin bu durumun ke
sinliğini vurgulamak için şöyle itiraf ettiğini açıklıyor: "iş karara varıp (hesaplar 
görülüp iş) bitirildikten sonra şeytan/iblis diyecek ki, (dedi ki, )  "şüphe yok ki, 
Allah size, gerçek olanı gerçekten vaad etti. Ben de size vaad ettim. Ama vaad 
ettiğimin aksini yaptım. Zaten ben im size karşı b ir gücüm, üstünlüğüm ve üze
rinizde egemen/iğim yoktu. Ben yalnızca sizleri (kötülüklere, Allah' ı  inkara ve 
O'na eşler koşmaya) çağırdım, siz de benim deıvetimi kabul edip (bana) uydu
nuz. O halde beni kötüleyip durmayın ama kendi kendinizi kınayın. (Bugün) Ne 
ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz ki; ben , daha 
önce de beni (Allah'a )  eş koşmanızı reddetmiş kabul etmemiştim " Gerçekten şu 
ki; (kötülükler işleyip, Allah' ı  inkarı ve O'na eşler koşmayı sürdüren ) zalimler için 
acıklı bir azap vardır. " ( İbrahim, 14/22) 

İşte bu ayette Allah (c .c. ) ,  insanlar üzerinde şeytanın herhangi bir tasarrufu 
otoritesi ve egemenliği olmadığını bizzat şeytan/İblisin kendi itirafıyla insanlara 
anlatmaktadır. Bu itirafla şeytan/İblisin insanlara hiçbir şey yapamayacağı anla
şılmasına rağmen bir takım insanların hiç bir delil, h iç bir zorlayıcı güç ve hiçbir 
otorite hakkı olmamasıyla beraber yalnızca şeytanın bir davetiyle emrine amade 
olmaları ve egemenliğini tanımaları gündeme gelmektedir. 

İkincisi; Şanı yüce olan Allah' ın başlangıçta şeytan/İblise insanın aleyhine 
olarak h içbir otorite ve egemenlik vermiş değildi .  Ama insanlar kendi kendilerine 
şeytan/iblise uyup onun boyunduruğu altına girerek onu kendilerine egemen 
güç haline getirip onun her dediğini yaparak köleleri haline döndüler. Böylece 
onlar da şeytan/iblisin taraftarları ve ordusu içinde yer aldılar. Yoksa şeytan/iblis 
kendi gücü, kuvveti ve kudretiyle insanlara otoritesini kabul ettirerek egemen bir 
zorba güç haline dönüşmüş değildir. 

Şeytan/iblisin gücü, kuvveti ve kudreti şöyle dursun hile ve aldatmadan öte 
bir şeye sahip te değildir. Onun hile ve tuzakları da çok güçsüz, cılız ve çürüktür. 
İnsanların başına bela, otorite ve egemen oluşu hep insanların kendi irade, se
çim ve amaçları doğrultusunda gerçekleşir. Yani şeytanın misyonerlerine, büyük 
dostlarına ve sevdiklerine yönelip bağlanan kimselerin tamamını hatta onların 
ailelerini ,  çocuklarını ve yakınlarını hemen elegeçirmeye başlarlar. Bir süre son
ra kendilerine bağladıkları kişileri insanoğlunun düşmanı olan efendileri şeytan/ 
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iblise teslim ederler. Bunun sonucu olarak ta şeytan/iblis bizzat onlar üzerinde 
kendi egemenliğini kurar. 569 

Şanı yüce Allah ' ın düşmanı olan şeytan/iblis, Allah ' ın bir olduğuna inanan 
ve samimiyetle hayırlı işler işleyen muvahhidleri saptıramayacağını ve onlara 
dokunamayacağını bizzat Allah Azze'den öğrenince O'na hitaben şöyle demiş
tir: "(Şeytan/iblis) Senin mutlak (kudretin olan) izzetine yemin olsun ki, onlar
dan ihlasa erdirilmiş kullarının dışında kalanların hepsini mutlaka azdıracağım, " 
dedi. " (Sad, 38/82-83) 

Şanı yüce Allah' ın düşmanı olan şeytan/iblis, öğrendi ki, insanoğlundan 
Allah' ın yoluna sıkıca yapışan O'ndan ayrılmayan ve O'na samimiyetle tüm 
kalbiyle yönelip tevekkül edenleri azdırıp doğru yollarından alıkoyup saptıra
mayacak. Çünkü kendisinin onlar üzerinde hiçbir etki ve otoritesi yoktur. Ama 
kendisinin yalnızca kendini dost edinip Allah'a eşler koşanlar kendine uymuş 
demektir. Öyleyse onlar üzerinde otoriter ve egemendir. Onlar da şeytan/iblisin 
yönettiği halkından olurlar. 

Burada anlatıldığı kadarıyla şeytan/iblisin otorite ve egemenliği yalnızca ken
dine uyan dostları üzerinedir. Öyleyse nasıl oluyor da bir başka ayette şeytan/ 
iblis -ayırım yapmaksızın- insanoğlu üzerinde kendine tanınmış bir etki ve otori
tesinin olmadığını söyleyebiliyor? Nitekim Şanı yüce olan Allah ayetinde şöyle 
buyuruyor: "Gerçekten de iblis, onlar hakkında tahmin edip sandığı her şeyi 
doğruladı. Allah 'a inanmış Mü'minlerden bir kısmı dışında hepsi ona (şeytani 
iblise) uydular. Halbuki (onun) şeytan/iblisin onlar üzerinde zaten h içbir otorite, 
yetki ve egemenliği yoktu. Ne var ki; biz, ahirete inananlarla ahiret hakkında 
kuşkuları olanları birbirinden ayıralım diye (İblise bu fırsatı tanımıştık) .  Rabbın 
gerçekten her şeyi koruyandır. "  (Sebe' , 34/20-2 1 )  

Burada bir hususu daha belirtelim, ayette geçen, "halbuki (onun) şeytan/ib
lisin onlar üzerinde zaten hiçbir otorite, yetki ve egemenliği yoktu . "  Cümlesinde 
yer alan (onlar üzerinde) İfadesindeki "Onlar" adılı (zamiri) eğer insanoğlunun 
tümü için değil de yalnızca Allah'a inanan Mü'minler için kullanılmış olsaydı yu
karıda sözü edilen ve cevaplanan, "şeytan/iblisin otorite ve egemenliği yalnızca 
kendine uyan dostları üzerinedır" ifadesinin geçerliliği ne olurdu? Ayrıca nasıl 
oluyor da bir başka ayette şeytan/iblis -ayırım yapmaksızın- insanoğlu üzerinde 
kendine tanınmış bir etki ve otoritesinin olmadığını söyleyebiliyor? Sorusu da 
geçersiz olurdu. 

Bu durumda ayette var olan cümle yapısındaki istisna cümlenin önceki bö
lümünden kopuk sayılır ve ayette anlatılmak istenen de; "ama kimler ahirete 
inanıyor kimler onun hakkında kuşkular içindedir, bilelim diye onları şeytan/ 
iblisle imtihan ettik" , şeklinde olurdu . 

569 Uddetu's-Sabirin, (26) 



5 3 2  ·:· Bedai 'ut-tefslr ------··--�---

Bu durum aynı şekil ve düşünceyle; "Gerçekten de iblis, onlar hakkında 
tahmin edip sandığı her şeyi doğruladı .  Allah'a  inanmış Mü'minlerden bir kısmı 
dışında hepsi ona (şeytan/iblise) uydular. " Ayeti için de uygulanacak olursa bu 
ayette anlatılmak istenen, "biz, ahirete inananları öğrenelim ve tanıyalım diye 
şeytan/iblisi onların başına musallat ettik" , şeklinde olurdu. 

Bu hususta İbni Kuteybe şöyle diyor, "şeytan/iblis Hz. Adem'e secde et
memesi yüzünden lanetlenince insanoğlundan intikamını almak üzere noksan
lıklardan uzak ve yüce olan Allah 'tan lanetlenmişliğin karşılığını isteyince Allah 
(c .c . )  ona izin vermiş o şeytan/iblis ise şöyle demişti; "onları kuruntularla alda
tıp azdıracağım, onları saptıracağım, onlara şöyle şöyle yapmalarını emredece
ğim . . .  Mutlaka onlardan belirli bir kısmını alacağım. "  şeytan/iblis bunları söy
lerken Şanı yüce olan Allah'ın bu hususta takdir ettiği şeyi ve tamamlanacağını 
kesinkes bilmiyordu.  Ama o konuşmalarında kendi samlarına ve tahminlerine 
dayanıyordu. 

Ne var ki ,  insanlar hak yoldan sapıp şeytanın yollarına giderek ona boyun 
eğip itaat etmeye başladıklarında şeytan/iblisin insanlar hakkında tahmin ve sanı
ları gerçekleşti ve onu doğruladılar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor; "Şeytan/ 
iblisi onun (onların) başına musallat etmemiz yaln ızca insanların mü 'min olanla
rıyla inkarcılarını birbirinden ayıralım diyedir. " 570 Burada denilmek istenen şudur: 
"Biz böyle yapmakla, insanların uygulamakta olduklarıyla dışa çıkan gerçek yüz
lerini ortaya çıkarırız. Ya onlar için azap gerçekleşir ya da vaadimizi hak ederler." 

Bu anlatılanlardan hareket ettiğimizde şeytan/iblisin otorite, egemenlik ve 
yetkili oluş keyfiyetinin yalnızca ahirete inanmayan veya onun gerçekleşmesin
den kuşku içerisinde bulunanlara yönelik ve onlar için geçerli olduğunu görürüz. 
Zira ahirete inanmayanlar şeytanı kendilerine dost ve veli edinmeleri yanında 
onu Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaları dolayısıyla şeytanın kendileri üze
rindeki egemenliğini, otoritesini ve yetkisini değişmeksizin hak etmişlerdir. Bu 
anlam itibariyle ve bu bakımdan bu ayetle diğer ayetler arasında bir birliktelik 
olduğu kesinlikle ortaya çıkmış olmaktadır. 

Burada, Hz . İbrahim suresinde geçen ve Cehennemliklerle şeytan/iblisin 
karşılıklı konuşmalarını kapsayan ayetteki durum bununla hemen aynı hususa 
işaret eder. Nitekim söz konusu edilen ayette şöyle denilmektedir: "Zaten benim 
size karşı bir gücüm, üstünlüğüm ve üzerin izde egemen/iğim yoktu. Ben yaln ızca 
sizleri (kötülüklere, Allah' ı  inkara ve O'na eşler koşmaya) çağırdım, siz de benim 
dcıvetimi kabul edip (bana) uydunuz. " ( İbrahim, 14/22) 

Burada da görüyoruz ki, noksanlıklardan temiz ve uzak olan Allah burada 
da şeytan/iblise insanoğlunun aleyhine olacak bir hak tanımamış olduğunu vur
gulamaktadır. Buna göre nasıl hareket etmeliyiz denecek olursa şöyle deriz: 

570 Bknz. İbni I-\uteybe"nin "Te'vilü Müşkili' l-Kur'an" adlı eserinin 3 1 1 .  sayfası. 
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Bu hususta, tüm insanlığın aleyhine olarak verilmemiş ve kabul görmemiş 
bir otorite, egemenlik hakkı ve üstünlük demek olan "sultan" kavramı bundan 
başka zorbalığa ulaştıran delil ve kesin kanıtlar anlamlarına da gelir. 

Şeytan/iblis dünya hayatında kendisinin verdiği kuruntu, aldatma, azdırma 
ve günahlarla Allah' a  eşler koşmaya ya da Allah ' ı  inkara davet eden çağrılarına 
uyup ta Cehennemliklerden olanlarla ahirette konuşurken şöyle diyor, "zaten 
benim size karşı bir gücüm, üstünlüğüm, üzerinizde egemenliğim, zorbalığını ve 
otoritem yoktu. Ben yalnızca sizleri (kötülüklere, Allah ' ı  inkara ve O'na eşler koş
maya) çağırdım, siz de benim davetimi kabul edip (bana) uydunuz . "  

Buradaki anlam ve kavramın kullanımıyla ilgili olarak İbni Abbas' ın -radıyallfıhu 

anh- bir topluluğa karşı söylemiş olduğu şu sözünü verelim : "Benim sizin aleyhi
nize olacak bir kanıtım/delilim yok ki, onunla sizin üzerinize otorite ve egemen 
olayım ."  İbni Abbas' ın -radıyallfıhu anh- burada demek istediği şey; "benim size 
karşı zorlayıcı ve sizin üzerinize zorbalık edici bir gücüm yok. Ben sizleri çağırdım 
sizler de çağrımı kabullenip geldiniz. Böylece benim sizler için söylemiş olduğum 
otorite ve egemen olmadığım hususunu onaylayıp doğruladınız. Üstelik herhan
gi bir delil ve zorlayıcı kesin bir güç olmadan. "  Demekten ibaretti. 

Bunun hemen sonrasında şeytan/iblis için kararlaştırılmış ve bir hak olarak 
kendisine tanınmış olan insanoğlu üzerindeki güç, üstünlük, egemenlik, zorba
lık ve otoriter oluş biçim ve şekli : "Onun etki ve egemenliği yaln ızca onu dost 
edinenlere ve onu A/lah 'a ortak koşan/aradır, " (Nahl , 16/100)  ayetindeki açıkla
mayla sınırlandırılmış ve boyutları belirtilmiştir. 

Şeytan/iblisin insanlar üzerindeki gücü, üstünlüğü, egemenliği, zorbalığı ve 
otoritesi kısaca sultası yalnızca insanlara gurur, kibir, aldatıcı güvenceler, olmaya
cak gerçek dışı güvenmeler fısıldamak ve onları kandırarak saptırmaktan ibarettir. 
Onlara Allah' ı  inkarı ve O'na eşler koşmayı telkin eder. Fısıltıları ve vesveseleriyle 
onları kendine çeker ve kendisine karşı güçsüz duruma düşürür. 

Eğer şeytan/iblis onları kurduğu tuzaklarla çağırmayacak olursa insanlar onu 
terk ederler. Nitekim bu husus şu ayette anlatılmaktadır: " (Ey Peygamber! ) Gör
medin mi? (bilmiyor musun?) Biz, şeytanları Allah 'a inanmayan kafirlerin üzeri
ne göndeririz de onları iyice azgınlığa teşvik ederler. " (Meryem, 19/83) 

Bu husus değişik rivayetlerde hemen hemen aynı amaca yönelik anlamı 
ifade ederler, şöyle ki; İbni Abbas -radıyallfıhu anh- , bu ayetin anlamıyla ilgili ola
rak şöyle diyor: "şeytan onları teşvik edip inkara özendirir. " Bir başka rivayette : 
"Şeytan onları bir takım cazip şeylerle aldatır ve inkara sürükler. '' Diye geçmek
tedir. Bir başkasında; "şeytan inkarcıları yorar, bitkin hale getirir ve onları aciz 
duruma düşürür. 



Beda i 'ut-tefslr 

Böylece onlar artık şeytanı terk etmezler. " Derken bir başka görüşte şöyle 
geçmektedir; "şeytan çağrılarını kabul edenleri günahlara, inkara ve şirke karşı 
zayıf ve aciz durumlara sokar. " Bir başka görüşe göre de durum şöyledir; "şeytan 
çağrılarını kabul edenlerin inançlarını tutuşturur ve yakar. Sonra da tıpkı suyun 
ateşi öldürdüğü gibi günahlara, inkara ve şirke karşı onların imanını bitirir. " 

Bu açıklamalardan başka şunları da sunmamız yerinde olacaktır: bu hususta 
el-Ahveş şöyle diyor: "Şeytan inkarcıları ve Allah' a  eş koşanları kendi arzu ve 
istekleri doğrultusunda yönlendirmektedir." Gerçekten de şeytan onları özendi
rip cesaretlendirmekte ve teşvik etmektedir. Bu durum tıpkı ateşin üzerine kon
muş olan bir tencerenin veya kabın ısıdan dolayı kaynaması kaynayan su veya 
sıvının ısıdan dolayı fokurdaması ve taşması gibidir. Bir hadiste şöyle rivayet 
olunmaktadır: "Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- namaz kılmakta idi. 
Ateş üstündeki kabın fokurdadığı gibi karnı (açlıktan ) gurulduyordu. " 571 

Ebu Ubeyde; çağrılarını kabul edip şeytana uyanları onun galeyana getir
mesinden ve onları pohpohlamasından bahsederken bu durumun alevin odu
nu yakıp eritmesi gibi bir yaradaki cerahat veya irinin o yarada hareket ederek 
tahribatlar yapmasına benzetmektedir. Bir görüşte ise şeytanın kendine uyanlara 
verdiği zarar hususunda şöyle denilmektedir: "ayette geçen kelime altında ateş 
yakılan ve ısının aşırı olması nedeniyle dengesizce ve şiddetle kaynayan bir ten
cere veya benzeri bir kabı ifade etmektedir. Şeytan da böyledir kendine uyanları 
böylesine dengesizleştirir. " 

Burada kullanılan kelime ve anlatım hakkında iki yorum göze çarpmakta
dır: 

İlki: Tahrik, yani kışkırtmak ve yanlış yönlendirmektir. 
İkincisi: Tutuşturup yok etmek ve yakıp yok etmektir ki, ikisi de aynı anlam

dadır. Burada anlatılmak istenen özel bir kışkırtıcılıktır. Bunun sonu kışkırtılanın 
kışkırtan karşısında aciz, çaresiz ve güçsüz kalması ve adeta ateş içerisine düşmüş 
gibi olmasıdır. 

Tüm buraya kadar açıklanan ve şeytan/iblise tanınmış olduğu bildirilen in
sanlar üzerindeki gücü, üstünlüğü , egemenliği, zorbalığı ve otoritesi olan "sultası" 
yalnızca kendi dostları, Allah'a  eş koşan müşrikler ve Allah'ı inkar eden kafirler 
için geçerlidir ama kesin bir delile dayanmamaktadır. O, delillerden soyutlanmış 
olarak kendi davetiyle insanları çağırmış onlar da ona itaat edip boyun eğmiş
lerdir. Onların arzu, amaç ve hevesleriyle şeytanınkiler uyum sağladığında kendi 
nefislerine hizmet etmiş olacaklardır. 

571 Bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel "Müsned"inde (4/26) 'da, İmam Ebu Davud ise 
"Sünen 'inde "namaz" bölümün"de "namazda ağlamak" başlığı altında (3!1 72) 'de ve 
!marn Nesel de "Sünen ' inde yine "namaz" bölümün"de "namazda ağlamak" başlığı altında 
(3/13) ' te rivayet etmiştir; Bu hadis "sahih" olarak değerlendirilmiştir. Her üç imam da bu 
hadisi Abdullah bin eş-Şuhayr'dan almışlardır. 
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Bunun sonucu olarak kendi düşmanları olan şeytanın kendileri üzerindeki 
sultasını güçlendirip haklı duruma getirirler. Onların boyun eğmeleri ardından 
şeytanın da onların tutumlarını onaylaması ve karşılıklı uyumluluklar sonrasında 
insanların kendi elleriyle kendilerine şeytanın egemen olmasını sağlarlar. İşi ele 
alan şeytan onlara egemen olur ve onlar üzerinde otoritesini kurar. Başlarına 
gelecekler kendi elleriyle yaptıklarından ibaret olup cezaları da kendilerine aittir. 

Durum böylece anlaşıldıktan sonra en-Nisa suresinin 141 . ayetinin anlamı 
daha da iyi anlaşılacaktır. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " . . .  artık Al
lah (c.c. ) kıyamet gününde aranızda hükmünü verecektir. Ve Allah (c.c. ) kdfirlere 
Mu 'minler aleyhine bir yol asla vermeyecektir. " (nisa, 4/141 )  bu ayet gerçekten 
genel bir anlam ifade etmekte ve olayı açıkça ortaya koymaktadır. 

Allah'a  inanan Mü'minler de kendi imanlarıyla çelişecek günahlar işleyip 
anlaşmazlıklara düşeceklerdir. Bunlardan dolayı onların aleyhine olarak kafirler 
için bir kolaylık ve yolun olmaması gerekir. Eğer böyle bir durum olacak olursa 
Uhud savaşında Resulullah'a  -sallallahu aleyhi vesellem- iman etmeyip O'na muha
lefet ettiklerinden küfür ve hakaretler yağdırdıkları gibi yine -ne zaman olursa 
olsun- Mü'minler' in aleyhine ve kötülüklerine olacak bir yol bulacak olsalar yine 
hakaretler edip küfürler yağdıracaklardır. 

Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah , kullarının aleyhine ve şeytan/ibli 
sin lehine olarak otoriteye, egemenliğe ve sultaya varan hiçbir yol sağlamamıştır. 
Ama kullardan bazılarının şeytan/iblise itaat edip onu Allah' a eş koşmalarıyla bu 
tip kolaylıklar gösterip yollar açmaları bu hükmün istisnasıdır. 

Böyle bir zulüm işleyen kulların aleyhine olarak Allah (c .c . ) ,  onlara musallat 
olsun ve onları kahredip perişan bir hale getirsin diye şeytan/iblise yollar açar ve 
sebepler verir. Bundan sonra bir hayır ve iyilik bulanlar Şanı yüce olan Allah 'a  
hamdedip şükretsin ama kötülük veya hayırdan başka bir şey bulanlar bunun 
nedenini kendinde arayıp kendi nefsini kınasın . 

Şanı yüce Allah'ı birleme "Tevhid" ,  O'nu dost tutup veli kılma "tevekkül 
etme" ve her davranışında içtenlikle samimi davranma " ihlas" şeytan/iblisin in
sana yönelik sultasını ,  otoritesini ve egemenliğini engeller. Allah'a  eş koşma ve 
onun getirdiği şeyler şeytan/iblisin insana yönelik sultasını ,  otoritesini ve ege
menliğini davet eden ve ona yol açan faktörlerdir. İşin gemlerini tamamen eline 
almış olan taraf kesin ve açık olarak işin gidişatını kendine döndürmeye en layık 
olandır ve bu iş için kesin ve haklı dayanak noktalarına sahip demektir. 

Eğer Allah (c .c . )  insanların bir tek ulus ve bir tek millet (din ) olmasını dilesey
di tüm insanlık bir tek din, bir tek millet ve bir tek ulus olurdu. Ama O'nun hassas 
dengeleri düzenleyen hikmeti, hamd ve şükre layık ve gerçek anlamda mülkün 
sahibi oluşu nedeniyle insanları değişik ırklarda yaratmıştır. Bundan dolayı da 
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kendisinin Hamde ve şükre layık oluşunu şu ayette belirtmiştir; "hamd (şükür) 
göklerin Rabbi, yerin Rabbi ue tüm cılemlerin (dünyaların, evrenin ve kainatın)  
Rabbi olan Allah 'a özgüdür (O' na hastır! Göklerde ue yeryüzünde (yerin altın
da üstünde ve her yerinde) azamet (ululuk ve yücelik) yalnız O'na özgüdür. O 
azizdir hekimdir. " (Casiye, 45/36-37) 572 
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1 01 .  Biz bir ôyeti diğer bir ôyetin yerine getirip değiştirdiğimizde -Al
lah neyi indireceğini en iyi bilen olduğu halde-: "Sen ancak bir iftiracı
sın" dediler: Hayır! Onların çoğu bilmezler 

Tefsiri: 

Önyargılı ve art niyetli olmaksızın olumlu eleştiri yapmak bakımından Rab
bimiz olan Allah ' ın şu ayetini inceleyelim. O (c .c . )  şöyle buyurmaktadır: "biz, 
bir ayeti değiştirerek yerine bir başka ôyet getirdiğimizde, 'sen, uyduruyorsun' 
dediler. Oysa ki, Allah (c. c.) neyi indirdiğini en iyi b ilendir Hayır, onların çoğu 
bilmezler. " (Nah!, 1 6/101 )  

B u  ayeti şöyle bir inceleyelim . Allah (c.c . ) ,  "Oysa ki, Allah (c. c. ) neyi indirdi
ğini en iyi bilendir", diye buyurmaktadır. Bu cümle, ayet içerisinde öne sürülen 
bir koşul cümlesiyle ardından gelen 'koşulun cevabı 'nı taşıyan cümlenin arasına 
yerleştirilmiş bir 'parantez arası' cümleciği konumundadır. Bu cümlecik bir kısım 
hususları ifade eder ki . Bunlar şöyledir: 

İlki: Bu cümle; "neden bir ayet diğer biriyle değiştirilmiştir? Bunun yararları 
ve hikmeti nedir? 

İkincisi: Helal ve haram gibi hükümleri bildiren 'muhkem bir ayet' yerine bir 
başka ayet konarak önceden haber verilmeksizin değiştiriliyor. 

Üçüncüsü ise: Gerek birinci hüküm yani ilk indirilen ve sonradan hükmü 
kaldırılan ayetin hükmü gerekse ikinci indirilen yani öncekinin hükmünü kaldı
ran ayetin hükmü her bakımdan çıkış noktaları olup Şanı yüce olan Allah' ın ilmi 
içerisindedir. Yani her ikisi de Allah'ın (c .c. ) bilerek bir hikmetle yaptığı işlerden
dir. Her ikisi de Allah ' tan (c .c . ) olduğuna göre onlara iman edip teslim olduktan 
sonra gerektirdiklerinin yapılması gerekir.573 

572 İğasetü'l-Lehfan, ( 1/99 - 101  
573 Et-Tıbyan fi-Aksami' l-Kur'an, (224) 
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1 02. De ki: "Onu (Kur'anı) Ruhu 'l-Kudüs (Cebrail) iman edenlere 
tam bir sebat vermek, Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak 
için Rabbinden hak olarak indirmiştir. " 

1 03. Anda/sun ki onların: "Ona muhakkak bir insan öğretiyor" de
diklerini biliyoruz. İnkara saparak kastettikleri o kimsenin dili yabancı
dır. Bu (Kur'an) ise apaçık bir Arapçadır. 

1 04. Allah 'ın ayetlerine iman etmeyenleri şüphesiz ki Allah h idayete 
erdirmez. Onlara can yakıcı bir azab da vardır. 

1 05. Ancak Allah 'ın ayetlerine iman etmeyenler, yalan uydurup dü
zerler. işte yalancıların ta kendileri onlardır. 

1 06.  Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan (/ar) müstesna olmak 
üzere, kim imandan sonra Allah 'ı tanımaz ve fakat küfre göğüs açarsa, 
işte Allah 'ın gazabı onların üzerinedir ve onlar için çok büyük bir azab 
da vardır. 

1 07. Bunun sebebi, onların dünya hayatını ahiretten daha çok sevme
leri ve Allah 'ın h iç şüphesiz kafirler topluluğuna hidayet vermemesidir. 

1 08. işte onlar, Allah 'ın kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürledi
ği kimselerdir ve onlar gafi l olanların ta kendi/eridirler. 

1 09. Şüphesiz ki onlar ahirette de hüsrana uğrayanların ta kendile
ridir/er. 

1 1  O. Ayrıca (şunu bil ki) Rabbin işkencelere uğratıldıktan sonra hicret 
edenlere, sonra da cihô.d edenlere ve sabredenlere; evet Rabbin muhak
kak bundan sonra Gafurdur, Rahimdir. 

1 1 1 .  O gün gelen herkes, kendi nefsi için çabalayacak. Herkese yap
tıklarının karşılığı, eksiksiz olarak verilecek ve onlara asla zulmedilme
yecektir. 

1 12. Allah şöyle bir kasabayı örnek olarak verir: O kasaba güven ve 
huzur içindeydi. Rızkı da kendisine her bir yandan bol bol geliyordu. 
Fakat o (ahali) Allah 'ın nimetlerine karşı nankörlük etti(/er) de Allah da 
ona (halkının) ısrarla işledikleri yüzünden açlık ve korku elbisesini (giy
dirdi, bunların acılarını) tattırdı. 

1 13. Anda/sun ki onlara kendilerinden bir peygamber geldi de onu 
yalanladılar. Bu sebeple onlar zulmederlerken azab kendilerini yakala
yıverdi. 

1 1 4. Artık Allah ' ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak 
yeyin ve eğer O'na ibadet ediyorsan ız Allah 'ın n imetine şükredin. 

1 15. O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah 'dan başka
sının adı anılarak boğazlanmış olanları haram kıldı . Kim çaresiz kalır
sa saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla (yiyebilir). Şüphesiz Allah, 
GafCırdur, Rahf mdir. 
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1 1 6. Dillerinizin yalan yere niteleyegeldiği şeyler için: "Şu helaldir, şu 
da haramdır" demeyin. Çünkü (o zaman) Allah 'a karşı yalan uydurmuş 
olursunuz. Şüphe yok ki Allah 'a karşı yalan uyduranlar iflah olmazlar. 

1 1 7. Pek az bir menfaat; ama onlar için acıklı bir azab vardır. 

1 18. Biz, sana daha önce anlattığımız şeyleri de yahudilere haram 
kılmıştık. Biz onlara zulmetmemiştik. Ama onlar kendilerine zulmedi
yorlardı. 

1 1 9. Sonra şüphesiz Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyen, sonra da 
bunun arkasından tevbe edip hallerin i düzeltenlerin lehine olmak üzere 
-elbette senin Rabbin bundan sonra- Gafurdur, Rahimdir. 

120. Gerçekten İbrahim başlı başına bir ümmetti. Allah 'a itaatkardı. 
Hanifdi. O, (hiç bir zaman) m üşriklerden olmamıştır. 

121 . O (Allah 'ın) nimetlerine şükredendi. (Allah) onu beğenip seç
miş, kendisin i dosdoğru bir yola iletmişti. 

122. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz ki O, ahirette de 
mutlaka salihlerdendir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kuşkusuz ki , Ibrahim (tek ba
şına) bir ümmetti. Allah 'a itaatkar (batıla meyletmeyen) bir Hanif idi. Müşrikler
den değildi. Allah 'ın nimetlerine şükreden idi. (Allah ) O'nu seçti ve dosdoğru 
yola iletti. Ona dünyada güzellik verdik. Kuşku yok ki, o ahirette de salih kimse
lerdendir. " (Nah!, 120-122) 

Ayette geçen "ümmet" kelimesi; örnek bir hayır (Haniflik) öğreticisi an
lamına gelmektedir. Itaakar, kelimesi ise , Allah' ın emir ve yasaklarını titizlikle 
uygulayan kimse, demektir. Haniflik kavramı, tüm benliğiyle Allah ' ı  kabullenip 
başkalarına bağlanmamayı ifade etmektedir. Bazıları Haniflik kavramını bir şeye 
meyletmek diye yorumlasalar da bu durum kelimenin gerçek anlamına uymaz 
ama gerektiğinde o anlamda da kullanılmaktadır. 

"El-Hanefu" birinin tarafına dönmek ve meyletmek demektir. Bir kimse bir 
şeye ya da kimseye dönüp meylettiğinde ondan başka her şeyden yüzünü çe
virmiş olur. Mesela, " iki kimse arasında hanef etti" denilince o iki kişiden birini 
tercih edip ona yönelmek ve diğerinden yüz çevirmek ve hemen her bakımdan 
ona bağlanmak, anlatılmaktadır. Bu hususta Allah (c .c . )  şöyle buyuruyor: "Sen 
her tür şirke (ve kötülüğe) meyletmeksizin arınmış (Hanif) olarak yüzünü dine 
döndür. O Allah 'ın fıtratınadır ki, insanları onun üzerine (ona göre) yarattı . . .  " 
(Rum, 30/30) 

Bu ayette geçen "Haniflik" , bir önceki cümle olan "yüzünü dine döndür" 
emrinin durumunu belirtmektedir. Yani, yüzünü dine, Allah' ı  inkardan, O'na eş 



540 •!• Beda i 'ut-tefslr 

koşmaktan ve her tür günah ve kötülüklere dalmaktan arınmış olarak döndür, de
nilmektedir. "Hanif" kavramı zaman zaman doğru sözlü, samimi, iki yüzlülük yap
mayan ve arınmış olan anlamına gelen "muhlis" sözüyle yorumlanmaktadır. Bu 
durumda ayetin anlamı; yüzünü dine muhlis olarak döndür, şeklinde olacaktır. 

"Yüzün dine döndürülmesi" , kavramı insan isteklerinin tek kaynağa yönel
mesidir ki, insanın kalbinde ondan başkasına meyil olmaz ve kalp başkasını is
temez . "el-Hanif" diye nitelenen kişi, tapınma ve kullukta kendine tek şey ya da 
kişi edinir ve ondan başkasına yönelmez. "es-Sıdku" denilen doğruluk insanın 
isteklerin i  bir ve tek tutması, birliğini parçalamaması ve çoğa yöneltmemesidir. 
"El-Ihlasu" ise, kendisinden isteklerde bulunulacak kimseyi birlemek ve ondan 
başkalarından istememek, demektir. Bu durum iki şekilde açıklanabilir: 

Ilki: İsteklerin bir ve tek tutulması, 

İkincisi: Kendisinden bir şeyler istenen kimsenin bir ve tek tutulması. 574 

Bu hususta yapılacak bu tarz incelemeler genel olarak dört grup olmakla 
beraber ikişerli incelenebilir. Şöyle ki, sıralamanın ilki olan "ümmet" kavramıy
la başlayalım . (Sözlükte; ana, familya, din, ulus, soy, nesil, yol, zaman ve ulus 
boyları gibi anlamlara gelen) Ümmet; ayette, önder, lider, örnek ve misal anla
mına kullanılmış olup, topluma öncülük eden ve kendisine uyulan örnek lider 
demektir. İbni Mes'ud, ümmet konusunda şöyle diyor: "Ümmet, hayra ve iyiliğe 
götüren ve hayırla iyiliği öğreten öğretmendir. Ümmet, kendisine uyulan örnek 
lider olma eylemi ve biçimidir. Ümmet olan kişi kendisine uyulan ve ardı sıra 
gidilen önderdir. " 

Ümmet kelimesiyle aynı kökten oluşan "imam" sözcüğü arasındaki Lırk iki 
açıdan incelenebilir: 

a) "İmam" , ister bir şey için amaçlanmış ve b ilinçle isterse bilinçsizce ve 
amaçsızca seçilmiş olsun önder olarak kendisine uyuh-ın her şey ya da her kişi 
anlamınadır. Bundan dolayı yürüdüğümüz bir yola Ja "imam" denilmektedir. 
Bu hususta Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Sık ormanlıklarda ya
şayan) Eyke halkı gerçekten zalim idiler. Biz ar. fardan da intikam aldık. (Eyke 
ve Medyen halkının yerleşim bölgelerin in) Her ikisi de apaçık bir yolun üstünde
dirler. " (Hicr, 15/78-79) Bu ayette geçen "imam" sözcüğü apaçık, düz ve geniş 
yol, anlamına gelmektedir. Bu yolun gizlisi, saklısı ve eğrilikleri olmadığından 
üstünde yürüyenler kaybolmazlar. Burada anlatılan amaç "imam" sözcüğü ile 
açıklanmaktadır. Ama "ümmet" kelimesi burada kullanılamaz. 

b) "Ümmet" kelimesi "İmam" kelimesinden daha kapsamlı bir yapıya sa-
hiptir. Ümmet, ilim-amel veya teori-pratik olarak olgunluk ve mükemmellik ni
teliklerini yapısında toplamıştır. Öyle ki, bu konuda benzeri olmayan tek başına 

574 Cilau'l-Efham, ( 155) 
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kalmış gibidir. Kendisini başkalarından ayıran ve kendini açık ara ileri konuma 
getiren birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri benzerlerinde görmek mümkün de
ğildir. Ümmet sözcüğü yapısında bulunan "mim" (m) harfini çiftlemiş ve sonuna 
birliğe işaret eden "Ta" (T) harfini getirmiş olmakla konuşma anında kendine 
özgü anlamları karşıdakine hissettirir. Şu hadiste bu anlamın vurgulandığını gö
rebiliriz. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Kuşkusuz, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl kıyamet gününde tek başına bir ümmet 
olarak diriltilecektir. " 575 

Ümmet kelimesinin ilk harfi olan "Hemze" (Ü)  şeklinde okunup ikinci harfi 
olan "mim" (M) çift yapılarak anlam değiştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Ümmet 
kelimesinin çoğul hali "ümem"dir. İnsanların bir çağda yaşamaları yahut bir tek 
dine inanmaları dolayısıyla böylesi bir topluluk ümmet veya ümem diye adlan
dırılır. 

!kincisi: "Kaniten lillahi" ifadesi her şeyi ile Allah 'a  itaat eden, ibadetlerini 
samimiyetle sürdüren ve içtenlikle dua eden demektir. İbni Abbas şöyle diyor; 
"kanit kelimesi, itaat eden anlamına gelir. KunCıt ise , her şeyi ile itaat eden ve 
itaatini sürdüren demektir. 

Üçüncüsü: "el-Hanif" kelimesi, Allah'a yönelen ve bu meylinin gereği olarak 
O'ndan başkasından yüz çeviren demektir. Burada "mey!" kelimesi "el-Hanif" 
kelimesinin anlamları arasında olmamakla beraber sözlük değerlendirmesi bakı
mından aynı konuyla ilgisi vardır. 

Dördüncüsü: Şanı yüce olan Allah' ın verdiği tüm nimetlerine şükür edici 
olandır. 

Verilen nimetlere şükür etmek üç temel asıl/esas üzerine kurulmuştur; bunlar: 

575 Bu hadisi, imam Ahmed Said bin Zeyd'den aktarmıştır. (3/ 1 1 6  - 1 1 7) Ahmet Şakir "sahih" 
olduğunu söylemiştir. Bu hadisi, Ebu Davud Tayalisi, 234 no ile, El-Bezzar, (3/282)'de, 
İmam Beyhaki, "Delailü'n-Nübüvveti" adl ı  eserinde, (2/123 -124)'te ve Et-Taberani, eseri
nin ( 1/151 - 152) 'de rivayet etmişlerdir. Rivayetlerin hemen tamamı el-Mesud! diye bilinen 
Abdurrahman bin Abdullah'tan yapılmıştır. El-Haşimi: "bu hadisin rivayet eden şahıslar ar
sında el-Mesud! var. Bu şahıs hadisi karıştırmış sonradan düzeltmiştir. Rivayet aktarımında 
yer alan diğer şahıslar güvenilirdir." Demiştir. Mecmau'z-Zevaid, c :  9 s :  417 .  Mesudi'den 
bahseden bir başka kişi de onun , Yezid bin Harun olduğunu söyledikten sonra; "Bu şahıs 
önce hadisi karıştırmış ama sonradan düzeltmiştir" demiştir. Taberanl'ye göre bu şahıs, ha
disleri karıştırmadan önce Abdullah bin Reca kendisinden hadis rivayet etmiştir. Bu hususu 
Şeyh Hamdi es-Selefi de incelemiştir. ( 1/151  -152) Ebu Ya' la hadisi anlatım bölümünü al
madan rivayet etmiştir. ( (2/260) .  El-Heysem! ; "Ebu Ya' la bu hadisi rivayet etmiştir. Hadi
sin rivayeti 'hasen' derecesindedir. "diyor. Mecmau'z-Zevaid, (9/417 ) .  Ayrıca bu hadisi, İbni 
İshak, ( 1/244) ,  el-Hakim, (3/439),  ve Fethu' l-Bari, 'Ensar' ın hikayeleri' bölümünün Zeyd bin 
Amr bin Nüfeyl ' in hadisi' başlığı altında. (7/176) rivayet etmişlerdir. Ayrıca bu hususta İbni 
Hacer el-Askalanl'nin 'el- İsabe' adlı eserine bakılabilir. (4/6 1 )  



542 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

a) Nimetlerin varlığını ve nimet olmalarını itiraf edip kabul etmek, 
b) Nimetlerin tümünü yaratanı ve vereni itiraf etmek, 
c) Verilen nimetlerin her birini, yaratıp bağışlayanın rızasını gözeterek kul

lanmaktır. 
Verilen nimetlere şükür etmiş olabilmek için şu saydığımız üç şeyi yerine ge

tirmek gerekir. Kul bunları gözetmeyince nimetlere şükür etmiş olamaz. Burada 
gündeme getirilen şey, Allah dostu Hz. İbrahim Halilullah' ın yukarıda sayılan şu 4 
niteliğe sahip oluşudur. Allah (c.c . )  kendine dost edindiği Hz. İbrahim Halilullah'ı 
bu sayılan niteliklerle anmaktadır. Bu niteliklerin tamamı ilim/uygulama veya 
teori/pratik ikilemine dayanmaktadır. İlim/iman etme ve salih ameller işleme ile 
bunların öğretimi ve yaygınlaştırılması bu dostluğun gereğidir. Bu dostluğun ge
reği olarak tüm olgunluklar ilim/salih amel ikilemine aittir. Öyleyse tüm insanlık 
ve tüm varlıklar ona çağrılmalıdır. 576 
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123. Sonra Biz sana: "Hanif olarak İbrahim 'in dinine uy! O, {hiç bir 

zaman) müşriklerden de olmadı " diye vahyettik. 

124. Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere farz kılınmıştı. Şüphe
siz ki Rabbin ihtilaf edegeldikleri şey hakkında Kıyamet günü aralarında 
hükmedecektir. 

125. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en 
güzel yolla mücadeleni yap! Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları da 
en iyi b ilenin ta kendisidir; O, h idayette olanları da çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; "(Ey Peygamber!) Sen Rabbinin 
yoluna hikmetle (kesin delillerle) ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel olan 
şekilde mücadele et! Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. " (Nah!, 
16/125) Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah, hakka davette insanları yara
tılışlarına göre derecelendirmiştir. Buna göre; 

576 Miftahu Dari's-Saadeti, ( 1 89 -190) 
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a) Davetçi Müslüman, hakka karşı gelmeyen ona karşı direnmeyen zeki bir 
insanı, hikmetle bir tür bilgisizlik ve bazı bakımlardan yoksunluk içerisinde bu
lunan kimseleri güzel öğütlerle hakka davet etmelidir. Güzel öğütler, insanlara 
bir taraftan davetin kolaylıkları Allah'ın emirleri ve yasakları anlatılırken diğer 
taraftan Allah korkusu hatırlatılarak olmalıdır. 

b) Insanlardan hakka karşı inatçı ve inkarcı olan kimseleri yöntemin ve sö
zün en güzeliyle davet etmelidir. İşte bunlar bu ayetin ruhuna uygun düşen doğ
ru ve sıhhatli çağrı metodudur. Yoksa Yunan mantığının esiri olmuş kimselerin 
zannettikleri gibi değildir. 

Hikmet, eldeki delillerin kıyaslanmasıdır. Halkın yüksek tabakası, okumuş 
görmüş insanlar, entellektüeller ve zeki kimseler hep hikmetle davet olunmalıdır. 
Orta halk kesiminden insanlar bir takım bilgilerden ve bazı bakımlardan yoksun 
oldukları için onlara yapılan davet ve konuşmalarda güzel öğütlerle olmalıdır. 
Kavgacı, gürültücü ve çekişmelerden hoşlanan (entellektüeller, bazı makam ve 
mevki sahipleri ile bir topluluğun veya bir kuruluşun önde gelen simalarından 
olan) kişilere yönelik davet İslami kıyaslamalara ve mantıksal ölçülere dayan
malıdır. Ama insanların geçmişlerini ortaya döküp onlarla davet hususunda gö
rüşürken İslami olmayan metotları seçmek ve Yunan felsefesi kurallarını ortaya 
koyarak İslami felsefe usullerinden uzaklaşmak birçok bakımdan İslam dininin 
kurallarına aykırıdır. Konuyla ilgili olmadığından bunları burada sıralamıyoruz. 577 

Durum ne olursa olsun insanların (vaaz, nasihat, tavsiye ve hatırlatmalar 
şeklinde olan) öğütler almaya ve benzeri öğütler vermeye olan ihtiyacı ortadadır. 
İnsan, hatırlama ve tekrarlama özelliği zayıflayıp bir takım şeyleri unutmaya baş
ladığında öğüt almaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar. Bu durumda 
ona bazı şeylere özendirme, bazılarından korkutma ve sakındırma şeklinde olan 
öğütlerle tavsiyelerde bulunmalı ve kendisi uyarılmalıdır. İnsan bir şeyleri unut
muyor ve hatırlama durumu da güçlü ise öğütlere, uyarılara, özendirmelere ve 
korkutmalara pek ihtiyaç duymayacaktır. Bu durumda ona dinin emir ve yasak
ları anlatılmalıdır. 

Öğütle iki şey amaçlanır: 

a) Karşıdakine bir şeyi ya da bir şeyleri emretmek, 

b) Ona bir şeyleri yasaklamak veya onu bir şeylerden men etmektir. Emir 
ve nehiy (ya da buyruk ve yasaklama) ile özendirme ve korkutma (ya da rağbet 
ettirme ve uyarma) bunlar birbirlerinden ayrılmaz bütün gibidirler. Hatta nere
deyse emir ve yasaklar özendirme ve korkutmanın ta kendisidir, denilebilir. 

Bunun benzerleri olarak şunları da sıralayalım; 

577 Miftahu Dari's-Saadeti, ( 167) 
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a) Tevbe edip pişmanlık duyanlar; yaptığı hatayı hatırlayan kişilerdir. Bu tip 
insanlar dinin emir ve yasaklarını herkes ve her zamandan daha çok duymaya 
ihtiyaç gösterirler. 

b) Kendi durumunu bilmeden itiraz edenler. Bunları bazı şeylere özendirmek 
ve bazı konularda da korkutmak gereklidir. Bu, onların gerçek anlamda şiddetle 
ihtiyaç duydukları şeylerdir. 

c) Bu tip kimseler, hem bir şey bilmez ama gururundan kibirlenmesinden 
taviz vermez ve hem de itirazdan vazgeçmezler. Bunların karşısına dikilip ge
rektiği şekilde mücadele etmelidir. Nitekim bu üç grup şahsiyet hakkında en
Nahl suresinin 125. ayetinde Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; " (Ey 
Peygamber! ) Sen Rabbinin yoluna hikmetle (kesin delillerle) ve güzel öğütle . . .  " 
Burada sözü edilen kişiliklere karşı uygulanacak davranışlar tek tek sıralanmıştır. 
Buna göre; bu insanlarla ilişkiler hikmetle başlıyor. Allah (c.c . ) ;  "hikmet" ile işe 
koyulmayı ve ikili ilişkileri düzenlemeyi gündeme getirdikten sonra davranışların 
hepsini iyi olarak nitelemiyor. Ama gerçek kimliğinde iyi olan davranışlar zaten 
iyi diye nitelendiğinden onları ayrı tutuyor. 

Dini öğüt (nasihat, mev' ize ve vaazlar) ; ayette geçtiği üzere, insanlara dini 
vaazlar verilirken iyilik ve güzellik konuşma metodunun temel şartı olmalıdır. 
Fikir mücadeleleri de böyledir. Karşıdaki insana fikrinizi anlatacak iseniz mutlaka 
konuşmalarınızın ve tenkitlerinizin temel prensibi iyilik ve güzellikler olmalıdır. 
Eğer dini vaazlar ve nasihatlarda hareket noktanız iyilikler ve güzellikler olmaya
caksa nasihatinizin kısır bir tartışmaya dönmesi muhtemeldir. Üstelik konuştuğu
nuz kişinin de eski olumsuz tutumunu takınıp hiddetlenerek ağır sözler söylemesi 
belki de kaçınılmaz olacaktır. 

Muhatap alınan kişiye iyilik ve güzellik temeline dayalı olarak yapılacak ko
nuşmalar ve konuyu destekleyecek deliller, ortamı yumuşatarak dostluğu, sa
mimiyeti ve arkadaşlığı kolaylaştıracağından vaaz ve nasihatler en iyi şekilde 
yapılmış ve amacına ulaşmış olacaktır. Zaten muhataplarla konuşma ve davranış 
biçimlerini belirleyen bu ayet incelendiğinde bu iki husus açıkça görülecektir.Son 
devir İslam alimlerinden bazılarının bu husustaki fikirleri şöyledir: s7s 

Bu ayette kıyasın türlerine işaret vardır: 

a)  "Hikmet", delil getirme ve kan ıtlama yöntemidir, 

b )  "Güzel dini nasihat" ,  karşıdakinin anlayacağı şekilde ve iyilikle öğüt ver
mek ve anlatmak yöntemidir, 

c) "En iyi yolu kullanarak mücadele etmek" , diyalektik ve mantıksal verilerle 
hareket ederek anlatmak ve mücadele etmek yöntemidir. 

578 Bknz. Fahruddin er-Razi, Et-Tefsirü'l-Kebirü, (20/1 1 1  - 1 12) 
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Hikmet Yöntemi: İtiraz tarafının delillerden öte bir şeye değer vermemesi 
durumunda delillerin ortaya konulması kaçınılmazdır. Bu durumda anlaşmazlık 
olan konuda iddia eden tarafın, itiraz edip kabul etmeyen ve delil dışında başka 
bir şeye boyun eğmeyen tarafa kesin delillere dayalı mantıksal öncüller sunması 
gerekir. Bu yöntem halk kesiminin iyi halli olup bilgi bakımından da belirli yeri 
olan seçkinlerine h itap eder. 

Konuşma Prensipleri Yöntemi: Deliller getirmeksizin karşılıklı konuşma ve 
ikna yöntemlerinin yararlı olacağı kişileri bir takım şeylere özendirme, teşvik 
etme ve salık verme ile bir takım şeylerden sakındırma, uyarma ve korkutma 
şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Bunun muhatabı genelde insanların hemen 
hemen birçoğudur. 

Mantık ve Diyalektik Yöntemi: Kendisine karşı mantıksal bir savaşım verilme
dikçe herhangi bir tezi ya da fikri kabullenmek taraftarı olmadığı gibi sürekli saldırı 
durumunda bulunmayı tercih eden muhalefet özellikli kişilere karşı geçerli olan bir 
yöntemdir. Ama bu metotta dikkat edilmesi gereken husus K. Kerim ayetlerinin 
Yunan mantık sistemi ile diyalektik terminoloji temelleri üzerine oturtulması hangi 
açıdan ve hangi bakımdan ele alınırsa alınsın kesinlikle geçersiz ve temelsizdir. 579 

Noksanlıklardan uzak ve temiz Allah, insanları Hakka çağırmak olan daveti 
davete muhatap olan kimselerin durumlarına göre 3 derece olarak belirlemiştir. 
Buna göre insanları şöyle sıralamak gerekir. İnsanlar ya; 

a) Tanıyıp hakkında bilgi sahibi olduklarında hakkı ve doğruları isteyen, onu 
her şeye tercih eden, ona özenen ve onu seven kimseler olurlar. Bunlar, hakka 
davet edildiklerinde yalnızca hikmet denilen kesin delillere ve savunulan veya 
önerilen fikrin kanıtlanmasına ihtiyaç duyarlar. Ama hikmete ek olarak veya hik
meti terk ederek vaaz ve nasihate ya da karşı mücadele ve saldırıya ihtiyaçları 
olmaz. Veya, 

b)  İtirazcı olup hakka karşı başkaldırı ile meşgul olurlar. Ama hak kendilerine 
tanıtıldığında veya hakkı gerçekten anladıklarında onu tercih ederek hemen ona 
uyma yoluna koyulurlar. Bu tip insanlar, kendilerine sunulan yeni bir fikrin ya 
da hakkın kesin delillerle kanıtlanması yanında bir şeylere özendirilmeye ve bir 
şeylerle korkutulmaya ihtiyaç duyarlar. Yada 

c) İnsanlar, hakka karşı inatçı olup itirazlarını sürdürürler. Bunlarla en güzel 
metotlar kullanılarak mücadele edilmelidir. Bunlar hakkı kabul edip ona yönel
diklerinde problemler olmasa da kabul etmediklerinde en güzel ve en iyi metot
larla beraber mücadeleden zorlamaya, serzenişten belki de azarlamaya kadar bir 
dizi konuşma ve hitap şekli kullanılacaktır. Eğer mümkün ise bu tiplerle yapılan 
fikir tartışmalarında muhatabın fikirlerini çürütecek münazaralara ihtiyaç duyu
lacaktır. Bunun iki yararı vardır; 

579 Medaricü's-Salikin, ( 1/445 -446) 
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İlki: Muhatabın geçersiz delillerini ve boş fikirlerini çürütmek ve onu hakka 
döndürmek, 

İkincisi: Hakka karşı sert ve inatçı olan bir kimsenin kötülüğünü ortadan kal
dırmak ve düşmanlığını gidererek böyle bir kimsenin yanıldığını ve haksızlığını 
diğer insanların gözleri önüne sermektir. 

Maddeler halinde sıralanan bu açıklamaların her biri, Kur'an'dan deliller 
getirilip pratiğe konulurken hassas Kur'an! bir denge ile uygulandıktan sonra 
muhatapta olumsuz herhangi bir etki oluşturmuş değildir. Çünkü incelemek ve 
üzerinde düşünüp fikir yürütmek isteyenlerin de tanıklık edecekleri gibi Kur'an 
bu metotların mükemmel olduğunu açıklamış ve başarısını garanti etmiştir. Ayrı
ca Kur'an'ın bu sistem için getirmiş olduğu delillerin de kesinliği ortadadır. Kelam 
ilmi (yani Mütekellimin İslami mantığı) alimlerinin savundukları Kur'an! metot
ların dışında bir başka metot ise mantıkçıların ve diyalektikçilerin metodudur. 
Kur'an! metottan sonra bu metot işin amacına en yakın, en açık ve güçlü delil
leri sayesinde bu husustaki kuşkulardan ve kuşkulandırmalardan en uzak olan 
metottur. Ama Mütekellimin (kelam ilmi} alimleriyle diyalektik mantık bilginleri 
arasındaki fark ise büyüktür. Bu hususta bir şair şöyle diyor: 

Çürük çıktı deliller destekledi de camlar 
Kırılmaya mahkumdur her tür sert kıncılar 

Rakiplerin ileri sürdükleri delillerin kendilerine özgL nitelikleri incelendiğinde 
sahiplerinin noksanlıkları, zayıf noktalarının yansımalarıyla fikir çalkantıları ve 
fikirlerinin oturmamışlığı görülecektir. Ama tüm bu yansımalar ve görüntüler size 
ya işaretle ima yollu yada bir takım izler halinde belirirler. Şair şöyle diyor: 

Çorak topraklara öncü gönderdiğinde şayet, 
Mantık ararsan bunda öncüye edersin ihanet. 
Onların ileri sürdükleri delillerde uygunsuzluklar ve yanılgılar olsa da felse

fecilerin metotlarından daha tutarlı ve doğrulara daha yakın olduğu ortadadır. 
Onların metot ve delillerinin olumsuzlukları böylesine ortada iken ilahi vahyin 
metoduna nasıl olup ta itiraz edeceklerdir? 580 

126. Şayet bir ceza verecek olursanız size yapılan saldırının misliyle 
mukabele edin. Sabrederseniz, anda/sun ki bu, sabredenler için daha 
hayırlıdır. 

580 Es-Savaiku'l-Mürseletü, (4/1276 -1277) 
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127. Sabret! Senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için 
üzülme! Kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme! 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Sabret! Senin 
sabrın da ancak Allah 'ın yardımıyladır. (Onlara bakıp ta) yaptıklarından dolayı 
kederlenme. Kurup durdukları tuzaklardan dolayı da kendini sıkıntıya sokma!" 
(Nah!, 16/127) 

Bir başka ayette ise Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Rabbinin 
hükmüne sabret! Çünkü sen gözlerimizin önündesin. (ibadet etmeye ve bir şey
ler yapmaya) Kalktığında Rabbine hamd ederek O'nu (noksanlıklardan uzak ve 
temiz olduğunu ifade etmek için Sübhanallahi ve bi-hamdihi, diyerek) tesbih et. " 
(et-Tur, 52/48) 

insanlar birçok hususta çekişir ve tartışırlar. Birbirine rakip olan tartışmacı 
taraflardan biri : 

"Allah (c .c . )  için sabır en mükemmelidir. Bir şey Allah (c .c . ) için ve O'na 
özgü olursa "amaç" olur. Eğer Allah' a  doğru olursa "vesile" (neden, araç, vasıta 
ve sebep) olur. Doğaldır ki, amaçlar araçlardan daha öncelikli, daha değerli ve 
daha şereflidir. Bundan dolayı da insan bir söz verip adak adadığında Allah'a 
yaklaşmak ve noksanlıklardan uzak olmanın yalnızca O'nun hakkı olduğunu 
söylemek demek olduğundan adağın yerine getirilmesi gerekir. Ama eğer adak 
bir yemin gibi yapılmışsa yerine getirilmesi kaçınılmaz bir gerekirlilik değildir. O 
yalnızca bir yemindir ve onun durumu farklıdır. 

Şanı yüce olan Allah'a özgü ve O' nun için olan şeyler Allah'ın "UICıhiyet" 
( ilahlık ve ilah oluş) makamıyla ilgili olur. O'na giden ve O' na doğru olanlar ise 
"Rububiyyet" (Rabblık ve Rabb oluş) makamıyla ilgili olur. Bundan dolayı da bir 
ve tek ilah oluş keyfiyeti olan "Tevhldu'l-U!Cıhiyyeti" insanları, Allah'a  eş veya 
eşler koşmaktan men etmek, onlara Allah' a eş koşmayı yasaklamak ve haram 
kılmaktır. Bu bakımdan yalnızca "Tevhidu'r-Rububiyyeti" niteliği soyut olarak 
"Tevhldu' l-U!Cıhiyyeti" niteliğinden farklılık göstermektedir. 

Nitekim puta tapıcı kimselerin inanç sistemleri ve uygulamaları incelendi
ğinde görülecektir ki , onların hemen hepsi, şanı yüce olan Allah' ın ,  tüm varlıklar 
aleminin ve tüm varlıkların tek yaratıcısı ,  tek rabbi ve tek hakimi olduğunu itiraf 
ediyor ve inanıyorlar. Bu durum inancın uygulaması olarak Allah' ın "Tevhfdu 'r
Rububiyyeti " özelliğini gündeme getirmektedir. Ama "Tevhfdu 'l-U/Cıhiyyeti " 
özelliğini hayata yansıtmamaktadır. "Tevhfdu 'l-U/Uhiyyeti " özelliğinin hayata uy
gulanması ise , ibadette Allah'ı bir ve tek tanıyıp O'na eş koşmamayla gerçekleşir. 
"Tevhfdu 'r-Rububiyyeti " niteliğini hayata yansıtmış ve uygulamada gereklerini 
yerine getirmiş olmaları onlara herhangi bir yarar sağlamayacaktır. " 
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Tartışmacı taraflardan diğeri ise: 

Allah'a  doğru giden yolda ve O'nunla sabretmek sabrın en mükemmeli
dir. Allah için sabretmek yalnızca O'na giden yolda O'nunla sabretmeyi bilmek 
ve uygulamakla gerçekleşecektir. Nitekim Şanı yüce olan Allah ayetinde; "Sab
ret . . . "  diye buyurmaktadır. Bu ayetin gereği olarak sabretmek O'nun emri ve 
farzdır. Bu emirle yapılması emrolunan şey ise, Allah (c.c . ) uğrunda yapılması ge
rekenlerdir. Ayetin devamında, "Senin sabrın (sabredebilmen)  da ancak Allah' ın 
yardımıyladır. (sabrın O'nunladır, O'nun uğrundadır, O'nun uğrunadır, O'nun 
yolunadır, O'nun yolundadır ve O'na doğrudur.) 

Ayetin şu son bölümü, cümle yapısı olarak birinci bölüm olan"Sabret. . .  " 
istek ve emir cümlesinin durumunu bildirmekte olan bir haber cümlesi olup bi
rinci kısmın yüklemi durumundadır. Çünkü burada "Sabret. . .  " emir ve isteği
nin ardından sabrının nasıl olacağı ve nasıl sabredeceğinin haberi veriliyor. Yani 
"Sabret! (Ama) Senin sabredebilmen de ancak Allah' ın (sana vereceği) yardı
mıyladır. " Bu ise şu iki hususu gündeme getirmektedir: 

İlki: Allah'tan yardım dilemek ve O'nun yardım etmesi, 

İkincisi :  Yalnızca iki kimse veya iki taraf arasında olan özel bir birlikteliktir. 

Zira . . .  ile, e . . .  a . . .  doğru, . . .  e . . . a için, . . .  nın adına, içine , içinde, . . .  ile bera-
ber, . . .  nın yardımıyla gibi anlamlar verilen "Bi" öneki ayette "birliktelik, beraber
lik ve arkadaşlık" için kullanılmış olup "Musahabet bi"si veya "maiyet bl"si diye 
adlandırılır ki, ikinci hususun delili budur. İnsanlar birbirlerine, "fe bl yesma'u 
(benimle veya beni işitir, işitiyor) , ve bl yebsuru (benimle veya beni görür, görü
yor) , ve bi yebtışu (benimle veya beni sıkıca yakalıyor, yakalar) ve ve bl yemşiü 
(benimle yürür, yürüyor veya beni yürütür, yürütüyor) gibi ifadelerinde genel bir 
birliktelik (musahabet) anlamı hakimdir. Yoksa bu ifadelerde insanlar birbirlerine 
yürümede, görmede, işitmede veya yakalamada karşıdakinden yardım istemiş 
değildir. Bu tip olaylar ve onlardan bir şekilde haber vermeler Allah' a  isyan eden 
ya da itaat eden ayırımı yapılmaksızın ortak olarak aynı kalıpla kullanılırlar. Ama 
Allah' ın yardımı almayan hiçbir şey gerçekleşecek değildir. 

Bu "bi" öneki ister birliktelik ister arkadaşlık veya sırdaşlık bildirsin cümlenin 
ve yüklemin kapsadığı anlam ve kavramı ortaya çıkarır. Mesela, Şanı yüce olan 
Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: "Kuşku yok ki, Allah sabredenlerle bera
berdir. " Burada görülen husus "ma'a" önekiyle sağlanmış bir birlikteliktir. Bu 
birliktelik Allah' a  yakınlaşma ve O'nun hoşnutluğunu hak etme yolunda kulun 
çabaları ardından Allah (c .c . ) dostluğunu ve sevgisini ona aktarması şeklinde 
gerçekleşmiştir. Bunun gerçekleşmesinin ardından "bir şey görecekse Allah ile 
birlikte görür ve bir şey işitecekse O'nunla birlikte işitir. Artık hareket edecek-
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se yalnızca Allah ile birlikte hareket eder, bir yerde kalacaksa yalnızca Allah ile 
birlikte kalır, bir şeyi anlamaya çalışırsa yalnızca Allah ile birlikte kavrayıp anlar 
özetle, her ne yaparsa yapsın hep Allah kendisiyle beraberdir O'nunla birlikteliği 
devam eder. 

Bir kimsenin kişiliği ve inancı içerisine bir kimse veya bir şey için -yalnızca 
ona özgü olmak üzere- sabır yerleşecek olursa bu kişi artık onun uğrunda ve 
onun yolunda pek çok sıkıntı ve ağırlıklara ilahi iradenin dilediğince tahammül 
gösterecektir. Nitekim "tahammül gösterenler, benim uğrumda nelere tahammül 
etmişlerse . . .  " ifadesinde buna bir işaret bulabiliriz. Ayette de bu durum vurgu
lanmaktadır: "Senin sabredebilmen de ancak Allah 'ın (sana vereceği) yardımıy
ladır. " Bu demektir ki, Allah' ın uğrunda ve O'nun için olup desteğini almadan 
gösterilecek olan tahammül "sabır" olarak değer kazanmayacaktır. 

Çünkü bu tahammülde Allah onunla beraber olmadığından ona yardım da 
etmemiştir. Ayette sabır emri açıklandıktan sonra şunu söyleyelim, Allah (c .c . ) 
bir kimseye yardım etmemiş ve kendisiyle beraber olmamışsa o kişi nasıl olacak 
ta Allah' ın emrettiği hususlarda O'nun emir ve yasaklar ifade eden ayetlerine 
inanıp itaat ederek gerektirdiklerini yapacak, onları hayata uygulayacak ve in
sanlara tebliğ edecektir? Ayrıca bu kişi, Allah' ın yardımı olmaksızın nasıl olacak 
da kendi kaderinin öngördüğü hususlara Allah için tahammül gösterecek ve du
rumunu Allah için değerlendirecektir? 

Tıpkı bakıp görmesi Allah için, işitmesi Allah için, tutması ve kavraması Al
lah için, yürümesi ve durması da Allah için olmayan kimselerin Allah 'a  karşı 
sevgiden kaynaklanan bir yakınlıklarının olmaması gibi Allah (c .c . ) için sabır ve 
tahammül göstermeyen kişilerin de Allah katında övülmüş sabrın sağlayacağı 
hayırlı sonuçları elde etmeyi ümit edemezler. 581 

128. Çünkü Allah sakınan/arla ve daima iyi davrananlarla beraberdir. 

581 Uddetü's-Sabirin, (45 -46) 
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1 .  Kulunu geceleyin Mescid-i Haram 'dan çevresini mübarek kıldığı
mız Mescid-i Aksa 'ya götüren (Allah) münezzehtir. Ona ayetlerimizden 
bazısını gösterelim diye. Şüphesiz ki O, işitendir, görendir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Bir gece kendisine ayetleri
mizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram 'dan 
çevresin i mübarek kıldığımız Mescid-i Aksô'ya götüren Allah noksanlıklardan 
yücedir, temizdir. O gerçekten işitendir, görendir. " (İsra, 17/1 )  

Ayette geçen "Isra" Allah'a ibadet eden kulun kul olarak ulaştığı "Kulluk 
Makamları"ndan bir makamdır. İsra makamı'nda yapılan kulluk hakkındaki bil
giler daha önceleri anlatılmıştı . 582 

Ayette geçen "esra bi-abdihi" "kulunu (yürüten) yürüttü, (götüren) götürdü" 
diye anlamlandırabileceğimiz bu ifade, "kulunu gönderdi, iletti, götürdü ve sal
dı" gibi anlamlara gelse de aslında bunların dışında olarak Resulullah' ın -sallallahu 
aleyhi vesellem- gece yaptığı bu yolculuğunda şanı yüce olan Allah'ın kendisiyle 
yaptığı dostluğunu ve arkadaşlığını anlatmaktadır. Çünkü burada ayette durumu 
anlatmak için kullanılan "esra" "yürüttü" fii l i  zaten geçişli bir yüklem olup ayrıca 
başka bir öneke ihtiyaç duymaz. Bu durumda "bi-abdihi" sözcüğünün başına 
getirilen "bi" öneki b ir fazlalık (zaid) olmayıp "dostluk, arkadaşlık, b irliktelik, 

582 Medaricü's-Salikin, ( 1/103) 
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beraberlik ve yanına alma" gibi bir anlamı yakalamak içindir. (yani "kulu-n-u" 
ifadesinin sonuna ikinci bir i-hali eki "U" ve kaynaştırma harfi "N" eklenmesi ile 
"kulu-n-u-N-U" gibi değil de "kulu ile beraber" veya "kulunu da birlikte alarak" 
gibi bir anlatımı olmaktadır. ) 

Araplar, "Hacere bı-ehlihi ve safere bi-ğulamihi" dediklerinde anlatmak is
tedikleri "o adam, ailesini ve oğlunu göç ettirdi , yolculuğa çıkarttı" gibi bir şey 
değildir. Ama onlar bununla, "o adam, ailesi ile birlikte yolculuğa çıktı ve oğlunu 
da yanına alıp birlikte gittiler", anlamını ifade etmek isterler. Ne bu cümlede 
kullanılmış olan "bi " öneki ne de ayette kullanılan b ir fazlalık değildir. Çünkü 
gerek bu cümlenin gerekse ayette kullanılan cümlenin yüklemleri zaten yapıları 
itibariyle, yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi ve eylemi yüklem öznesinin nes
nesine yaptırdığı geçişli yüklemlerdendir. 

Geçişsiz fiillerin (yani yüklemlerin) bir kısmını geçişliye dönüştürmek için 
ya nesnenin (yani düz tümlecin) başına bir önek getirilir ya da (Görmek ile gös
termek ve gitmek ile götürmek gibi) başka bir yapıya çevrilirler. Ama yapısı iti
bariyle veya sonradan yapılmış olan geçişli fiillerin tekrar geçişli yapılmalarının 
bir mantığı olmasa gerek. Bu yüzden ayette kullanılmış olan "esra bi-abdih i "  
ifadesindeki "bi" öneki zaten geçişli olan "esra" fiilinin yeniden geçişli yapılması 
için değil ama cümlenin belirlenen gidişatında "dostluk, arkadaşlık, birliktelik, 
beraberlik ve yanına alma" gibi bir anlamın yakalanması içindir. 

Bunlardan hareketle diyebiliriz ki, Peygamber Efendimiz' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- yapmış olduğu o gece yolculuğu O'nun hayatındaki en büyük ve en 
kutsal yolculuk idi .  Kendisine, bu yolculukta yalnız bırakmayıp yanına almışça
sına desek veren bir dostu vardı .  Bundan dolayı yapmış olduğu her yolculukta 
Peygamber Efendimiz ' in -sallallahu aleyhi vesellem-; "Ey Allahım! Yolculuğa çıkmış 
kişinin yol arkadaşı sensin . "  583 Diye buyurduğu rivayet edilmektedir. 

"Sözü edilen "esra" yürüttü fiilinin "yürüdü" şekli olan "sera" kökünü "bi " 
öneki ile "sera bi-abdihi "  şeklinde kullanarak da "kulunu gece yürüttü gece yol
culuğuna çıkardı" anlamını elde edebiliriz. Öyleyse hem fiilin orij inal yapısını bir 
"hemzelif" ekledikten sonra değiştirerek kullanıyoruz bir de düz tümlecinin (nes
nesinin) önüne "bi" önekini getiriyoruz, bununla elde edilecek yararlar nelerdir? 
Denecek olursa. Bunu iki şekilde cevaplayabiliriz: 

İlki: Bir kısım dil bilginleri : "Gerek 4 harfli kullanımıyla "esra" fiili gerekse 3 
harfli kullanımıyla "sera" fiilleri aynı anlama gelirler. Ama "esra" şeklinde kulla
nımı ile hemen hemen aynıdır. "Sera Zeydun" ve "Esra Zeydun" anlam itibariy
le aynıdır. " Diyorlar. 

583 Bu hadisi İmam Müslim "Sünen"inin Hace bölümünde, "yolculuğa çıkarken (yolculuk na
mazı kılarak) Allah' ı  anmanın güzel bir husus oluşu, başlığı altında (3/490) ve diğer hadis 
alimleri rivayet etmişlerdir. Bu husus daha önce de el-Enam suresi bölümünde geçmişti. 
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İkincisi: Süheyli ve bir kısım Arap dilbilgisi uzmanları: "Esrô, fiili geçişli bir 
fiildir. Tümleci cümleden kaldırılarak kullanılması yaygındır. 'Esra bi-abdihi '  (ku
lunu gece yolculuğuna çıkardı ve kulunu gece yolculuk için yürüttü) derken 'Esra 
bi-abdihi 'l-Buraku ' yani 'Burak (denilen binek aracı ) ,  Allah' ın kulunu gece yol
culuğu için yanına alıp götürdü' , anlamına gelmektedir. 584 

Bu konuda Hz. Ebu Bekir Sıddik'ın şu sözü yukarıda anlatılan birinci şıkkı 
doğrulamaktadır. Şöyle ki; 585 "bizi o gece boyunca yürüttü ve sonraki gece de
vam ettirdi .  Bu yorgunluktan dolayı aramızdan ayağa kalkmak isteyenler ancak 
sırtları üstü dönerek kalkabilecek gibi idiler. 

Bu hususta verilecek en doğru cevap: -di'li geçmiş zaman kökü 3 harfli olan 
Arapça fiiller eğer "bi" öneki kullanımıyla geçişli fiiller haline getirilmiş iseler an
lam itibariyle iki şeyi ifade eder: 

İlki: fiilin gösterdiği eylemi ilk yapanın öznesi olmasıdır. 
İkincisi: Tümlecin başına arkadaşlık, birliktelik ve beraberlik ifade eden "bi" 

önekinin getirilmesi nedeniyle anlamın değişmesidir. Yani "Seraytu bi-Zeydin ve 
sôfertu bi-h i "  diyecek olursanız bu cümlenizden Zeyd' i  yürüttüğünüz anlamı de
ğil ama Zeyd ile beraber geceleyin yürüdüğünüz ve gece yaptığınız o yolculukta 
Zeyd' e  arkadaşlık ve onunla beraberlik edip birlikte olduğunuz, anlamı çıkacak
tır. Nitekim bu kullanımdan olmak üzere şu örneği verelim: "Lekad seraytu ale 'z
Zalômi bi-Ma'şerin" diyen bir kimse "toplulukla birlikte karanlıklara doğru (veya 
karanlığa rağmen) geceleyin yürüdüm" demek istemiştir. 

Bu konuda şu hadisi de sunalım: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- savaş 
veya başka bir şey için yolculuğa çıkacağı zaman hanımları arasında kura çeker
di. Kura hangi hanımına çıkarsa o hanımını alır onunla beraber çıkardı . "  586 

Bu fiilin başına bir hemzelif ( I )  getirilerek geçişli yapılması durumunda da fi
ilin gösterdiği eylem nesne yani tümleçte gerçekleşir. Bu durum tıpkı şu ayetlerde 

584 Es-Süheyli'nin -radıyallahu anh- açıklamaları şöyledir: "Ayette geçen esra bi-abdihi, ifade
si 'Burak O'nu gece yolculuğuna çıkardı' anlamındadır. Birini anlatırken "amdaytu" yani o 
alış-verişi geçerli kıldım veya o hükmü infaz ettim ya da onu öldürdüm" deriz. Bunun yerine 
onunla hemen hemen aynı anlam gelen. "ce'altuhu yemdi" yani o alış-verişi geçerli hale 
getirdim veya o hükmü infaz edilir kıldım ya da onu ölü kıldım" demeyiz. Ama Arap dilinde 
bir cümle içerisinde nesneye bir şekilde herhangi bir işaret varsa veya o nesneye cümlenin 
yapısal durumu gereği bir bedel oluyorsa o nesne cümleden kaldırılır. Onun yerine cümlede 
bedel olan kısım kalır. . .  " Bu hususta daha fazla bilgi için bknz. Er-Ravdatu'l-Enfu adlı eseri 
C: 3, S: 412. 

585 İmam Buhari, eserinin değişik yerlerinde bu haberleri 'Sahabenin faziletleri' bölümünde 
"Muhacirler hayat hikayeleri ve erdemleri" başlığı altında rivayet etmiştir. ( 7110) İmam Müs
lim ise eserinin "Zühd" bölümünde "Hicret hadisi" başlığı altında aktarmıştır. (5/764) 

586 İmam Buhari, eserinin tefsir bölümünde "eğer onu dinleseydiniz" başlığı altında rivayet et
miştir. (8306) İmam Müslim ise. bu hadisi, eserinin "tevbe" bölümünde "iftira ve iftiracının 
tevbesinin kabul edilmesi'' başlığı altında vermiştir. 
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olduğu gibidir; Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah annelerinizin 
karınlarından sizi çıkarmaktadır. (Nahl , 16/78} Firavun ve hanedanından bah
settiği bir diğer ayette ise: ''Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve hanedanını) 
bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden (oluşan) ve değerli bir yerden çıkardık. " 
(Şuara, 26/57-58) Bunlarla benzeri fiilleri ve yapılarını kapsayan pek çok ayet 
bulunmaktadır. Bir hemze eklenerek yani bir harf artırılarak geçişli hale döndü
rülen bir fiilin tümlecine "bi" önekinin getirilmesi ile anlam değişerek fiilin göster
diği eylemi özne ile nesnenin birlikte, beraberce, dostluk ve arkadaşlık halinde
yapmaları anlamını elde etmiş oluruz. Eğer 3 harfli bir fiile bir harf eklenmesiyle 
yeni bir fiil yapılıyorsa bu fiilden elde edilen anlam fiilin gösterdiği eylemde bir 
" işteşlik"tir. Yani eylemin nesne ile tümleç arasında ortaklaşa ve birlikte yapıldı
ğını gösterir. Bazı durumlarda bir anlamda uygunsuz gibi görünse de incelenmesi 
gereken bir husustur. 587 

2. Biz, Musa 'ya da Kitab (Tevrat) 'ı verdik. Ve onu: "Benden başka 
hiç bir vekil edinmeyin" diye İsrailoğullarına bir h idôyet (doğru yolu 
gösterici) kıldık. 

3. Ey Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızın soyundan gelenler! 
Şüphesiz o (Nuh), çok şükreden bir kuldu. 

4. Biz Kitab (Tevrat) da İsrailoğullarına şunu hükmettik: "Siz, yeryü
zünde iki defa fesad çıkaracak ve muhakkak alabildiğine büyüklenecek-

. .  
" sınız. 

587 Bedai'u'l-Fevaid, (3/ 202 -203) 
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5 .  İşte o ikisinden birincisinin (ceza) vakti gelince, üzerinize çok güçlü 
kul/arım ızı gönderdik, onlar da evlerin(izin) aralarına kadar girip araştır
dılar. Bu, yerine getirilmiş bir va'd idi. 

6. Sonra size bunlara karşı tekrar üstünlük verdik. Mallarla, oğullarla 
yardımınıza yetiştik. Sayınızı da çoğalttıkça çoğalttık. 

7. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük eder
seniz kendi (aleyhi)n ize. Artık diğerinin (ikinci fesadın ceza) vakti gelince, 
kederiniz yüzünüzden belli olsun, Mescide ilk defa girdikleri gibi gir(ip 
tahrip et) sinler ve üstünlük sağlayıp da ele geçirdikleri her şeyi mahvet
tikçe etsinler diye (ikinci defa düşmanlarınızı üzerinize saldık). 

8. (Tevbe ederseniz) Rabbinizin size merhamet edeceğini umabilirsi
n iz. Eğer dönerseniz Biz de döneriz. Öyle ya, Biz Cehennemi kafirlere 
bir zindan yaptık. 

9. Gerçekten bu Kur'an, en doğru olana iletir ve salih amellerde bu
lunan mü 'minlere kendileri için muhakkak büyük bir mükafat olduğunu 
da müjdeler. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Hiç kuşku yok ki bu Kur' an en 
doğru olana (yola) götürür . . .  " ( İsra, 17/9) 

Bu ayette, "en doğru olana" ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadenin işaret ettiği 
husus, "en doğru ve en güçlü yola, en doğru ve en güçlü gidişata, en doğru ve en 
güçlü duruma, en doğru ve en güçlü konuma, en doğru ve en güçlü yaşama me
toduna ve en doğru ve en güçlü millete ulaştırır" gibi anlamları kapsamaktadır. 

Bu yapıyı incelendiğinizde göreceksiniz ki; kapalı bir ifade ile birlikte görebi
leceğiniz (sözün açık, güzel, anlaşılır ve etkili oluşu demek olan) belagat zevkinin 
genişliği burada yoktur. Bunun nedeni de bu husustaki kuşkuları ortadan kaldır
mak, ortaya atılacak her tür fikrin getireceği olumsuzlukları gidermek ve değişik 
alanlarda onu savunmak içindir. Bu anlatılanların edebiyat ve yazım sanatının 
inceliklerini bilenler için anlaşılmayacak bir şey olmadığı ortadadır. Bu hususun 
incelenmesinde yarar olacaktır, sanıyoruz. 588 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Her insanın yaptıkların ı  (veya 
kaderini) boynuna bağlamışızdır. insan için kıyamet gününde açılmış olarak 
önüne konulacak bir kitap çıkarırız. " ( İsra, 17/13) 

İbni Cerir et-Taberi bu hususta şunları söylemektedir: "Her insanın (tCıirini )  
boynuna bağlamışızdır, "  ifadesinde insanın boynuna bağlanmış olan "tCıiru-hu"  
ifadesi kendisinin yaşayacağı hayatı boyunca yapacağı tüm işleri ve  dolayısıyla 

588 El-Fevaidu'l-Muşevvak, ( 1 80) 
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kendine kader olarak hüküm olunmuş kazasıdır. Yapacağı amellerine göre yani 
yaşayacağı hayata göre mutlu bir said mi yoksa mutsuz bir şaki mi olacağı ve 
benzeri hususların hepsi onun boynuna asılır ve kendinden asla ayrılmaz. 589 

Bir takım Kur' an bilginlerinin bu ayet hakkında söylemiş oldukları şeyler 
ise, burada sözü edilen "tôiru-hu "  kelimesi insanın mutlu mu yoksa mutsuz mu 
olacağı ve ne tür işler yapacağı kayda alınarak boynuna asılmasını veya do
lanmasını ifade etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak İbni Abbas' ın şöyle dediği 
rivayet olunmaktadır: "Bu ayettte "tôiru-hu"  kelimesiyle anlatılmak istenen ve 
İnsanoğlunun boynuna asıldığı bildirilen şey tüm amelleri ile kendisi hakkında 
kaza olunan kaderidir. Ondan ayrılamaz onunla beraber var olur onunla beraber 
yok olur. " 

Bu hususta , İbni Cüreyc, "Her insanın "tôiri "ni (yani) yaptıklarını (veya ka
derini) boynuna bağlamışızdır", ayetinde geçen ve burada anlatılanlar insanoğ
lunun yapacağı tüm amelleridir" , demiş, Mücahid : "Ayette geçen "insanın tairi " 
ifadesiyle hayatı boyunca yapacağı her türlü işi ve kendisi için kaza edilen yani 
kader olarak yazılanlardır" , demiştir. Katade, "Ayette geçen "insanın tôiri" ifade
siyle hayatı boyunca yapacağı her türlü işi ve amelleri dolayısıyla mutluluğu ve 
mutsuzluğudur" , demiştir. 

İbni Cerir et-Taberi şöyle diyor: "Elzemna-hu Tôira-hu fi-Unuki-hi ifadesiyle, 
insanın hayatı boyunca yapacağı amelleri dolayısıyla mutluluğu ve mutsuzluğu 
ile kendisi için kader kılınıp kaza olarak yazılanlar, anlatılmak isteniyorsa insanın 
hür iradesi/istenciyle kendi kendine özgürce kararlar verip istediği amelleri işle
mesi nasıl anlatılacak ve tanımlanacaktır?" 590 

Hür irade yok ise insanın elleri , ayakları ve diğer organlarıyla yapmış olduğu 
işlerinin kendisine ait olduğu nasıl anlatılacaktır? Diye bir takım sorular sorulacak 
olursa şöyle cevap verebiliriz: "İnsan boynu gerdanlıkların ,  boyun bağlarının, bir 
takım takı ve süslerin asılacağı yerdir. 

Arapça' da hayati önem taşıyan bir takım eşyanın diğer eşyalara olan oranı 
insan boynunun diğer organlarına oranı gibidir. İnsanların işledikleri suçlarda ise 
vücudun diğer organlarından çok el ön plandadır. İnsan diliyle de cinsiyet orga
nıyla da suç işleyebilir. Nitekim bir takım suçlar başka organlarla da işlenebilir 
olduğu halde insanlar birini suçlarken,  "bu suç onun ellerinin ürünüdür." Derler. 
"Her insanın "tôiri "ni {yani) yaptıklarını {veya kaderini) boynuna bağlamışızdır", 
Ayetinde de adeta bunun bir örneğini görmekteyiz. 

El-Ferra; "Ayette geçen 'Taira-hu '  ifadesi bize göre insanın hayatı boyunca 
yaptığı tüm işleridir. " 

589 Et-Tabert, ( 15/50) 
590 Et-Tabert, ( 15/51 )  
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El-Ezheri ise, "Ayette geçen 'Tôira-hu ' ifadesinin bizce asıl anlamı şudur: 
Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah, Hz. Adem' i  yaratınca onun soyundan 
gelenlerin Allah'a itaat edenlerle isyan edenlerin tamamını biliyordu. Tüm bun
ları bildiğinden dolayı da onların tamamını yazdı ve onlardan itaat edecekleri 
sonsuz ilmiyle mutlu saidler olarak, isyan edecekleri de yine sonsuz ilmiyle mut
suz şakiler olarak takdir etti ," dedi. 

Buradaki anlamıyla "insanın tôiri " yani insanın yaşayacağı hayatı boyunca 
yapacağı her türlü işi ve amelleri, dolayısıyla mutluluğu ve mutsuzluğu ile kendi
ne ait benzeri hususlar, yaratılıp insan biçiminde ortaya çıkışıyla beraber kendine 
yazılır ve ondan asla ayrılmaz. Bu ayette geçen ve "onun boynuna" anlamına 
gelen "fi-unuki-h i"  ifadesi hususunda Ebu İshak şöyle diyor: "Birine ya da bir 
kimseye adeta ayrılmayacak ve kopmayacak şekilde yapışanın durumunu ifade 
etmek için 'bu onun boynundadır boynuna dolanmıştır' , denilir. Çünkü bu şey 
insanın ön tarafından giyinmiş olduğu bir gerdanlık veya boyun bağı gibidir ki, 
boyundan çıkmaz ve insandan ayrılmaz. 

Ebu Ali de bu hususta şöyle demiştir: "Bu durum, tıpkı; 'sana boyun bağı 
veya boyunduruk vurdum ve senin boynuna gerdanlık taktım' diyen bir kişi 'bo
yun bağı veya gerdanlığı sana göre ayarlayıp yapıştırırcasına taktım' demek is
temiştir. Yine aynı anlamın kullanılmasına örnek olmak üzere, 'sultana kılıç veya 
taç giydirdim yahut sultanlık yetkisi verdim' diyen kişi sultana bunlar nedeniyle 
onun boynuna gerdanlık ya da benzeri bir şey takar gibi velayet ve yönetimi 
sultana ayrılmaz bir şey olarak verdim demek istemiştir. " 

Bu konuda bir başka tanımlamada şunlar geçmektedir: "Bu ayette geçen 
"Elzem-na-hu Tôira-hu fi-Unuki-hi" ifadesindeki taktık, doladık, giydirdik ve ay
rılmayacak şekilde astık gibi anlamlara gelen elzem-na sözü, özellikle " insan boy
nu ve gerdanı" kelimesiyle ilgili olarak kullanılmıştır. Bu kelimenin mastan olan 
"ilzam " ifadesi insanın hayatı boyu işleyeceği ya da işlemiş olduğu amellerinin 
hayırlı ya da şerli yahut iyilikle veya kötülükle dolu olması arasında hiçbir ayırım 
gözetmeksizin süs veya süsleme amacıyla kullanılan bir gerdanlık, bir boyundu
ruk veya bir boyun bağı gibi insanın boynuna ayrılmayacak şekilde dolamak, 
takmak ve sarmak anlamındadır. 

Kaderiye (Mutezile) mezhebi alimleri bu ayet hakkında şunları söylemişler
dir: "İnsanın "Tair"inin kendi boynuna dolanması, asılması ya da takılması, bu 
takılanlarla insanın bir takım durumlarının değerlendirilmesi, kendisi hakkında 
bir yargıya varılması, insanın buna dayalı bir işaret ve sembolle eğitilmesi bu 
ayette gösterilmektedir. Meleklerin insanı bu özellikleriyle tanımaları, Cennetlik 
olan (said) mutlulardan mı yoksa Cehennemlik olan (şaki) mutsuzlardan mı ola
cağını bilmeleri ve onun bir takım durumlarından bahsetmeleri de yine aynı 
nedene dayanır. İnsan, amellerini kendi boynuna geçirmez ama onun boynuna 
ayrılmayacak şekilde geçirilir." 
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Ehli Sünnet alimleri ise onlara cevap olarak bu ayet hakkında şöyle diyorlar: 
"Sizin bu açıklamalarınız, ayette söylenmek istenenleri asıl amacından saptırmak 
için seçtiğiniz insanın bedeni, yaratılışı ve aklı hakkında ortaya attığınız bir yön
tem ve yoldur. Bu açıklamaları dilbilimcileri bilemiyor. Çünkü bu tip ifadeler keli
me, deyim ve cümlelerin asli anlamlarına aykırıdır. Bu ayeti daha önceleri gerçek 
anlamıyla açıklayıp yorumlayanlar bu ümmetin Kur'an' ı en iyi bilenleridir. 

Gerçek şu ki, sizin Kur' an ayetlerini açıklama yorumlamalarınızın hiçbiri ilk 
dönem İslam alimlerinin anlayışına uymuyor ve Kur'an ayetlerini sizden başka 
hiç kimse bu şekilde açıklamıyor. Ayet sizin verdiğiniz anlamla ve böyle bir açık
lama ve yorumla değerlendirilecek olursa asıl anlam kayboluyor ve ayet yanlış 
anlaşılıyor. Kur'an alimleri de bu durumu gerçekten iyi biliyorlar. Nitekim onlar 
ayetin açıklama ve yorumunu; 'Allah' ın sonsuz ilmi ile her şeyi bildiğinden insa
noğlunun yapacağı amellerini hayırlısına ve şerlisine bakmaksızın Cennetlik sa
idlerden mi yoksa Cehennemlik şakilerden mi oluşunu belirleyen faktörü (kaderi 
ve kazası) yani " tfür"ini bir daha kopmayacak ve ondan ayrılmayacak şekilde 
onun boynuna sarar, dolar ve asar. Tüm bu uygulamalar onun alameti ve şanı 
olarak onunla kalır. Şeklinde yapmışlardır' . 

Böylece sizlere, hidayet ve doğru yola götüren rehber olan Ehli Sünnet ve 
Selef alimi imamların "tôir" hususundaki fikirlerini gösterdik. Onlar da yaptıkla
rı açıklamalarla, dinin aslından olmadığı halde dine sonradan bir şeyler sokan 
bid'atçı ilk kuşak önderlerinizden bir kısım şahısların açıklamalarını bizlere gös
terdiler. Onlar Kur' an ayetlerini kendi s·apık idealleri ve mezheplerinin amaçları 
doğrultusuna çekmeye ve bu sapık metotlarıyla onları yorumlamaya çalışmışlar. 
Oysa Kur' an onların hem kendilerinden hem de sapık ideallerinden yüce ve 
uzaktır. Tüm işlerde başarı yalnızca Allah sayesindedir.591 
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1 O. Ahirete iman etmeyenlere de, şüphesiz pek acıklı bir azab hazır

lamış olduğumuzu da. 

591 Şifa'u' l -Alili, (61 )  



1 1 .  İnsan, hayra dua ediyormuş gibi şerre de dua eder. İnsan pek 
acelecidir. 

1 2. Biz gece ile gündüzü iki ôyet kıldık. Gece ôyetin i  (karanlığı) sildik, 
gündüz ôyetini de gösterici kıldık. Rabbin izden bir lütuf arayasın ız, yılla
rın sayısını  ve hesabı bilesiniz. işte Biz, her şeyi gereği gibi açıkladık. 

1 3. Her insanın amelini kendi boynuna ayrılmayacak şekilde dola
dık. Kıyamet günü de ona yayılmış bir halde karşısında bulacağı bir 
kitap çıkarırız. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Her insanın yaptıkların ı  (veya 
kaderini )  boynuna bağlamışızdır. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak 
önüne konulacak bir kitap çıkarırız. " ( İsra, 17/13) 

İnsan hayır ve şer olarak her ne hak etmişse o kendisinin ayrılmaz bir parçası 
olup onun boynuna dolanmıştır. Araplar "tôir" kelimesini insanın işlediği ameller 
için kullanacak olduklarında ayetteki bu yapıdan yararlanırlar. 

Ebu Ubeyde bu hususta şöyle diyor: "Tôir kelimesi Arapların kullanımıyla 
hisse, nasip, pay gibi anlamlara gelir. İnsanlar arasında genelde buna 'baht, talih 
ve şans' da denilmektedir. Bunun yanında 'bu falan kimsenin taridir' dediklerin
de 'bu falan kimsenin hasılatıdır' demek isterler. 

Biz, bu hususta hadiste geçen açıklama ve yorumu tercih ediyoruz. 
Mekke'den göç eden Muhacirlerle Medine'de onları misafir edip kardeş ilan 
eden Ensar arasındaki kura çekiminden bahseden hadiste şöyle geçmektedir: 
" . . .  ve Osman bin Ma'zCın bizim "tôir"imize isabet ett i . "  Burada denilmek is
tenen; Ensar kura çekince Muhacirlerden Osman bin Ma'zCın bizim payımıza 
düştü. Rüveyfa' bin Sabit' in rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir: "Yapılan 
paylaştırma bizden birine bir parça ev eşyası ve kılıç diğerine de bir tas düşecek 
şekilde idi ."  Burada denilmek istenen ise , savaş ganimetlerinde yapılan paylaş
tırma sonucunda insanların payları ve hakları söz konusu edilmektedir. Nitekim 
"Her insanın yaptıklarını  (veya kaderini) boynuna bağlamışızdır. " Şanı yüce olan 
Allah ayetinde böyle buyurmaktadır. ( İsra, 17/13) Bu ayette de "tôir" kelimesi 
insanın yaptığı işleri yani amelleri anlamındadır. Kur' an bilgini El-Ferra da bu 
fikri benimsemektedir. Öyleyse burada anlatılanlar kaderi inkar edenlere de bir 
cevap oluşturmaktadır. 

Bu ayetin anlatımı ve hedefi insanın diğer organlarını bir kenara bırakarak 
yalnızca boyunda karar kılmıştır. Çünkü insan boynu, boyunduruğun,  boyun ba
ğının ve gerdanlığın takılma yeridir. İnsan boynundan bir boyunduruğu çıkarıp 
atamaz. Bundan dolayı da insanlar birbirine : "Bunun günahı senin boynundadır 
veya bu işi böyle yapacaksan vebali senin boynunadır. " Ya da Araplar: "Onun 
yuları senin boynundadır" , {yani dileğince onu kullanabilirsin) derler. 
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Hasan bin Adem şöyle diyor: "Sana sunulan herhangi bir yazı veya açık
lamayı taklit etmek için kendini ya da birilerini teşvik etmek istiyorsan onun so
rumluluğu senin boynunadır. " Diyen kişiler, bu tip işlerde insanın boyun kısmını 
hep ön planda tutar ve özelleştirirler. Çünkü boyun; gerdanlık, boyunluk, bo
yunbağı ve boyundurukların asılma, takılma ve dolanma yeridir. Yapılan işlerin 
hemen tamamında vücudun sorumlu olan organının eller olması ve insanlara 
ulaşan kötü bir işin cezası verilecekse ' başınıza gelen bu durum önceden kendi 
ellerinizle yapıp sunmuş olduğunuz şeylerden dolayıdır, denilmesi gibi insanın 
boynu da askı, asma ve dolama yeri olarak özellik kazanmıştır. 592 
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yeter (sin). "  

1 5. Kim doğru yolu bulursa, ancak kendi lehine doğru yolu bulmuş 
olur. Kim de sapıklığa düşerse o da ancak kendi aleyhine sapmış olur. 
Hiç bir yük (günah) yüklenici başkasının yükünü yüklenmez. Biz, bir 
rasQ/ göndermedikçe de azab ediciler değiliz. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Biz bir yöre halkını he/Cık etmek 
istediğimizde o yörenin zenginlikleri nedeniyle şımarmış olan elebaşlarına { iyilik 
yapmayı, hayır işlemeyi ve bizim emir ve yasaklarımıza itaat etmeyi) emrederiz/ 
emrettik ama onlar orada kötülük işlerler/yaptılar. Bundan dolayı o yöre halkı 
yok olmayı hak eder/etti. Biz de orayı yerle bir ederiz/ettik. " ( isra, 1 7/15 )  

Bu ayette sözü edilen "e/ebaşlarına emrederiz" ifadesi iyiliği ve iyi şeyleri 
yapmalarını veya bize itaat etmelerini emrederiz. Ama onlar kötülük işlemeyi 
tercih ederler, anlamındadır. Bu da doğal hayatla ilgili olarak takdir edilmiş bir 
işi anlatmaktadır. Yoksa din işlerini ilgilendiren şer' i bir şey değildir. Çünkü Allah 
(c .c . ) kötülüğü emretmez. Ayetin sonuna doğru; "biz böyle hüküm verdik ve 
böyle takdir ettik" gibi bir anlam anlaşılmaktadır. 

Bir takım kimseler ise bu ayetin yorumunda şöyle demişlerdir: "Doğal ha
yatla ilgili olmayıp din işlerini ilgilendiren şer' i bir husustur. Bu ayette sözü edilen 

592 Miftahu Dari's-Saadeti, (578 -579) 
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"elebaşlarına emrederiz" ifadesi onlara iyiliği ve iyi şeyleri yapmalarını emrede
riz. Ama onlar emrimize muhalefet edip kötülük yapmayı tercih ederler, anla
mındadır. 

Bize göre ise birinci görüş ayete daha uygundur. Bunu birkaç nedeni var
dır: 

Birincisi: Ayette sözü edilen "elebaşlarına emrederiz/emrettik" ifadesinde 
cümleden kaldırılmış bölümü olan tümleci yani ' iyiliği ve iyi şeyleri yapmalarını 
veya bize itaat etmelerini '  kısmı cümlenin haberine veya hükmüne aykırıdır. Bu
nun kaldırılmasıyla cümlenin anlamı bozulmamıştır. 

İkincisi: Cümleden kaldırılmış olan kısım iki hususu gerektirir: 

a) Ayetten, " . . .  Elebaşlarına bize veya bizim emir ve yasaklarımıza itaat et
melerini emrettik veya emrederiz. " Gibi bir bölüm kaldırılmıştır. 

b) Yahut ayetten kaldırılan bölüm şöyle de olabilir: "Onlarsa bizim emrimize 
aykırı davrandılar" veya "Onlarsa bizim emir ve yasaklarzmıza isyan ettiler veya 
ederler. " Ya da benzeri bir ifade olabilir. 

Üçüncüsü: Cümlenin birinci bölümünde geçen " . . . emrettik/emrederiz . . .  " ifa
desinin verdiği haberin hemen ardından gelen cümlenin başına " . . .  ama, fakat, 
buna rağmen, bunun üzerine, bundan dolayı, hemen, yine de, de, da, ne var ki 
veya bunun aksine . . " gibi anlamlara gelen ve kendisine "Takip Fa 'sı" yani olumlu 
veya olumsuz olsun cümlenin öncesinin hükmünü veya haberini sonrasına bağla
yan bir "Fe" harfi getirilmiştir. Bu harfin başına geldiği cümleler bu harf nedeniyle 
önceki hükmü emreder gibidir. Yani "Emertu-hu fe feale: Ben emrettim o da yap
tı . "Emertu-hu fe kame: Ben emrettim o bundan dolayı kalktı . Ve "Emertu-hu fe 
rakibe: Ben emrettim bunun (emrim) üzerine o bindi. Gibi cümleleri işiten kişi bu 
tip anlamlar dışında bu cümlelerden başka bir şey anlayamaz. 

Dördüncüsü: Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah, ayette sözünü ettiği 
yöre halkının yok edilmesinin verdiği emirle gerçekleştiğini haber vermiştir. Şu
rası bilinmektedir ki, Sübhan Allah' ın emirleri kendisine itaat edilmesi ve bir ve 
tek oluşu yani tevhidin tanınmasıdır. İnsanların Allah'a itaat etmeleri ve O'nun 
birliğini tanımaları helak edilme nedenleri olamayacağı ama onların Allah'a itaat 
eden muvahhitler olmaları kurtuluş ve ödüllendirilme nedenleri olacağı bilinen 
bir şeydir. Ama ayette geçen yöre halkının yok edilme nedenleri , Allah'a  itaat 
etmeleri yanında her türlü kötülük işlemeleridir. Denilirse diyeceğimiz; şey bu 
yorum kötülük işlenmesinin Allah 'a  itaatle beraber olması dolayısıyla kendi ken
dini geçersiz kılmıştır. 

Beşincisi: Bu ayette geçen helak olma durumu yalnızca refaha ve bolluğa 
ulaşıp varlıklı oluşundan dolayı şımarıklık edenlere yönelik değildir. Aksine nok
sanlıklardan uzak olan Allah kendisine ve gönderdiği elçilerine itaat edilmesini 
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emrettiği halde hem şımarıklıklarından hem de başka nedenlerden dolayı ne 
Allah'a ne de O'nun elçilerine itaat etmeyen herkesi kaplar. Öyleyse ayette sözü 
edilen , Allah'a  itaat hususunun muhatabı olarak yalnızca şımarıklık gösterenler 
alınmamalıdır. 

Altıncısı: Bu ayette açıklanan helak olunma nedeni yalnızca itaat husu
suyla da sınırlı değildir. Öyle olsaydı o yöre halkına yalnızca elçilerin gönde
rilmesi yeterli olurdu . O zaman da bu durumun şöyle anlatılması pek uygun 
olmazdı :  "Elçilerimizi o yöre halkının zenginlikten ve rahatlıktan şımarmış olan 
kesimine gönderdik. Onlar da elçilerin getirdiklerinin aksine hareket ederek 
bulundukları yerlerde kötülükler yaptılar ve bozgunculuk ederek azgınlaştılar. 
Elçiler gönderme işi yalnızca şımarıklık edenleri hedef alsaydı onların haricinde 
bulunanlar, "bu elçiler bizlere gönderilmiş değillerdir. Öyleyse bize sorumluluk 
yoktur. " Derlerdi .  

Yedincisi: Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah' ın ayette sözünü ettiği 
yörenin helak edilmesini istemesi yalnızca elçilerini ora halkına göndermesinden 
ve onların inkar etmelerinden sonradır. Allah (c.c. ) ,  eğer elçilerini göndermesey
di onların helakini istemezdi. Çünkü kendileri bu işte bilgisizliklerinden ve ilahi 
risaletin kendilerine ulaşmamasından dolayı haklı olarak özürlü sayılırlar. 

Bu hususla ilgili olarak şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Durum 
şudur: içinde yaşayanlar (Allah elçilerinin gelmeyişinden dolayı ilahi Risaletten )  
habersiz ve bilgisiz iken Rabbin bir zulüm ile (haksızlık ederek) yöreleri yok ede
cek değildir. " (En'am ,  6/131 )  

Eğer Rahman elçilerini gönderdiğinde onlar yalanlayacak olurlarsa onların 
helak edilmelerini ister. Böylece o yöre halkının değişik şekillerde şımarmış şah
siyetlerine o yörede bozgunculuk, haksızlık ve aşırılıklar yapmalarını emreder. Ne 
var ki ; bu emirler farzlar gibi İslam' ın yasaları şeklinde değildir. Ama bu emirler 
doğal yasalarla ilham edilerek yapılan takdiri emirlerdir. Sözü edilen azgın kesi
min kötülüklerde yardımına o yöre halkının da katılımıyla kötülükler ve azgınlaş
malar yöneticilerine ve önderlerine de sirayet eder. Böylece Allah' ın emri ulaşır 
ve onlara olan olur da helak gerçekleşir. 

Burada amaçlanan şey ise ,  doğal ve yaratılışa ilişkin olan uygulamalar olan 
"kevnf emirler" ve İslam' ın emir ve yasakları olan Şer' iatının hükümleri olan 
"Dinf emirler"dir. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Gerçek şu ki; Al
lah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. " (Nah!, 16/90) Ve "Mu
hakkak ki, Allah size, emanetleri (sahiplerine) ehil olanlara vermenizi ve insan
lar arasında hükmettiğin izde adaletle h üküm vermenizi emreder. " (Nisa, 4/58) 
Ayetleri ve benzerleri ilahi yasanın emirlerini yani dini emirleri kapsamaktadır. 
Bunun örneği Kur'an ayetleri içerisinde pek çoktur. 593 

S93 Şiffaı ' l -AliL (27 1 ) 
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A.yette gösterilen kurallardan sapıldığında kötülenmiş ve terkcdilmiş olduğun 
gibi sana destek olacak kimseyi de bulamayacaksın ve kimse de sana teşekkür 
edecek değildir. Batılın bazı insanları kahrı nedeniyle kahredilmiş olan insanlar 
vardır ki onlar övülmüş insanlar olabilirler, övülmüş bazı insanlar da vardır ki , 
batıl olması nedeniyle kahra uğramış olabilirler. Bazı insanlar da vardır ki, tıpkı 
bir yerde yerleşip hakkıyla mülk edinerek yönetimi eline geçirmiş insanlar gibi 
hem yardıma ulaşmış hem de övülmüştür. Allah'a eş koşan müşrik kimseler ise 
böyle bir bölünmüşlüğün en kötü ve en alt derecesini oluştururlar. Bunların de
receleri asla ne "övülmüş"tür ne de "muzaffer"dir. 594 

1 6 .  Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun nimet ve refahtan 
şımarmış elebaşılarına emrederiz de orada fasıklık ederler. Artık üzer/e
rine söz (azab) hak olur. Biz de onu kökünden yıkar, helak ederiz. 

1 7. Nuh 'dan sonra n ice nesilleri helak ettik. Rabbinin, kullarının bü
tün günahlarından hakkıyla haberdar ve görücü olması yeter. 

1 8. Kim bu dünyayı isterse, Biz de burada istediğimiz kimseye dile
diğimizi çabucak veririz. Sonra da onu Cehenneme koyarız. O, burayı 
kınanmış ve kovulmuş olarak boylar. 

1 9. Kim de mü 'min olarak ahireti diler ve bunun için gereği gibi çalı
şırsa; işte onların çalışmaları (Allah katında) makbul olur. 

594 Medaricu's-Salikin, (1/458) 
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20. Her birine, onlara da bunlara da Rabbinin nimetinden ard arda 
veririz. Rabbinin bağışı alıkonmuş değildir. 

21 . Onların kimini kiminden nasıl üstün kıldığımıza bir bak! Elbette 
ahiret, dereceleri itibari ile de daha büyüktür, üstün kılmak bakımından 
da daha büyüktür. 

22. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kendi 
başına bırakılmış olursun. 

23. Rabbin şunları hükmetti: Kendisinden başkasına ibadet etmeyin. 
Anne ve babaya iyi davranın! Eğer onlardan biri veya ikisi yanında ih
tiyarlığa ererse sakın onlara "öf" (bile) deme. Onları azarlama; onlara 
tatlı ve güzel söz söyle. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Rabbin yaln ızca kendisine kul
luk etmenizi ve ana ve babanıza iyilik etmenizi (kesin hükümle bağladı da bu 
hususu) emretti. " ( İsra, 17/23) 

Bir başka ayette ise Allah (c .c . )  bir ve tek oluşu Tevhidini, insanları men 
ettiği yasaklarını ve onlara olan emirlerini anlattıktan sonra ayetini: "Tüm bu 
sayılanların kötü olanları Rabbinin katında da çirkin görülen sevimsizlerdendir. " 
( İsra, 1 7/38) diye buyurarak tamamlıyor. Bu ayetten anlaşılan hususlar ise, kötü 
görülüp çirkin bulunanlar ise Allah' ın emirlerine aykırı davranışlar ve yasakla
dıklarının yapılması günah suçu olarak Allah (c .c . )  katında çirkin görülen davra
nışlardır. 

İsra suresinin 38. ayetinin son kısmını inceleyelim ayette Allah (c .c . )  şöyle 
buyurmaktadır; "Rabbinin katında da çirkin görülen sevimsizlerdendir. " Burada 
denilmek istenen şudur; orij inali çirkin olan şey, hakkında Allah (c.c. ) herhangi 
bir haram ve yasaklama hükmü indirmemiş olsa da çirkindir. Çünkü o çirkin 
ve sevimsiz şeyin çirkinliği kendindendir. Öyleyse Allah' ın sevmediği ve çirkin 
gördüğü bir şeydir. Noksanlıklardan yüce olan Allah'ın bir şeyi çirkin ve sevimsiz 
görmesi çirkinliğin o şeyin ayrılmaz niteliği olmasındandır. 

Ama Allah (c .c. ) bir şeyi yalnızca haram kılıp yasaklamışsa bu durum yal
nızca yasaklamayla ilgilidir. Allah Azze ve Celle o şeyi çirkin ve sevimsiz bulma
yabilir. Bazıları, çirkinliğin anlamını yalnızca bir şeyin soyut olarak yasaklanma
sından ibaret görseler de ilasaklamanın hikmeti göz ardı edilmemelidir. Öyleyse; 
şu ayete tekrar dönelim. Ayette şöyle buyruluyordu: "Rabbinin katında da çirkin 
görülen sevimsizlerdendir. " Burada işaret edilen önceki ayetlerde geçen yasak
lamaların, bir takım şeylerin çirkinlik nedenleri olmayışıdır. 

Bazılarına göre iyilik/güzellik ve kötülük/çirkinlik (hüsn ve kubh) diye bir şey 
olmadığı gibi kavramları arasında da hiç fark yoktur. Bunların her ikisi de Allah 
Azze'ye göre sevimli ve hoş karşılanan şeylerdir. Çünkü gerek iyi gerekse kötü 
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olan her şey Allah Azze ve Celle'nin ilahi iradesi ve dilemesiyle olmuştur. İlahi 
iradesi ve dilemesi yalnızca Şanı yüce olan Allah ' ın "Muhabbet" inden oluşmuş
tur. Muhabbetin oluşturduğunda çirkinlik ve güzellik ya da iyilik ve kötülük ara
sında fark olamaz. 

Oysa K.Kerim'de ,  Allah katında çirkin görülen hiç bir şeyi Allah' ın (c .c . )  
sevmediği ve onlara karşı buğzettiği (kızgınlığı) açıkça ifade edilmiştir. İnsanla
rın bunları bilip bilmemeleri sonucu değiştirmez. Noksanlıklardan yüce ve temiz 
olan Allah , çirkinliği ve onun sonucu olarak ona karşı kızgınlığı o şeyin yasak
lanma sebebi kılmıştır. Çirkinliklere ve kötülüklere bir tavır olmak üzere emirlerin 
nedeni ( illeti) ve hikmeti olarak belirlemiştir. Bu hususta, "kendisi sebep olanın 
ayrıca sebebi ofmaz" (yani el-İlletu ğayru' l-Ma'lCıli) kuralını incelemede yarar 
olacaktır. 595 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "O ikisinden hiç birine "öff" bile 
deme (demeyesin sakın ! )  (el-İsra, 17/23) 

işte bu ayet içerisinde ana babaya "öff" demenin bile genel olarak yasak
lanması yanında onları dövmeyi de haram kılma hükmü yer almıştır. Ayette ya
saklanan "öff" demenin ötesinde amaçlanan ise onları ihmal etmeme, değersiz 
bir eşya gibi itip kakmama ve onları döverek alçaltmama gibi tutum ve davra
nışlar da yasaklanmıştır. "Öff" demek tüm bunların yanında çok basit kalmak
tadır ki, bu basit olan yasaklanmış ise karmaşık olanların durumu daha da ağır 
olacaktır.590 

24. Merhametinden dolayı onlara alçakgönüllülük kanadını indir ve 
de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse, Sen de on
lara öyle rahmet et. " 

595 Miftahu Dari's-Saadeti, (336) 

596 El-Fevfüdü'l-Mü�avvak, ( 183) 
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25. Rabbiniz içinizdekini en iyi b ilendir. Eğer iyi kimseler olursanız 
şüphesiz ki O, kendine dönenleri gerçekten bağışlayıcıdır. 

26. Akrabaya, hakkını ver; yoksula da, yolda kalmışa da. Ama saçıp 
savurma! 

27. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rab
bine karşı çok nankördür. 

28. Şayet Rabbinden umduğun bir rahmeti arayarak onlardan yüz 
çevirirsen, o halde kendilerine ağır gelmeyecek (hoş) bir söz söyle! 

29. (Zincire vurulmuş esirler gibi) elini boynuna bağlanmış kılma 
(cimri olma). Onu büsbütün de açma (israf da etme) . Yoksa sonra kı
nanmış, yaptığına pişman olur kalırsın. 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Elini boynuna dolayıp (cimrilik 

ederek ümitsizce) eli sıkı olma. Elini tamamen de açarak ( israfçılık yapıp) sa
vurgan olma! Yoksa kınanmış olarak (yitirdiklerinin) hasretiyle pişmanlık içinde 
kalakalırsın. " ( İsra, 17/29) 

Bu ayette cimriliğin en güzel örneklemesi yapılmıştır. Çünkü cimri/nıkıs kişi ,  
tıpkı elleri bağlı bir kimsenin ellerini kımıldatamaması gibi elini en  küçük bir yar
dım ve bağış için uzatmaz hareket ettirmez de . Allah Azze insana; "Elini boynuna 
dolayıp (cimrilik ederek ümitsizce) eli sıkı olma! Demiştir. Ama bunu söylerken 
boyun kelimesini mutlaka hatırlatmıştır. Cümlenin hemen ikinci kısmında ise , 
"Elini tamamen de açarak ( israfçılık yapıp) savurgan olma!" Diye buyurarak el
lerini boyundan tamamen uzaklaştırmaya dikkat çekmiştir. Çünkü bir gelenek 
olarak ellerin boyuna asılması amaçların son sınırı gibi bir şeydir.597 
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30. Şüphesiz ki Rabbin dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Şüp
hesiz O, kullarından gerçekten habedardır, hakkıyla görendir. 

31 . Evlatlarınızı fakirlik korkusu ile öldürmeyin. Onları da sizi de Biz 
rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. 

32. ZinEıya yaklaşmayın. O cidden hayasızlıktır, kötü bir yoldur. 

597 El-Fevfüdü'l-Müşavvak, ( 128) 
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Tefsiri: 

Noksanlıklardan yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; "Zinaya yaklaşmayın! 
Çünkü o, bir utanmazlzktır (hayasızlıktır) ve çok kötü bir yoldur. " ( İsra, 1 7/32) 

Bir şeyin yasaklanma illeti (sebebi) iki konumda olur. 598 Bunlar: 

a) Ya yasaklanan şeyin, faaliyetin veya davranışın kendisinin bir hayasızlık 
olması nedeniyledir, 

b)  Ya da yasaklanan şeyin, faaliyetin veya davranışın yapılış ve uygulama 
yönteminin bir hayasızlığı veya utanmazlığı gerektirmesi nedeniyledir. 

Burada geçen husus, bir şeyin yapılmasını yasaklama ya da bir şeyden men 
etme emri bir takım nedenlere bağlı olabildiği gibi yasaklananın bulunduğu konu
mu itibariyle de olabilir. Ne var ki, "Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, bir hayfısızlıktır 
(utanmazlıktır) ve çok kötü bir yoldur. " Ayetini, "zinaya yaklaşmayın gerçekten 
O (Allah c .c . )  ona (zinaya) yaklaşmamanızı söylüyor. " Ya da; "gerçekten de o 
(zina) yasaklanmış ve yapılması men edilmiştir. " Gibi ele alarak "yaklaşmayın!"  
emrini "yapmayın" gibi yorumlamak iki nedenle uygun değildir: 

İlki: Bu tip açıklamalar ayetin ruhuna aykırı olup asıl anlatmak istediğini 
yararsız kılmaktadır. 

İkincisi: Böyle bir açıklama bir şeyin yasaklamasını bir başka şeye bağlamak
tadır. 599 

Allah (c .c . )  ayetinde, zinanın hayasızlık ve yasaklanması gereken bir çirkin
lik olduğunu belirtmiştir. Zina öyle bir konuma sahiptir ki; birçok akılda çirkinlik 
ve kötülüğü yeretmiştir. Ayetin sonunda da zina fiilinin yol, tutum ve davranış 
olarak en kötü konumda olduğu açıklanmıştır. Zina; dünya hayatında helakin, 
yok olmanın ve yoksulluğun ahiret hayatında da azap görmenin, rezil olmanın 
ve cezalandırılmanın nedenidir. 600 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Hakkında bilgin bulunmayan (bil
mediğin) şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gön ül (kalp) bunların hepsi 
yaptıklarından sorumludur. " ( İsra, 17/36) 

Noksanlıklardan yüce ve uzak olan Allah (c .c . ) bu ayetinde bildirdiğine göre; 
kullarını kulaklarından/kulaklarının yaptıklarından, gözlerinden/gözlerinin yap
tıklarından ve kalplerinden/kalplerinin yaptıklarından sorumlu tutacağını ve hak
kında bilgileri olmayan şeylerde durup sınırlarını tecavüz etmemelerini emretmiş 
ve bilmediklerinin peşine düşmeyi de kendilerine yasaklamiştır. 

598 Bununla ilgili olarak eserimizin, el-Araf Suresi, 7/33 tefsirine bakılabilir. 
599 Miftahu Dari's-Saadeti, (233 -334) 
600 El-Cevabu' l -Kafı, (227) 
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Kulaklar, gözler, diller ve kalpler görevleri açısından yapmaları gerekenler ve 
yapmamaları gerekenler olarak iki bölüme ayrılmıştır. Kullar da kendi kulakla
rından ve kulaklarının yaptıklarından, gözlerinden ve gözlerinin yaptıklarından,  
kalplerinden ve kalplerinin yaptıklarından, dillerinden ve dillerinin yaptıkların
dan tamamen sorumlu tutulacaktır. Durum böyle olunca nasıl olacak ta kullar şu 
dünyada dilediklerince konuşacaklar ve dilediklerince dinleyecekler ama bunlar
dan sorumlu olmayacaklar? 

Ya da şöyle mi diyelim: "Şu dünyada var olan hemen her şeye insanoğlu 
bakacak ama bu bakışlarından dolayı yalnızca övülecek?" Böyle bir şey nasıl 
olabilir ki? Öyleyse şu ayetlere bakıp doğruları düşünelim: 

Aziz ve Celil olan Allah ayetlerinde şöyle diyor: "De ki, göklerde ve yerde 
neler var ( ibret almak için) bir bakın. Ama inanmayan bir topluma deliller ve 
uyarılar yarar vermez. " (Yunus . 10/10 1 )  

"Göklerle yerin melekutuna (hükümranlığına v e  tasarrufuna yönetim ve 
tedbirlerine ) ,  Allah 'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmakta olabileceğine 
bakmadılar mı? Bunu (bu Kur'an' ı) bırakıp ta hangi söze inanacaklar?" (A'.raf, 
7/185)  601 
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601 El-Kelam Fi-Mes'eleti's-Sema' , (236) 
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33. Allah 'ın haram kıldığı canı hak ile olmadıkça öldürmeyin. Kim 
zulmedilerek öldürülürse; Biz velisine bir güç ve yetki vermişizdir. O 
halde o da öldürmekte aşırıya gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar 
olmuştur. 

34. Ergenlik çağına erinceye kadar -en güzel şekilde olması müstesna
yetimin malına yaklaşmayın. Bir de ahdi yerine getirin .  Çünkü ahidden 
(dolayı) sorumluluk vardır 

35. Ölçtüğünüzde tam ölçün ve dosdoğru terazi ile tartın .  Bu, hem 
daha hayırlı hem sonuç itibari ile daha güzeldir 

36. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalbin 
her biri ondan sorumludur 

37. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen hiçbir zaman 
yeri de yaramazsın, boyca da asla dağlara erişemezsin. 

38. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin katında hoşlanı lmayan şeyler
dir. 

39. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği h ikmettendir Allah ile beraber 
başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak Cehenneme 
atı lırsın .  

40. Rabbiniz size ayrıcalık tanıyarak oğulları size seçip ayırdı da ken
disi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz, büyük bir söz söylü
yorsunuz. 

41 . Anda/sun ki Biz (bunu) -düşünüp ibret alsınlar diye- şu Kur'anda 
çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat bu, onların nefretle uzaklaşmalarından 
başka birşeylerin i  arttırmıyor. 

42. De ki: "Onların dedikleri gibi O'nunla beraber başka ilahlar ol
saydı, elbette o zaman Arş sahibine bir yol ararlardı. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki, eğer söyledik/eri gib i Al
lah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı o takdirde bu ilahlar Arş 'ın sahibi olan 
Allah 'a ulaşmak (Allah'a varmak. O' nu yakalamak, O'na itaat etmek. yakınlaş
mak veya O'na galip gelmek) için çareler (yollar) ararlardı ( lsra, 1 7/42) 

Bu ayetin cümle yapısı içerisinde "çareler (yollar) ararlardı " ifadesi ortada
ki durumu abartarak ele almak ve kendisine ulaşmak için yollar aranan şahsı 
ezerek kahredip egemenliği altına almak anlamını yakalamak için kullanılmıştır. 
Bunun örneği olarak, kralların ve sultanların birbirlerini kahrederek egemenlik
leri altına almak için her türlü çareye başvurmaları ve ortadaki durumları abartılı 
şekilde değerlendirmelerini verelim. Şu ayet de bunun bir devamı ve açıklama
sı konumundadır. Allah (c .c . )  şöyle buyurmaktadır: ''Allah evlat edinmemiştir. 
O'nunla beraber hiçbir ilah da yoktur Aksi bir durum olsaydı her ilah kendi 
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yarattığını sürükleyip götürür (sevk eder ve yönetir) ve mutlaka onlardan (o 
ilahlardan) biri diğerine üstünlük sağlardı. Allah onların (müşriklerin) kendine 
yakıştırdıkları sıfatlardan (kendi zatını keyiflerince nitelemelerinden) yücedir tem
izdir ,, (Mü'minun, 23/91 )  

Allah kendinden razı olsun Hocamız602 Allah ile beraber başka ilahların 
bulunması iddiasına karşı şöyle demiştir: "Allah (c .c . )  ile beraber başka ilahlar 
olsaydı mutlaka Allah 'a  yaklaşıp itaat etmek için yollar ve çözümler ararlardı .  
Allah' ı  bırakıp ta bir başkasına nasıl tapabilirlerdi ki? Hem müşriklerin dediği gibi 
onlar da Allah ile beraber bir takım ilahlar olsalardı Allah Azze ve Celle'ye kulluk 
etmekten başka bir şey yapamazlardı ."  

Bu durum birkaç nedene bağlıdır: 

Ilki: Şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır: "Onların yalvarıp 
yakardıkları bu varlıklar da, hangisi (Allah 'a  ulaşmak ve O'na itaat etmek yolun
da) daha yakın olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare (yol, yöntem ve çözüm)  
ararlar. O'nun (Allah' ın)  rahmetin i umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rab
binin azabı sakını lacak bir azaptır. " ( İsra, 1 7/57)  

Bu ayetinde Allah (c .c . )  şöyle buyurur: "Ey müşrikler! Sizin beni bırakıp da 
şu tapıp durduğunuz varlıklar da sizler gibi benim kullarımdır. Benim size acıma
mı umuyor ve azabımdan da korkuyorsunuz. Öyleyse ne diye beni bırakıp da 
başkalarına tapıyorsunuz? " 

!kincisi: Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah; 
"De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilôhlar da bulunsaydı o 
takdirde bu ilôhlar Arş 'ın sahibi oları Allah 'a ulaşmak (Allah'a varmak, O'nu 
yakalamak, O'na itaat etmek, yakınlaşmak veya O'na galip gelmek) için çareler 
(yollar) ararlardı. " Ayetinde; "aleyhi" önekini kullanmayıp ileyhi önekini kullan
mayı tercih etmiştir. Şöyle ki , "l..'.ebteğav aleyhi sebllen'' yani "O'na doğru, O'na 
karşı, O' nun doğrultusunda ve O'nun aleyhinde bir yol, bir çözüm, bir yöntem 
ve bir çare ararlardı" diye buyurmamıştır. Ama ''Lebteğav ileyhi sebllen" yani ,  
Allah'a varmak, O'nu yakalamak, O'na itaat etmek, O' na yakınlaşmak, O'na 
yakın olmak veya O'na galip gelmek için çareler, yollar, ararlardı" , diye buyur
muştur. 

Sözün bu tarz ve üslupta kullanılması birine yakın olmak ve yakınlaşmak 
amacına yöneliktir. Nitekim şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Allah 'tan 
sakının (emir ve yasaklarını gözeterek O' ndan korkun) .  O'na yaklaşmaya (ve 
O'na yakın olmaya) yol (çare, çözüm ve yöntem) arayın . " ( el-Maide, 5/35) 

Eğer bu hususta bir haksızlık yapmaktan dolayı bir aşırılık vurgulanmak is
teniyorsa "alô" öneki kullanılacaktır. Nitekim ayette bu aşırılığa dikkat çekilmek 

602 Yani, Şeyhu'l-İslam İmam İbni Teymiyye, 
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istediğinde şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Eğer hanımlarınız size itaat 
ederlerse artık onların aleyhine (onlara karşı ,  onlara doğru ve onların kötülükle
rine olarak) bir yol aramayın . "  (Nisa, 4/34) 

Üçüncüsü: Şanı yüce olan Allah'a  eş koşanlar; "Bizim ilahlarımız bu ilahlık 
işini abartarak ve ilahlıklarını büyük görerek Allah'tan daha yüce bir konuma 
ulaşmak istiyorlar" demiyorlardı. Eğer öyle olsaydı Noksanlıklardan ve noksan 
niteliklerden uzak ve yüce olan Allah şöyle buyurmazdı :  "De ki, eğer söyledik/eri 
gibi Allah ile birlikte başka ilahlar bulunsaydı . . . " Oysa onlar: "ilahlarımız Şanı 
yüce olan Allah 'a  yaklaşmak, yakınlaşmak, ulaşmak ve O'na varmak için vesile
lerimizdir. " Diyorlardı. Eğer bu işler onların dediği gibi olsaydı kendisine tapılan
ların da onlar gibi Allah' ın kulları olmamaları gerekirdi. Oysa onların tapınagel
diği varlıklar da Allah' ın kulları olmaktan öte bir şey değildir. 603 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah'ın ayetle
rinde yaptığı açıklamaları hep kendisinin bir ve tek oluşunu (Tevhidini) açıkça 
kanıtlayan en güzel itiraf, en açık ve en güzel takrirdir. Nitekim ayette şöyle buyur
muştur: "De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı 
o takdirde bu ilahlar Arş 'ın sahibi olan Allah 'a ulaşmak (Allah'a varmak, O'nu 
yakalamak, O'na itaat etmek, yakınlaşmak veya O'na galip gelmek) için çareler 
(yollar) ararlardı. "  (İsra, 17/42) 

Müşrikler, Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah 
ile beraber ilah olarak belirleyip tapındıkları varlıkların da kendileri gibi yaratıklar 
olarak Allah'ın mülkünde başkalarına değil ama yalnızca O'na aitliğini ve O'na 
muhtaç olduğunu itiraf etmekteler. Durum bu iken nasıl oluyor da onlar Allah' ı  
bırakıp veya O'nunla beraber başkalarına tapabiliyorlar! 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah, bizzat bu 
işi kendisi ele alarak gerektiği gibi açıklamıştır: "On/arın yalvarıp yakardıkları bu 
varlıklar da, hangisi (Allah'a ulaşmak ve O'na itaat etmek yolunda) daha yakın 
olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare (yol, yöntem ve çözüm) ararlar. O'nun 
(Allah'ın) rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı 
sakınılacak bir azaptır. "  ( İsra, 17/57) 

Bu ayette Allah (c .c . ) şöyle buyurmaktadır: "Beni bırakıp ta (veya benimle 
beraber) on/arın taptıkları varlıklar da sizler gibi benim kullarımdan başka değil
ler. Onlar da tıpkı sizler gibi benim rahmetimi umar azabımdan korka/ar. Öyleyse 
ne oluyor da beni bırakıp (veya benimle beraber) başkalarına tapıyorlar? " 604 

603 El-Cevabu' l-Kafi, (305 -306) 
604 Es-Savaiku'l-Mursele, (2/ 362-363) 
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43. O, bunların söylediklerinden münezzehtir, pek yücedir, pek bü
yüktür. 

44. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar O'nu tesbih ederler. 
O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur. Fakat siz onların tes
bihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki O, Halimdir, mağfiret edicidir. 

45. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete iman etmeyenlerin 
arasında gizli bir perde çekeriz. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Sen Kur'an okumaya başladı
ğında seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici örtü çekeriz. " ( İsra, 17/45) 

Bunu destekleyici bir ayette Allah (c.c . ) şöyle buyurmaktadır: " . . .  Bizimle 
senin aranda bir perde var . . .  " (Fussilet, 41/5) 

Bu hususta her iki ayetin de belirlediği elbette ki , en doğrusudur. Burada 
amaçlanan şey şudur; Ey peygamber! Sen Kur' an okumaya başladığında seninle 
onlar arasında bir perde koyduk. Bu perde, onların Kur'an'ı anlamalarını, ayetle
rini düşünmelerini ve onlara iman etmelerini hedefinden çevirerek engeller. 

Bir sonraki ayet bu durumu açıklamaktadır: 

46. ''Ayrıca onu (Kur'an'ı) anlamamaları içın kalplerine bir kapalılık 
ve kulaklarına bir ağırlık verdik . . .  " 

Tefsiri : 

Burada ifade olunan şu üç ayeti Fussilet suresinin şu ayeti açıklamakta
dır : "  . . . Ve dediler ki, b izi çağırdığın şeye (Kur'an'a) karşı kalplerimiz (anlamayı 
engelleyen) bir örtü (kılıf) içerisindedir (kapalıdır) .  Kulaklarımızda da bir ağırlık 
vardır. Bizimle senin aranda bir de perde var . . . " El-Fussilet, 41/5 Allah (c . c . )  bu 
ayette geçen perde ve örtüleri kendisinin yaptığını bizlere haber vermektedir. 
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Burada geçen "perde" müşriklerin gerçekleri ve K.Kerim'in ayetlerini (hak
kı) görmelerini engellerken "ekinnetün" denilen örtü/kı lıf da hakkı anlamalarını 
engeller. "El-Vakru" denilen kulaklardaki ağırlık ta onların hakkı duymaların ı ,  
işitmelerini ve dinlemelerini engellemektedir. 

El-Kelbl şöyle diyor: "ayette geçen el-Hicap kelimesi müşriklerin Resulullah' a 
-sallallahu aleyhi vesellem- eziyet etmek için ulaşmalarını onları korkutarak engelle
yen, onun tepesine dikilip durmaktan men eden ve O'nu -sallallahu aleyhi vesellem
örterek bürüyen bir örtü ve maniadır. 

Buradaki perdeyi; "örterek bürüyen ve kapatan bir engel" olarak değerlen
direnler ve sütre olarak anlamlandıran da olmuştur. 

Doğrusu ise ,  kendi özelliklerinden olarak örten,  engel olan ve kapatan an
lamına gelir. Örtünce de gözler onu göremez. Bu kelimenin edilgen ortacının 
etken ortacı anlamına kullanılması da doğru değildir. Yani örtülen, örtülmüş ve 
örtük kelimeleri aynı kökten olmakla beraber örten,  kapatan ve engelleyen an
lamlarına kullanılamaz. Mesela korkunç yer kelimesi korkulması gereken veya 
kendisinden korkulan yer anlamına gelir. 

Yine aynı yapıdan olarak ıslak ayak denilirken ıslanmış ayak anlamınadır. 
Bundan dolayı etken ortaçların "korkutan ve ıslatan" kelimeleri gibi edilgen an
lamına kullanılması doğru olamaz. Çünkü edilgen ortaçlar yüklemlerin yaptığı 
işleri üstlenirler. Dövülmüş, yaralanmış ve örtülmüş kelimeleri gibi .  605 
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47. Onlar seni  dinlediklerinde, neyi dinlediklerini ve o zalimler giz
lice konuşurlarken :  "Siz ancak büyülenmiş bir kimseye uyuyorsunuz" 
dediklerin i  pek iyi biliriz. 

605 Şifau'l-Alll, (93) 
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48. Senin için nasıl misaller verip dalalete düştüklerine bir bak! Artık 
onlar bir daha yol bulamayacaklardır. 

49. Ve dediler ki: "Biz bir yığın kemik ve ufalanmış toprak olduğu
muz zaman mı, b iz mi yeniden yaratılıp diriltileceğiz?" 

50. De ki: "Taş veya demir olun; 

5 1 .  "Yahut gönlünüzce büyük kabul ettiğin iz herhangi bir yaratık 
(olun) . "  "Bizi kim diriltecek?" diyecekler. Hemen de ki: "İlk defa sizi 
yoktan yaratmış olan . " Sana başların ı  sallayacaklar ve: "O ne vakit (ola
cak) ? "  diyecekler. De ki: "Yakın olması umulur. " 

52. Sizi çağıracağı gün, O'na hamd ederek çağrısına uyup geleceksi
niz ve ancak pek az bir süre kaldığınızı zannedeceksiniz. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Dediler ki; "Biz kemik haline 
dönüp ufalandıktan ve toz haline dönüştükten sonra diri/ti/erek yeni bir yaratılışla 
mı yaratılacağız (yaradılışın yeni bir aşamasına geçeceğiz) ?  Onlara de ki; İster 
taş olun, ister demir olun. İsterse (canlılık olayı ile ilişkili olabileceğini) gönül
lerin izde büyütüp imkansız gördüğünüz (hafızalannızın veya aklınızın almadığı) 
başka bir yaratık olun (kabul etmediğiniz şey gerçekleşecektir) .  Diyecekler ki; 
"Bizi kim yeniden diriltecek? De ki "Sizi ilk kez yoktan var eden. O zaman 
alaylı bir şekilde başların ı sallayarak "Peki ne zaman ?"  diyecekler. Onlara de 
ki; "Belki de yakında . . . " 'O gün O (Allah) sizi çağırınca kendisine hamdederek 
çağrısına uyacaksınız ve dünyada çok kısa bir süre kaldığınızı sanacaksın ız. " 
( İsra, 17/49-52 ) 

Ayeti incelediğinizde müşriklerin ve inkarcıların sorularına nasıl ayrıntılı ce
vaplar ve açıklamalar sunulduğunu göreceksiniz. Öncelikle diyorlar ki; "bizler 
ölüp kemikler haline dönüşerek parçalanıp unufak olduktan toza toprağa karış
tıktan sonra mı yeni bir yaratılışla ve yeniden mi yaratılacağız? Bu sorularına ce
vap olarak deniyor ki ; "sizler sanıyorsunuz ki; sizleri yaratan herhangi bir kimse 
olmadığı gibi rabbiniz de yoktur. Bu durumda da doğal olarak nasıl olacak ta 
yeniden yaratılacaksınız? Bu durum gözlerinizde büyümektedir. Üstelik taşlan, 
demiri veya gönlünüzde büyütüp durduğunuz diğer şeyleri de inkar edemiyor
sunuz. 

Eğer sizler bize; "yaratıkların Rabbi olan Allah (c. c. ) bizleri böyle niteliklerle 
ve ölümlü olup sonsuz bir kalıcılığa sahip olmayan bu tip bir yaratılışla yarattı . 
Bizlere taşlar ve demirler (metaller) gibi özellikler vermedi . Sizin itiraflannızdan 
ve bu durumu kabullenmenizden dolayı da bunları sizin aleyhinize birer delil 
olarak karşınıza dikti . Öyleyse örneksiz olarak ilk kez yaratılmanızla ölümünüzün 
ardından sizi yeniden diriltilmeniz ve oluşturulmanız arasında yaratmak ve yeni
den inşa etmek olarak ne fark var'? 
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Burada ileri sürülen delillerin başka şekilde de açıklanmaları vardır. Yani siz
ler taştan, demirden (metallerden) veya bunlardan daha zorlu ve daha güçlü bir 
şeyden yaratılmış olsaydınız da yine Allah' ın (c .c . ) sizi öldürmeye ve varlığınızı 
değiştirmeye gücü yetecekti ve sizi bir halden bir başkasına döndürecekti . 

Şu anda sahip olduğunuz vücutlarınıza ve güçlü kuvvetli varlıklarınıza tüm 
sağlamlığı ve dirençliliğine rağmen dileğince hükmeden ve onları şekilden şekle 
sokan hatta öldüren kimseye bu hareketlerini yasaklayamıyor, onu engelleyemi
yor ve ona dokunamıyorsunuz da. Onu, bu gücünü ve kudretini elinden alarak 
aciz ve yeteneksiz de bırakamıyorsunuz. 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce, uzak ve temiz olan Allah, 
müşriklerle kafirlerin yukarıda sunduğumuz sorulardan başka sorular da sorduk
larını bildirmektedir. Nitekim "öldüğümüzde cesetlerimiz değişime uğrayıp bo
zularak kaybolduğunda onları kim eski haline döndürecek?" diyorlar. Şanı yüce 
olan Allah onlara cevap olarak şöyle buyurmuştur: "De ki; sizi ilk kez yaratmış 
olan (sizi yeniden yaratacaktır ) .  ( isra, 17/51 )  

Burada verilen cevap Yasin suresinde sorulan soruya verilen bir cevap gibi
dir ki; şanı yüce olan Allah onların sorularını şöyle gündeme getirmektedir: "Şu 
çürümüş kemikleri diriltecek olan da kimmiş?" ( el-Yasin, 36178) 

Bu hususlarda onlara cevap olmak üzere karşılarına dikilen delillerle onların 
gerektirdiği hükümleri gördüklerinde bunları saptıracak ya da başka bir yoruma 
çekecek yol bulamadılar. Bundan dolayı da söyleyecek söz bulamayıp suspus 
olan kimseler gibi hemen bu konuyla ilişki kurarak bir başka soruya yöneldiler 
de; "peki iddia ettiğiniz bu yeniden yaratılma ne zaman gerçekleşecekmiş?" diye 
sordular. Şanı yüce olan Allah'ın: "Onlara de ki; "Belki de yakında . . .  O gün O 
(Allah) ,  sizi çağırınca kendisine hamdederek çağrısına uyacaksınız ve dünyada 
çok kısa bir süre kaldığınızı sanacaksınız. " ( İsra, 17/51 -52) 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: Dediler ki; "Biz kemik haline dö
nüp ufalandıktan ve toz haline dönüştükten sonra diri/ti/erek yeni bir yaratılışla 
mı yaratı lacağız (yaradılışın yeni bir aşamasına geçeceğiz)" ( İsra, 17/49) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce, uzak ve temiz olan Allah, 
müşriklerle kafirlerin burada gündeme gelen sorularının hemen ardından onlara 
kendilerini kesinlikle yeniden yaratma gücünü gösteren kendi kudret ve gücü
nün delillerini göstererek şöyle buyurmuştur: "Onlara de ki; İster taş olun, ister 
demir olun. İsterse (canlılık olayı ile ilişkili olabileceğini) gönüllerin izde büyütüp 
imkansız gördüğünüz (hafızalarınızın veya aklınızın almadığı) başka bir yaratık 
o/un (kabul etmediğiniz şey gerçekleşecektir) . Diyecekler ki; "Bizi kim yeniden 
diriltecek? De ki: Sizi ilk kez yoktan var eden . "  ( İsra, 17/51 -52) 
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Onlar, ölüp çürümüş kemikler ve unufak olup tozlara karışmış cesetlerini 
Allah' ın (c .c . )  yeniden yaratacağını ve vücutlarını inşa edeceğini inkar ederek bu 
işin çok uzak bir şey olduğunu iddia etmişlerdi. Yani imkansız olduğuna inan
dıklarını söylemelerinden sonra Allah (c .c . )  onlara cevap olarak ayetin anlatım 
tarzıyla şöyle buyurmuştur: İster taş olun, ister demir olun isterse yeniden dirilme 
olayı ile ilişkili olabileceğini gönüllerinizde büyütüp imkansız gördüğünüz hafıza
larınızın veya aklınızın almadığı başka bir yaratık olun yeniden diriltileceksiniz. 
İster ölümde olsun ister göklerle ister yeryüzüyle ilgili olsun isterse düşünce sis
teminizde ve mantığınızda kabul edemediğiniz şeyler hakkında olsun yeniden 
yaratılma ve yeniden oluşturulma eylemi gerçekleşecektir. 

Burada onların karşılarına dikilen delillerin muhtevası şöyledir: Ey insan
lar! Sizler, bir Rabbin terbiye edip yetiştirdiklerisiniz. Sizler bir yaratıcı tarafın
dan yaratılmışlarsınız. Sizler, yaratıcınız olan şahsın dilediğince davrandığı irade 
ve isteğinin (meşietinin) egemenliği altındasınız. Sizler, tıpkı taşlar ve metaller 
gibi yaratılışınızdan kaynaklanan hallerinizi ve özelliklerinizi değiştiremezsiniz. 
Tüm bunların yanında sizler eğer şu anki gücünüzün çok çok üstünde bir güç 
ve kudrete sahip olsaydınız da yine benim gücümü ve kudretimi geçemezdiniz 
hükümlerim sizin için dileğimce geçerli olurdu. Ne yaparsanız yapın hükümleri
min dışına çıkamazsınız. Egemenlik altına girmiş birisi için, "sen ne yaparsan yap 
göklere dahi çıksan elimdesin,"  denir. Yani, seni yakalarım benden kurtuluşun 
yok, demek istenmiştir. 

Bunların anlatımından sonra ayetin anlamına bir dönelim. A.yette şöyle den
mektedir: "İster taş olun ister demir ister bunların ötesinde yaratılışları akıllara 
sığmaz ve tahayyül edilemez güçte yaratıklar olun beni aciz ve güçsüz bırakama
dığınız gibi beni elin ize de geçiremezsiniz. " 

Bu ayet şöyle de yorumlanmaktadır: "Kendi kendinize taşlar olun veya de
mir olun. Gücünüzü ve kuvvetinizi dilediğiniz gibi düşleyin istediğinizce güçlü 
yaratıklar olduğunuzu kabul edin. Değişmez ve değiştirilemez olduğunuzu var
sayın. Yine de sizleri öldüreceğim sonra yeniden dirilteceğim ve sizlere yeni bir 
yaratılış biçimi vereceğim. " 

Bu iki anlam arasında ince farklar var: 

Ilki: Eğer sözünüzde doğru kimseler iseniz ve gücünüz yeterse şu an var olan 
biçim ve şeklinizi şimdikinden daha güçlü ve daha sağlam bir yapıyla değiştirme
niz gerekir bunda da bizi geçemezsiniz. 

Bu durumda da bizim dilek, kudret, kuwet ve isteğimize bağlısınız, demek
tir. Bizi başka hususlarda aciz ve güçsüz bırakamadığınızdan ve bırakamayacağı
nızdan dolayı bunda nasıl aciz bırakabilirsiniz ki? 
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İkincisi: Kendi kendinizi biçimlendirmeniz ve şu anki durumunuzdan çıkarıp 
daha başka bir konuma taşımanız gerekirdi .  Sonra tekrar bizi geçmeli, egemen
liğiniz altına almalı ve bizi güçsüz bırakmalısınız. Sonra da bizim kudret, kuwet 
ve dileğimizi kuşatmanız altına almanız ve bize egemen olmalısınız. Ama bunları 
nasıl yapacaksınız ki, öyle değil mi? 

Buraya kadar kuşkuya yer bırakmayacak en güçlü ve kesin delillerin tümü 
ortaya konuldu. Bundan dolayı sağduyulu ve doğru düşünebilen akıllar bu hu
suslara boyun eğip itaat etmekten başka bir şey yapamayacaktır. Ayette anlatı
lanlara muhatap olan topluluklar bu delillerin kesinliğini ve doğruluğunu anla
dıklarında ölüp çürüdükten sonra kendilerini kimin geri getireceğini ve yeniden 
yaratacağını sorgulama aşamasına geldiklerini hissettiler. "Bizi kim geri getirecek 
ve yeniden yaratacak?" diye sormaya başladılar. Böyle sorular sormak ister du
rumu inkar etmek için olsun isterse kabullenmek ve durumu belirlemek için olsun 
en çirkin ve en inatçı durumu ortaya koymaktadır. Bundan dolayı da bunların 
sorularına: "De ki, Sizi ilk kez yoktan var eden (kim ise O sizi yeniden yaratacak 
ve inşa edecektir). Diye cevap verilmiştir. 

Bu delillerin durumlarını ve ayette anlatılanların gerçek olduğunu anladık
tan ve başka bir soru sorduktan sonra gerçekleşec2k olan olayın zamanını sor
mak üzere konum ve stratej i değiştiren aynı topluluğun reisleri ve ileri gelenleri 
"bu olay ne zaman gerçekleşecek ?" diye sormaya başladılar. Onlara cevap ola
rak noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah, Peygam
berine -sallallahu aleyhi vesellem- hitaben şöyle buyurmuştur: "Onlara de ki; Belki 
de yakında . . .  " Akıllı ve doğru düşünceli bir insan bu ayetleri incelediğinde bu 
delillerin gerektirdiklerini anlar ve ondan yüz çeviremeyeceğini bil ir. Yukarıda 
sorulan iki soru ve onlara verilen cevaplar en doğru, en açıklayıcı ve en kesin çö
zümlerdir. Bunun anlaşılmasından sonra Kur an' ı okuyup anladıktan sonra Allah 
hakkı için söylesinler bu ayetler insan zihinlerinin ve fikirlerinin ürettiklerinden 
midir yoksa gerçekler mi?606 
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53. (Mü 'min) kullarıma de ki: "En güzel olanı söylesinler. Çünkü 
şeytan aralarına ayrılık sokar. Gerçekten şeytan insanın apaçık bir düş
manıdır. " 

606 İ 'lamu ' l -Muvakki ' in ,  ( l / 192)  
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Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Kullarıma söyle de sözün en 

güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık 
düşmanıdır " (İsra, 17/53) 

İnsanlar birbirleriyle en güzel ve en hayırlı şekilde konuşmayacak olurlarsa 
Şeytan aralarına çekişme ,  anlaşmazlık ve kısır döngüler sepiştirerek onları birbir
lerine düşmanlar kılar. Böylece aralarında korkunç boyutlarda savaşlar çıkar ve 
korkular oluşur. Bunlar çirkin ,  uygunsuz ve kötü sözlerden kaynaklanmaktadır. 

Buhari ve Müslimin kitaplarında Sehl bin Huneyf'ten aktarılan bir hadiste 
şöyle geçmektedir: ''Allah 'ın Elçisi -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Sizden 
hiç birin iz; "Nefsim çok iğrenç, çok pis ve çok kötüdür" demesin. Ama "Nefsim 
tembel, gevşek ve hayırsız oldu " desin. 607 

Bu hadiste kullanılmış olan pis oldu, iğrenç oldu ve kötü oldu gibi anlamlara 
gelen "habuset, legiset ve ğaset" fiilleri hemen hemen aynı anlamlara gelmek
tedir. Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- bu kelimelerden "habuset" kelimesi
ni çirkin bulduğunu açıklamıştır. İnsanları kullandıkları kelimelerin aynı anlama 
gelmesinde bile bu ayetin bir gereği olarak kulağa hoş gelenini tercih etmelerini 
önermiştir. Böylece onları, ahlak ve davranışlarda olduğu gibi konuşmada da 
edepli olup edebiyatta bile çirkinlikleri değil ama güzellikleri tercih etmelerini 
tavsiye etmiştir. 608 
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54. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse ya size rahmet eder yahut 
dilerse sizi azablandırır. Biz sen i  onlara bir vekil göndermedik. 

55. Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Anda/sun ki Biz 
peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Dôvud'a da Zebur 
verdik. 

607 Bu hadisi İmam Buhar!, kitabının 'edep bölümü'nde nefsim çok iğrenç ve pis oldu başlığı 
altında ( 10/579) ve İmam Müslim "edebe dair sözler" bölümünde "insanın nefsim çok iğ
renç ve pis oldu demesinin yasaklanışı" başlığı altında rivayet etmiştir. (5/107) 

608 Et-Turuku'l-Hikemiyye, (49) 
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56. De ki: "Onu bırakıp boş yere (ilô.h diye) zannettiklerinizi çağırın .  
Onlar üzerin izdeki sıkıntıyı gideremeyecek/eri gibi değiştiremezler de. " 

57. Onların o tapındıkları da Rabblerine hangisi daha yakın olacak 
diye yol ararlar. O'nun rahmetini umar, azabından korkarlar. Çünkü 
Rabbinin azabı gerçekten sakını lmaya değer. 

Tefsiri : 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce, uzak ve temiz olan Allah şöy
le buyurmuştur: "De ki; Allah 'ı bırakıp ta (ya da O'nunla beraber) ilô.h olduğunu 
sandıklarınıza ( ileri sürdüğünüz varlıklara) yalvarın bakalım .  Ne var ki, onlar 
ne sizin sıkıntınızı giderebilirler ne de (herhangi bir şeyinizi) değiştirebilirler. 
"Onların yalvarıp yakardıkları bu varlıklar da, hangisi (Allah'a ulaşmak ve O'na 
itaat etmek yolunda) daha yakın olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare (yol, 
yöntem ve çözüm) ararlar. O'nun (Allah'ın) rahmetini umarlar ve azabından 
korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. " ( İsra, 1 7/56-57) 

Burada konu edilen makamları biraya getirmektedir. Allah'a ulaşmak ve 
O'na itaat etmek yolunda yol ,  yöntem ve çare aramak Allah'a yaklaşmayı, O' nu 
sevmeyi ve bu sevginin gereklerini yerine getirmeyi gerektirir. Sonra da ayette 
şöyle buyrulmaktadır; "O'nun (Allah'ın) rahmetini umarlar ve azabından korkar
lar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. " 

Bu ayette sevginin ümidin ve korkunun gündeme getirilmesi söz konusudur. 
Allah ' ı  bırakıp ta ya da O'nunla beraber ilah olduğunu sandığınız ve ilah maka
mına oturtup tapınmaya koyulduğunuz melekler, Allah elçileri ve salih kimseler 
de birer kul olarak Rablerine yakınlaşmak için uğraşır, Rablerinden korkar ve 
O'nun rahmetinden ümit ederler. Sizin O'nun kullan olduğunuz gibi onlar da 
O' nun kullandır. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ı bırakıp bu varlıklara tapınıyor
sunuz? 609 

Şanı yüce olan Allah bildiriyor ki; müşriklerin Allah Azze ile kendileri arasın
da aracı ve şefaatçi olduklarına inandıkları bu varlıklar da zaten Allah' ın rahme
tini umuyor azabından korkuyorlar. Bundan dolayı da zaten Aziz ve Celil olan 
Allah şöyle buyurmuştur: "De ki; Allah 'ı bırakıp ta (ya da O'nunla beraber) i/ô.h 
olduğunu sandıklarınıza ( ileri sürdüğünüz varlıkları) yalvarın bakalım .  Ne var ki, 
onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilirler ne de ( herhangi bir şeyinizi) değiştirebi
lir/er. "Onların yalvarıp yakardıkları bu varlıklar da, hangisi (Allah' a ulaşmak ve 
O' na itaat etmek yolunda) daha yakın olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare 
(yol , yöntem ve çözüm) ararlar. O'nun (Allah' ın) rahmetini umarlar ve azabından 
korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. " ( İsra, 1 7/56-57 )  

609 Tarikatu'l-Hicreteyn, (262 -263) 



Sure: ı 7 • İsra Suresi •!• 579 

Bu ayette Allah (c .c. ) şöyle demek istemiştir: Beni bırakıp ta tapındıklarınız 
var ya onlar da benim kullarım olduklarından bana yakın olmak için kulluklarına 
sıkıca yapışırlar. Yaptıkları ibadetleriyle benden ümitli olur ve azabımdan korkar
lar. Ya siz, ne diye beni bırakıp ta sizler gibi kul olmaktan öte bir şeyler yapama
yanlara taparsınız? Ben o kullarımın yaptığı iyi amellerinden, korkularından ve 
ümitli oluşlarından kaynaklanan sevgimden dolayı makamların ve nimetlerin en 
güzeliyle onları ödüllendiririm. 610 
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58. Kıyamet gününden önce helak etmeyeceğimiz yahut oldukça ağır 

bir azab ile azablandırmayacağımız hiç bir ülke yoktur. Bu, o Kitab 'da 
(Levh-i Mahfuz da) yazılıdır. 

59. Bizi Ostedikleri) ayetleri (mucizeleri) göndermekten alıkoyan tek 
sebeb öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Işte SemCıd kavmine 
de gözle görülür apaçık bir belge olmak üzere, o dişi deveyi verdik de 
(onu öldürdüler ve) bu yüzden zulmettiler. Halbuki Biz ayetleri ancak 
korkutmak için göndeririz. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " . . .  Semud halkına da açık ( in
sanın gözünü açacak) bir mucize olmak üzere dişi deveyi vermiştik . . . " (Isra, 
17/59) 

Zorunlu, açık ve bilinen bir delil olarak dişi deve onlara gönderilmişti. Bu
rada sözü edilen; "insanın gözünü açacak bir delil ve bir mucize" anlamına kul
lanılmış olan mabsıra ( tabsıra) kelimesinin kök fiili olan el-Ibsaru masdarı hem 
geçişli hem de geçişsiz olarak kullanılmaktadır. Araplar ebsartuhu dediklerinde, 
ona gösterdim, onu gördüm, anlamlarına kullanırlar. Ayette geçen mabsıra ke
limesi ise; 'gözle görünür olma' demek olan mer'iyye kelimesiyle aynı anlama 
8elir ama 'görücü olan ve gören ' anlamlarına gelen raiyye kelimesiyle örtüşmez. 
Ayetteki mabsıra kelimesine raiyye anlamı verenler ayetin anlamını karıştırmışlar 
demektir. Şöyle denilmektedir; basara bihi ve ebsara hu fiillerinin her ikisi de 
'onu gördü' ve 'gösterdi' anlamlarını ifade ederler. 

610 Medaricü's-Salikln, (2/41 -42) 
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Şimdi ise , 'basiretun, tabsıratun ve mabsıratun' kelimelerini görelim. El
Basiratu; idrak kuvveti, akıl, delil ve açıkça görülen gibi anlamlara gelir. Et
Tabsıratu; belge anlamına gelir ve mastardır. "Bu ayet bir Tabsıra'dır" yani bir 
belgedir ve bir delildir, denilir. Çünkü bu ayet delil/belge olma özelliğine ve bir 
delil/belgenin gerektirdiği şeylere sahiptir. El-Mabsıratu; ise delil veya kanıt an
lamındadır. 611  

60. Hani sana: "Şüphesiz Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" 
demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'anda lanet edilen ağacı 
Biz ancak insanlara bir fitne (ve imtihan) kıldık. Biz onları korkutuyoruz. 
Fakat bu, büyük bir tuğyCından başka bir şeylerini arttırmıyor. 

61 . Hani Biz meleklere: "Adem 'e secde edin" demiştik, onlar da -İblis 
müstesna- secde etmişlerdi. "Ben, bir çam ur (parçası) olarak yarattığın 
kişiye secde eder miyim?" demişti 

62. "Benden şerefli kıldığın şu kişi var ya; eğer beni Kıyômet gününe 
kadar geciktirirsen, onun soyunu pek azı müstesna olmak üzere mutla
ka emrim altına alırım " demişti. 

63. Buyurmuştu ki: "Haydi git, onlardan kim sana uyarsa şüphesiz ki 
Cehennem de hepinizin cezasıdır. Hem de tam bir ceza. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Allah c. c. )  dedi ki; git! Onlar
dan sana uyanların her birin in (ve sen in} cezanız Cehennemdir. Hem de tam bir 
ceza! "  (el-İsra, 17/63 ) 

Ayette kullanılan "onlardan" ifadesinin işaret ettiği husus şeytana hitaben 
belirtilmiş ve 'hitapta sana tabi olanlar' denilerek ona (şeytana) uyanlarla bir
likte şeytan hedef alınmıştır. Burada karşıdaki muhatapla konuşurken huzurda 

6 1 1  İğasetü'l-Lehfan, (2/169 - 170) 
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olmayan söz konusu edilmektedir. Huzurda olmayanlar olarak şeytana günah
larda uyanlar elbette ki, Gerek anlatımlarda gerekse cümlelerin söz, anlatım ve 
anlamları bakımından ilişik oluşlarının yanı sıra günahların cezalarında da ortak 
olacaklardır. 

Ayette geçen "tam bir ceza" ifadesinin karşılığı olan "cezôen mevfCıren" kav
ramı İmam Malik'e göre, mastar olan birinci kelimeye ikincisi uymuştur. Yani bi
rinci mastar ikinci isme etki etmiştir. Böylece anlamı; tam bir ceza ile ceza vererek 
cezalandırmak, olacaktır. Şu şiirde bunu görebiliriz: 

Doğal güzellere de güzelliklere de yakın olamadım, 

Onlara olan arzularımı tamamen kendime yasakladım. 

Bu şiirin ikinci satırındaki 'tamamen' kelimesi yerine "yasaklamakla ve ya
saklayarak" kelimelerini koyduğumuzda ayetteki yapıyı anlayabiliriz. Buradaki 
yapı pekiştirmek için istenen istek istenmiştir, gibi bir yapı söz konusudur. "cezôen 
mevfCıren" yapısında ceza kelimesinin sonuna eklenen "en" soneki hususunda 
iki görüş vardır: 

İlki: Ceza kelimesinin sonuna eklenen "en" soneki anlam açısından onu Ce
hennem ile ilişkili kılmaktadır. Yani 'ceza Cehennem olacaktır' anlamı vardır. 
İşlenen fiilin tam karşılığı olarak ta Cehennem' in gündeme gelişi doğrudur. 

!kincisi: Ayette geçen cezôen kelimesi cümle içerisinde tümleci açıklamakta, 
nitelemekte ve onun durumunu bildirmekte olan 'hal'dir. Cümlenin bu bölü
münde fiil mastarının hal olarak gelmesi de yapıya uygundur. Zemahşerl bu iki 
görüşü tefsirinde ele alarak incelemektedir. Nitekim insan birine, "al hediyeni 
tastamam bir hediye olarak al" deyince bu yapıyı kullandığı anlaşılmaktadır. 

Ayette kullanılan cümlenin yapısı hakkında açıklama yapılırken "cezaen" 
kelimesinin mastar olduğunu söyleyemeyiz. Burada bu kelime insanın, yaptı
ğının karşılığı olarak alacağı hissesi, payı ve nasibidir. Kelime kısım bildiren bir 
mastar olarak "cezaen" halinde gelmiş değildir. "Cezôen mevfCıren" yapısında 
cezanın mevfur oluşu cezanın tastamam eksiksiz oluşu anlamınadır. Bu anlamı 
elde etmekten doğan husus ise "ceza" kelimesine bir "en "eklenmesi niteleme 
sıfatlarının niteledikleri ismi özelleştirdikleri gibi burada da bir özel olma söz ko
nusudur. 612 

Bunun ötesinde şanı yüce olan Allah' ın şu buyruğuna dikkat edelim: ':4na 
ve babayla yakınların geride bıraktığından (mirastan) erkeklere bir pay vardır. 
Ana ve babayla yakınların geride bıraktığından (mirastan )  kadınlara da bir pay 
vardır. Gerek azından gerek çoğundan belli bir pay ayrılmıştır. " (Nisa, 4/7) 

612 Keşşaf Tefsiri, ( 1/249) 
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Bu ayette geçen belirli bir pay, hisse ve nasip ifadesinde bir özelleşme ve 
özelleştirme vardır. Burada denilmek istenen bu pay, hisse ve nasibin daha önce
den belirlenmiş olması hususudur. Buradaki belirli olma ya da belirlenme özelliği 
Nisa suresi'nin 1 1 .  ayetiyle Tevbe suresinin 60. ayetlerinde geçen "Farfdaten 
min- Allahi" yani "Allah tarafından konulmuş farzlar, h isseler, nasipler ve paylar 
olarak belirlenmişlerdir. " Bu ifadede "Farfdaten" sözcüğü dilbilgisi bakımından 
pekiştirilmiş bir mastar olarak cümlede kullanılmıştır. 613 

Şarkı, Türkü Söylemek (Müzik) Şeytanm Sesidir 

64. "Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat; 
onlara karşı atlı/arın la, piyadelerin le gürültü çıkararak baskın düzenle; 
mallarına, evlatlarına ortak ol, onlara (batıl) vaadlerde bulun. " Fakat 
şeytan onlara bir aldatıştan başka ne va 'd eder? 

Tefsiri : 

Şarkı ve türkü söylemenin "şeytanın sesi" olarak adlandırılması Allah Azze 
ve Celle' nin şeytana ve taraftarlarına söylediği şu açıklamaları yani ayetleridir. 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " (Allah c .c . )  dedi ki; git! Onlardan 
sana uyanların her birinin (ve senin) cezanız Cehennemdir. Hem de tam bir ceza! 
Onlardan gücünün yettiklerini sesinle ( fısıltınla, şarkılarla, türkülerle ve nefesinle) 
kışkırt (provoke et, ayart ve kandır) . Atlı/arınla ve yaya/arınla onları kendine çek 
büyüle. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Zaten şeytan 
onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. " (el-İsra, 1 7/63-64) 

İbni Ebi Hatim tefsir kitabında şöyle diyor: "Bana babam anlattı . Şöyle dedi: 
Ben el-Leys adlı kitabın yazarı olan Ebu Salih'ten, o Muaviye bin Salih 'ten, o 
Ali bin Ebi Talha' dan o da İbni Abbas'tan rivayet ederek şöyle dedi: "Onlardan 
gücünün yettiklerini sesinle (fısıltınla, şarkılarla, türkülerle ve nefesinle) kışkırt 
(provoke et, ayart ve kandır ) . "  Ayetindeki "sesinle "  ifadesi 'günaha çağıran ve 
ona götüren her şeydir. " 

613 Bedfü'u' l-Fevfüd, (4/185 -186) 
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Kuşku yok ki ; şarkı ve türkü gibi eğlencelikler günaha çağıran en büyük fak
törlerdir. Bundan dolayı onlar 'şeytanın sesi' diye adlandırılırlar. 

İbni Ebi Hatim şöyle diyor: "Babam bana anlattı ve şöyle dedi: "Yahya bin 
el-Muğire Cerir' den, o Leys'ten rivayet etti. Dedi ki Mücahid, şöyle dedi :" "On
lardan gücünün yettiklerini sesinle (fısıltınla, şarkılarla, türkülerle ve nefesinle) 
kışkırt (provoke et, ayart ve kandır) . "  Ayetindeki "sesinle "  ifadesini 'şarkılar, tür
küler ve batıla götüren her şey'dir. " 614 

İbni Cerir et-Taberl'nin Mansur'dan onun da Mücahid'den rivayet ettiği bir 
açıklamada ise; "müzik aletleri çalmak, şeytanın sesidir." Deniliyor. 

Yine İbni Cerir et-Taberl'nin Hasan el-Basrl'den yaptığı bir rivayetinde ise 
şöyle denilmektedir: "şeytanın sesi olan müzik, tef çalmaktır." "Şeytanın çığırtka
nı" tamlaması "şeytanın atlıları" gibi özelleştirilmiş bir tamlamadır. Yani Allah'a  
isyan yolunda konuşan ve çabalayan her şey ve  herkes bu  nitelikle anılmaktadır. 
Şanı yüce olan Allah'a isyana davet eden tef, davul ve kaval gibi her tür müzik 
aleti çalmak ve her tür müzik şeytanın sesi, nefesi ve çığırtkanlığıdır. Allah ' a is
yana götüren müziği "şeytanın atları"na, bu tip müziklerle uğraşmayı da "şeyta
nın atlılan"na benzetmek; müziğin, uğraşanını ve dinleyenini doludizgin günaha 
doğru sürüklemesinden kaynaklanmaktadır. Allah ' a  isyana götüren müzikle uğ
raşanlarla bu tip müzik dinleyicileri kendilerine binek olarak şeytanın atlarını seç
tiklerinden onun istediği yöne doğru gidecek günaha ve isyana dalacaklardır. " 

İlk kuşak İslam alimleri de benzeri açıklamalarda bulunmuşlardır. Nitekim 
İbni Ebi Hatim' in İbni Abbas'tan yaptığı rivayette şöyle deniyor: "Allah'a isyan 
yolunda koşuşturan her yaya da şeytanın yayasıdır. " 

Mücahid şöyle diyor: "şeytanın uğrunda savaşanların tümü onun adamları 
olmuşlardır. 

Katade ise , "gerçekten de şeytanın hem cinlerden hem insanlardan atlıları 
da piyadeleri de vardır. " Diyor.615 

"Şeytani sesler" , insanoğlunu ayartır, kışkırtır ve yolundan alıkor. "Şeyta
nın sesi" ise ,  Allah' ın emir ve buyruklarına itaate davet etmeyen O'nun rızası 
uğruna çabalamayan ama günahlara ve şeytana uymaya çağıran her çağrı ve 
ses şeytanın sesidir. Davetin böyle bir niteliği yoksa "şeytanın sesi" olma özelliği 
yoktur. İnsanoğlunu ayartan, azdıran, aciz ve çaresiz bırakıp kışkırtan ve doğru 
yoldan alıkoyarak kötü durumlara sürükleyen müzik parçalarının ve müzik ens-

614 Hadisi Taberi rivayet etmiştir, ( 1 5/1 18) 
615 İğasetü· l-Lehfan, { 1/255 -256) 
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trümanlarının her türünün ses ve eğlencelerini ilk kuşak İslam alimleri şeytanın 
sesi diye adlandırılırlar. 616 

Hiç kuşku yok ki, şeytanın bundan daha büyük bir çağrısı ve sesi olamaz. 
Çünkü şeytan bu sesi ve çağrısıyla insan nefislerini ayartıp kışkırtarak insanları 
sarsıp yolundan alıkor, aciz ve güçsüz bırakır. Bu ise kalplerin yalnızca kendisiyle 
huzur bulduğu, doyumsadığı ve Rabbine karşı huşu bulduğu Kur'an'a aykırıdır. 
Zira Kur· an· ın sesi insan nefislerini huzura kavuşturur, onlara huşu verir ve onurla
rını korur. Müzik ve enstrümanlarının sesi yani bunlara olabildiğince dalmak insa
nı ayartır, kışkırtır ve asıl hedefinden alıkor. Şu şiirde bunlar seslendirilmektedir: 

616 Bunlar Mücahid'in görüşleridir. Taberi rivayet etmiştir, { 1 5/1 18) Lokman suresının 6. 
ayetinin tefsirine bknz. Adaletli bir bakış açısıyla, Allah'tan korkan bir kalple ve Allah'ın 
nuruyla dolmuş olan akılla bu konuyu değerlendiren kişi görecektir ki; ilk dönem Selef 
İslam alimlerinden çoğu bu ayetteki şeytanın sesleri ve seslenişi kavramını müzik ve müzikli 
eğlenceler olarak yorumlamışlardır. Değerli okuyucu kardeşlerim,  ister erkek, ister kadın, 
ister genç olun hatta isterse çocuk denecek yaşta bulunun Allah'ın sizi "insanlar için en 
hayırlı bir ümmet" kıldığını unutmadan hanginiz bu korkunç derecede çirkin işe kendisini 
kaybedercesine dalmak ister? Üstelik İslam alimlerinden hiç biri insana yararı olmayan bu 
tip şeylere dalmayı uygun görmemiştir. Yararsız şeylerden biri de musikiyle uğraşmaktır. 
Müzik zaman zaman insanı etkileyerek ilişkilerini koparır ve akıllarını etkileyerek fikirlerini 
dağıtır. Zaman zaman da açıkça insanı Allah'a eş koşmaya yahut Allah' ı  inkar etmeye ça
ğırır. Böylece insanı bir taraftan günahlara dalmaya sürüklerken diğer taraftan kötülüklerle 
günah faktörlerinin Üzerlerine fazilet elbiseleri giydirmeye başlar. Zaten kaba ve acımasız 
davranmanın adını teknoloji ve ilerleme olarak değiştirdiler. Bununla da kalmayıp Müs
lüman ümmeti çepeçevre etkisi altına alan kötülük ve bozgunculukların değişik türlerini 
uygulamaya koyuldular. Böylece insan bilinci eskiyip gitti, faziletler öldü ve başkalarını ken
dine tercih etme ortadan kalktı. Bu işlere olabildiğince dalmış olanlara göre bir anlamda 
hayasızca olan bir teknoloji ve ilerleme normal ve doğal oldu. 
Buna karşı çıkacak olursanız gericilik ve geri kafalılıkla suçlanırsınız. Bu bozulmuşluklar 
keşke yalnızca halk kesimiyle sınırlı kalsaydı. Ne yazık ki, bu iş, onları aşarak her türlü 
iyimserliğe rağmen bazı meşhur şeyhlere ve hocalara kadar etkisini gösterdi .  Onlar bu tip 
eğlencelere ve işret alemine düştükleri halde özür dilemek ve pişmanlık yerine müziğin ve 
müzik aletlerinin güzelliklere sahip olduğu ve insanın içgüdülerini tetikleyerek kötülükler 
oluşturmadığı hususlarında insanlara fetvalar vermeye koyuldular. Onlara göre eğer musiki 
ile uğraşıyorsan oh ne ala, ne güzeli Problem yok demektir. 
Gelin bu işte biz sizleri hakem tanıyalım. Kuralımız Allah'ın rızasını kazanmaktır başkasını 
istemiyoruz. Ona göre bir bakıp durumu değerlendirin. Sonra da bizlere ışık tutsun ve yol 
göstersin diye gelişen olayları elealıp bir inceleyin böylece kendilerini büyük görüp fetvalar 
verdiğini sanan ama iftiralarda bulunanların neler yaptığını görün. Bunlar koca insanlar 
ama hala büyümemişler. Rableri'nin kitabından hiçbir şey bilmiyorlar. Resullerinin sünnet
lerinden de habersiz oldukları gibi diğer dini bilgilerden de yoksunlar. 
Çünkü bunların kalpleri hep yararsız ve boş şeylerle meşgul hatta dopdoludur. Akılları da 
oyundadır. Bu durumda insanlar hayvanlar gibi içgüdüleriyle hareket eden ve şehvetlerine 
uyarak dolaşan canlı cesetlere dönerler. Böylece yalnızca yaşayabilmek için koşuştururlar. 
Bu da hayvanların yaptığından farksızdır. Bunlardan sonra insanın insan olma güçleri gi
der, insanlar arasında tembellik ve vurdumduymazlık yayılır. Onların bu tür davranışları 
Rableri 'nin rızasını kazanmadığı gibi kendi kendilerine de toplumlarına da yarar sağlamaz. 
Burada söylenecek şey şudur: "Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin aydın
lıktan nasibi yoktur. " En-Nur. 24/40. Allah bize yeter O ne güzel vekildir. 
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Kapılanları yorar boş arzu ve hevesler, 
Onu ayartır kışkırtarak eğlencelerle zevkler. 
Sebepsizlere dönersin çekilip gidince sebepler 
Senden geriye baki kalır tüm sebepsizlikler 

Sebepsizlik serap olur gülerken, ağlaşır sevgililer 
Sıhhatine şaşarsın sen ve hastalığına sevinenler 

·:· 585 

Musiki enstrümanları çalma ve müzik parçaları söylemenin şeytanın sesi olu
şu konusunda herhangi bir delil bulunmasaydı dahi müziğe olabildiğince dalıp 
bu işe hayat adayanların hem kendilerinin hem de dinleyicilerinin bu nedenle 
ayartılmaları, kışkırtılmaları, asıl hedeflerinden alıkonulmaları, sarsılmaları, aciz 
bırakılmaları ve kalplerinin huzur ve huşusunun ortadan kalkması bu işin şeyta
nın sesi oluşuna delil olarak yeter. 

Yukarıda da açıkladığımız gibi günaha sürükleyen faktörlerden biri olan ve 
insan nefislerini ayartıp kışkırtan, asıl hedeflerinden alıkoyan,  onları sarsıp doğru 
yolundan ayıran ve şeytanın sesi diye tanımlanan şarkı-türkü söylemek, din
lemek ve müzik aletleri çalmaktır. İnsanları kederlenmeye, derin üzüntülere ve 
Allah'ın bir hikmete binaen kader/kaza olarak belirlediklerine kızgınlık ve kır
gınlık göstermeye sevketmektedir. Bunlar insanları, Allah ' ın sevdiği ve emrettiği 
şeylerden yüz çevirmeye ve Allah ' ın sevmediği, yasakladığı ve men ettiği şeylere 
karşı düşkünlük göstermeye sürükler. 

Tüm bunlar şeytanın insanoğlunun önüne dikeceğine ve onların az bir kısmı 
dışındakilerini yularlayıp güdeceğine yemin ettiği beş sebepten biridir. O da on
ları sesiyle ayartıp kışkırtmasıdır. Bu durumda şeytan insanoğluna piyadeleri ve 
atlılarıyla yani olanca gücüyle saldırır. Onlara çocuklarında ve mallarında ortak 
olur. Allah'a isyan ve günahlarda binekleriyle yarışanlar şeytanın atlılarını yaya 
koşuşturanlar ise onun piyadeleridir. İnsanlar helal kazançları dışında hakları ol
mayanlara göz dikip mal kazanmışlarsa şeytan onlarla bu kazançlarındaortaktır. 
Eğer zina ederek çocukları olmuşsa bu çocuklarada ortaktır. 61 7 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " . . .  Piyadelerin ve atlı/arınla üz
er/erine bas gürültüyü, (onları yaygaraya boğ ve kötülüklere teşvik et) . . .  " (el
İsra, 17/64) 

Mukatil bin Süleyman şöyle diyor: "Bu ayette şeytan/iblise yapılan hitap
ta; . . .  ordularının piyade ve atlılarını topla, Allah'a isyan hususunda çabalayıp 
duran yayaları ve bineklileri de onların aralarına katarak insanoğlunun üzerine 
çullan . "  Denilmektedir.618 

6 1 7  El-Kelam fi-Mes'eleti's-Sema' .  (379 -381 )  
6 1 8  Medaricü's-Salikin, ( 11122) 
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65. "Benim gerçek kullarım üzerinde senin hakimiyetin yoktur. Vekil 
olarak Rabbin yeter. " 

66. Rabbiniz, lütfundan arayasınız diye sizin için denizde gemileri 
yürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir. 

67. Denizde size bir sıkıntı dokunduğu zaman O'ndan başka taptı
ğınız herkes kaybolur. Fakat O, sizi kurtarıp karaya çıkarınca (yine) yüz 
çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. 

68. Peki, kara tarafından sizi yere geçirmesinden yahut üzerin ize ça
kıl taşları yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Son
ra kendinize hiçbir vekil de bulamazsınız. 

69. Yoksa O'nun, sizi tekrar oraya (denize) döndürüp de üstünüze 
şiddetli bir fırtına yol/amasından ve sonunda nankörlüğünüz yüzünden 
sizi suda boğmasından emin mi oldunuz? Sonra da Bize karşı onun 
öcünü alacak kimse bulamazsınız. 
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70. Andolsun ki Biz Ademoğullarını  şerefli ve üstün kıldık. Onlara 
karada ve denizde taşıyacak vasıtalar verdik. Kendilerine hoş ve temiz 
rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan oldukça üstün kıldık. 

71 . O gün her sınıf insan ı imamları ile çağırırız. Kimin kitabı sağ eli 
ile verilirse, onlar kitablarını okurlar ve onlara h urma çekirdeği iplikçiği 
kadar zulmedilmez. 

72. Kim bunda kör ise o, ahirette de kördür. Yol itibariyle de en şaş
kındır. 

73. Neredeyse seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını Bize karşı uy
durasın diye, fitneye düşüreceklerdi. O takdirde sen i  dost edinecek/erdi. 

74. Ve eğer Biz sana sebat vermemiş olsaydık, onlara az kalsın biraz 
mey/edecektin. 

75. O takdirde Biz sana hayatın da kat kat (azab) ını ölümün de kat kat 
(azab) ını tattıracaktık. Sonra Bize karşı h iç bir yardımcı bulamayacaktın .  

76. Yakında seni bu yerden (Mekke 'den) çıkarmak için mutlaka ra
hatsız edecekler. O takdirde, kendileri de senin ardından ancak pek az 
kalacaklardır. 

77. (Bu) senden önce gönderdiğimiz peygamberler için de uygula
dığımız sünnet(imiz)dir. Sen Bizim sünnetimizde h iç bir değişiklik bu
lamazsın .  

78. Güneşin (batıya doğru) kaymasından gecenin karanlığına kadar 
namazı dosdoğru kıl. Sabah namazını da. Çünkü sabah namazı tanık 
olunan (bir namaz)dır. 

Tefsiri : 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah şöyle bu
yurmuştur; "Gündüzün güneşi dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli 
vakitlerde) namazı güzelce kıl. Bir de fecir okuyuşunu (sabah namazını da kıl) . 
Gerçekten de fecir okuyuşu (sabah namazının Kur'an' ı) şahitlidir. " ( İsra, 1 7178) 

Bu ayette geçen şahitlidir ifadesini; "Fecir okuyuşunun yani sabah namazda 
okunan Kur'an' ın şahidi şanı yüce olan Allah Azze ve Celle ile melekleridir." 
Denilmiştir. 

Bir başka görüşte ise şöyledir: "Fecir okuyuşunun yani sabah namazda oku
nan Kur'an' ın şahidi gece ve gündüz melekleridir." Denilmiştir. Bu ayette geçen 
sabah namazının okuyuşundaki şahitlik, gündüz melekleri ile gece meleklerinin 
bir araya geldiği vakitte okunan Kur'an'a yani kılınan namaza şahitliktir. Bu vakit 
gecenin sonu sabahın başlangıcıdır. Fecir vakti, gündüz meleklerinin yeryüzü
ne inmeye gece meleklerinin göklere yükselmeye başladığı vakittir. Hepsinin bir 
araya toplandığı bu vakit sabah namazı vaktidir. Bundan dolayı sabah namazına 
ve onda okunan Kur' an' a tüm melekler tanık olurlar. 
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Buna, Zühri'nin Ebu Seleme'den onun da Ebu Hureyre'den rivayet ettiği 
hadis delildir. Bu hadiste Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu 
rivayet olunmaktadır :  "Cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 
yirmi beş derece daha faziletlidir. " Gece melekleri de gündüz melekleri de sa
bah namazlarına şahit olmaktalar. Dikkat ediniz ki, ayette : "Gerçekten de fecir 
okuyuşu (sabah namazının Kur'an' ı )  şahitlidir", denilmektedir. 

İmam Buhari 'n in rivayet ettiği hadisin ifadesi doğrultusunda bu hususta bi
rinci görüşün doğruluğunu söyleyelim . Bizim fikrimiz de bu doğrultudadır. Yani 
Noksanlıklardan ve noksan nitelemelerden uzak ve yüce olan Allah ve gece me
lekleriyle gündüz melekleri gerçekten de fecir okuyuşu olan sabah namazının 
Kur' an ına şahittir. 

Buradaki şahitlik genel anlamda bizim bildiğimiz şahitlik değildir elbette . 
Çünkü muhakkak ki Allah, her şeye zaten şahittir. Burada sözü edilen şahitlik 
özel bir şahitlik olup, Rabbin huzurunda bulunma şahitliği , Rabbi ile kesintisiz 
ulaşım ve O'na kavuşma şahitliği ve Rabbin gecenin son bölümünde dünya se
masına inişinin şahitliğidir. 

Leys bin Sa'ad'ın Ziyade bin Muhammed bin Kaab el-Kuradi'den, onun Fu
dale bin Ubeyd el-Ensari'den,  onun Ebu'd-Derda'dan, onun da Resulullah'tan 
-sallallahu aleyhi vesellem- rivayet ettiği hadiste Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem

şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle bu
yurdu: "Muhakkak ki, gecenin sonuna doğru 3 saat kadar kala Aziz ve Celil 
olan Allah iner. İlk birinci saat içinde kendisinden başkasının görmediği Zikr'i 
(her amelin yazılı olduğu kitabı) açar. Hz. Allah (c. c. ) (günahlardan, hatalardan, 
kötülüklerden) dilediğini siler dilediğin i  sabitler (yazılmasını veya kayda geçip 
kalıcı olmasını ister). Sonraki ikinci saat içerisinde Adn Cenneti 'ne iner (Cenneti 
şereflendirir ) .  Orası h içbir gözün görmediği ve hiçbir insan kalbinin (aklının ve 
gönlünün) düşünemediği Al/ah 'ın (c.c.) yurdudur. Orası Allah 'ın (c. c. )  mesken
idir. Orada Allah (c. c.) ile beraber yalnızca Nebiler, Sıddfk niteliğin i  kazanmış 
olanlar ve Şehitler bulunurlar. Bu ikinci saatin sonlarına doğru Allah (c. c. ) şöyle 
buyurur: (Ey Adn Cenneti ) Ne mutlu sana dahil olanlara (seni hak edip giren
lere ) !  Sonra üçüncü saatte Allah (c. c.) dünya semasına Ruhu (Cebraili) ve tüm 
melekleriyle iner ve (Sema'ya seslenerek) şöyle buyurur: "İzzetim hakkı için 
kalkın! " Sonra kullarının hepsine olan hakimiyetini (egemenliğini) görür. Sonra 
da şöyle buyurur: "Benden affedilmesini dileyen yok mu onu affedeyim? Ben
den bir şeyler isteyen yok mu ona istediğini vereyim? Bana dua eden yok mu 
duasını kabul edeyim?"  Bu durum fecir (tanyeri) ağarıncaya ve sabah namazına 
kadar sürer. " 
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Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle: "Gerçekten de fecir okuyuşu (sabah 
namazının Kur'an' ı) şahitlidir", yani ona Allah (c .c . )  ile Gece ve gündüz Melekleri 
tanık olur ona şahitlik ederler." 619 

Bu hadiste geçtiği kadarıyla her gece bu iniş sabah namazına kadar sürmek
tedir. Bundan hareket ederek; noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan 
Allah ile gece ve gündüz meleklerinin fecir okuyuşuna yani sabah namazının 
Kur'an okuyuşuna şahitlik ettiklerini söyleyelim. Bu durum başka namazlara de
ğil ama yalnızca sabah namazlarına özgü olan bir durumdur. Bu şahitlik duru
munun başka hadislerde de tan yeri ağarıncaya kadar devam ettiğini görmekte
yiz. Ne var ki; bu şahitlik gecenin büyük bir kısmı geçtikten sonra başlamakta ve 
fecrin aydınlığına kadar sürmektedir. Bu aydınlık güneş ışıklarının yayılmasına 
kadarki zamandır. 620 

Bir başka hadiste, "fecrin aydınlığı yayılıncaya kadar sürer" , ifadesi geçmek
tedir. 621 

Bir başka hadiste de "fecir aydınlanıncaya kadar" ifadesi geçiyor. 622 

Burada geçen fecir, sabah namazının kılma/okuma zamanıdır. Gerek Resu
lullah -sallallahu aleyhi vesellem- gerekse dört halifesi, sabah namazını fecir vaktinin 
başlangıcına almayı tercih etmişlerdir. Allah ' ın (c .c . ) Elçisi -sallallahu aleyhi vesel
lem- fecir (sabah) namazlarında 70 ila 100 ayet kadar okur, rükÇı' ve secdelerini 
de uzatırdı .  Namazını bitirdiğinde de (namaza gelen) hanımlar gecenin sabaha 
yakın karanlığından dolayı pek tanınmazlardı . 623 

619 Bu hadisin rivayet zincir zayıftır. Bu hadisi İbni Cerir et-Taberi, tefsirinde rivayet etmiştir. 
( 1 5/139) Taberani, Kitabu'd-Dua adlı eserinde 135 no ile ve Darekutni, de "Kitabu'n
Nüzul" s: 151 'de rivayet etmişlerdir. Bunların her iki rivayeti de "Takrib adlı eserde olduğu 
gibi (c: 1/271 )  hadisleri "münker" kabul edilmiş olan Muhammed bin Ziyade el-Ensari'den 
aktarmadır. El-Heysem!, "Mecmau'z-Zevfıid adlı eserinde dediğine göre bu hadisi el-Bezzaz 
ve Taberan!, el-Kebir ve el-Evsat adlı eserlerinde hadisleri "münker" kabul edilmiş olan 
Muhammed bin Ziyade el-Ensar!' den aktarmadır. ( 1 0/154 -155) 
Uyarı: Sahih hadisler hem Buhari hem Müslim hem de diğer hadis bilginleri tarafından 
kesinleştirilmişlerdir. Bu hususu ileride anlatacağız inşallah. 

620 Bu hadisi İmam Müslim, Ebu Hureyre'den almış ve Kitabının "Salatu' l-Müsafirln" bölü
münde "Salatu'll-Leyli Mesna" başlığı altında rivayet etmiştir. (2/408) 

621 Aynı geçen eser, (2/407 -408) 
622 Bu hadisi İmam Ahmed "fecir aydınlanıncaya kadar", ifadesi ile ( 1 /446 -447) almıştır. İbra

him el-Hicri 'nin Ebu'l-Ahvas'tan onun İbni Abbas'tan merfu olarak rivayet ettiği bu hadis 
Takrib adlı eserde de geçmektedir. ( 1/43 ) .  Bu hadiste İbrahim, "leyyin" yani adil olması
nı zedelemeyen gevşeklikle nitelenmiştir. Bu hadise Darekutni, aynı rivayetle "Kitabu'n
Nüzul'da yer vermiştir. (s: 99) .  Ebu Ya' la bu hadisi, "fecir doğuncaya kadar" ifadesiyle 
(9/219) rivayet etmiş ve el-Heysemi "Mecmau'z-Zevaid'de, bu hadisi rivayet edenleri sahih 
olarak nitelemiştir. ( 10/153 )  

623 Bu hadisi İmam Buhar!, kitabının "el-Mevakıt" bölümü "fecir başlığı" altında rivayet etmiş
tir (2/65) . İmam Müslim ise, kitabının "Mesacid" bölümünde "İstihbabu't-Tekbir bi' s-Subh 
fi-Evveli Vaktiha" başlığı altında rivayet etmiştir. 
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Allah' ın (c .c . ) Elçisi 'nin -sallallahu aleyhi vesellem- fecir (sabah) namazlarını vak
tinin hemen başında kılmasının nedeni namazda Kur' an okumaya fazla zaman 
ayrılmasıdır. Böylece sabah namazının okuyuşuna Allah (c .c. ) ve meleklerin şa
hitliği elde edilmiş olacaktır. Bazı hadislerde de bu durumun sabah namazının 
bitişine kadar devam ettiği hususunu açıklamak üzere şöyle geçiyor. Buradaki 
hadisi Darekutni kitabının, 103 .  sayfasında "Kitabu NüzCıli' r-Rabbi Kulle Leyletin 
ila Semfü' d-Dünya" başlığı altında rivayet etmiştir. 

Bu hadisi Muhammed bin Amr' ın Ebu Seleme'den onun Ebu Hureyre'den 
onun da Resulullah' tan -sallallahu aleyhi vesellem- rivayet ettiği hadiste şöyle geç
mektedir: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: ':4ziz ve Celfl olan 
Allah, gecenin yarısında ve gecenin bitmesine üçte birlik bir kısmı kaldığında 
dünya Semasına (göklerine) iner ve şöyle buyurur: "Bana dua edenler kimdir. 
Onların dualarını kabul edeyim? Benden isteyenler kimlerdir. Onlara dilekleri
ni vereyim? Benden af dileyen kimlerdir. Onları affedeyim ?" Bu durum fecir 
(sabah aydınlığı veya gün) doğuşuna kadar veya sabah namazını kıl·Jn kişinin 
Kur'an okuyuşunu  bitirinceye kadar devam eder. " 

Darekutni bu hadisi Muhammet'ten o da aralarında; Süleyman bin Bilal ' in ,  
İsmail bin Cafer' in, ed-Deraverdl'nin, Fahs bin Gıyas'ın,Yezld bin Harun'un, Ab
dulvahhab bin Ata'nın, Muhammed bin Cafer' in ve Nadr bin Şümeyl'in bulun
duğu bir topluluktan aktararak aynı hadisi; " . . .  veya sabah (fecir) namazında 
Kur'an okuyan kişinin ( imamın) okuyuşunu bitirmesine kadardır. " ifadesiyle 
rivayet etti . 624 

Bu hadis metninin hemen hemen tüm rivayetlerde aynen korunmuş olması 
yanında hem anlamı hem de hadisin ifade etmek istediği amacı ifade edecek 
kadar açıktır. Eğer hadisin amacına uygun olan metni korunmamış ise, hadisi 
rivayet edenlerin ifadeleri arasında bir kuşku ve çelişki var mıdır? "Şu şöyle mi 
dedi bu böyle mi dedi" diye bir takım kuşkular meydana çıkmaması için bu ha
disin her iki metnini de inceledik. Aralarında çelişki ve zıtlık yoktur. 

Leys bin Sa'd' ın Muhammed bin Zeyyad'dan rivayet ettiği hadisin bildirdiği 
kadarıyla Ra'ıman olan Allah' ın yeryüzü semasına inişi demek olan 'nüzu/ 'ün 
her gece gerçekleşmesi ve fecir (sabah) namazının bitimine kadar sürmesi ke
sindir. 'Nüzul 'ün bitiminin fecrin doğuşuna bağlanmış olması gün doğuşunun ilk 
vakti olmasından dolayıdır. 

Bu hususta Yunus bin Ebi İshak' ın babasından onun da Ağarr Ebu 
Müslim'den rivayet ettiği haberde şöyle diyor: "Ebu Hureyre ve Ebu Said el-

624 Bu hadisi aktaranların hemen tamamını ve hadis metnini aynıyla "Kitabu'n-NüzCıl" adlı 
eserde 102 .  sayfa ve sonrasında görebilirsiniz. inşallah. 



Sure: 17 • İsra Suresi ·:· 591 

Hudrl'nin rivayetinde Resulullah'ın (s .av. ) şöyle buyurduğu işittim:  'Aziz ve Celil 
olan Allah gecenin üçte biri kalınca şu yeryüzünün semasına iner. Gök kapılarının 
açılmasın ı  emreder. Kapılar açılır. Sonra şöyle buyurur: "bir şeyler isteyen var mı 
ki, istediklerini vereyim ? Bana dua eden yok mu ki duasını kabul edeyim? Af
fedilmesini isteyen yok mu onu affedeyim ? Sıkıntılarından dolayı ferahlık isteyen 
yok mu ki, onu sıkıntısından kurtarayım ? Bu durum ve keyfiyet dünyanın her ye
rinde gece sona erip fecir doğuncaya kadar sürer. Sonra da göklere yükselir. " 625 

Darekutni şöyle diyor: "Yunus bin Ebi İshak bu hadise güzel bir ekleme 
yapmıştır." 

Tarlku' l-Hicreteyn adlı eserin s: 198-199' da geçtiğine göre; Maksud, sabah 
namazında imama yakın durmanın ve imamın sabah namazını vaktinin ewelin
de kıldırması hususunu anlatmıştır. En doğrusunu bilen elbette ki, Allah'tır. 

"ed-Düluk" kelimesi 'yok oluş ve batış' anlamlarında yorumlanmıştır. Tefsir 
kitaplarında bu hususta iki görüş aktarılmaktadır. 626 

Bunlar iki ayrı açıklama gibi gözükse de hadislerin metni birdir. "DülCık" 
kelimesi eğilmek, meyletmek ve yönelmek anlamlarına gelir. DülCıkü 'ş-Şems ise , 
güneşin eğilmesi, meyletmesi ve yönelmesinin bir başlangıç zamanı bir de bitiş 
zamanı vardır. Başlangıcı güneşin batmaya yönelmesi bitişi de gün batımıdır. 
Hadisin metni de bu anlamda değerlendirilebilir. Ama iki ayrı anlama ve hem 
gerçek hem de mecaz anlamına tek bir metin olarak değerlendirilemez. Gasık 
suresinde "gecenin ilk zamanlarına girmek ve ay" anlatılırken buna ait bilgiler 
verildi. Burada ay ve gece birbirinin aksi olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü 
ikisi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Ay gecenin alametidir. Bu hususta değişik 
görüşler vardır. 

625 Darekutni, aynı rivayetle "Kitabu'n-NüzCıl'da yer vermiştir. (s: 133)  Ne var ki , Yunus bin Ebi 
İshak' ın bu hadisinde olumlu bir fazlalık vardır. O da: "sonra da göklere yükselir" ifadesi
dir. Bu rivayette Yunus olumlu fazlalıkla babasından ayrılır. Yunus bin İshak bu bakımdan, 
"Kitabu' n-NüzCıl'da olduğu gibi rivayetine güvenilen ve "sika" (güvenilir) denilen,  Mansur, 
Şu'be, Ma'mer, Ebu Avane ve diğer hadis alimleri Yunus'a muhalefet ettikten onun sonra 
"sadCık" (doğru sözlü) oluşu niteliği yanında onu bu hadisin "sıkıntılarından dolayı ferahlık 
isteyen yok mu ki, onu sıkıntısından Lırtarayım?" Bölümü nedeniyle "gaflet" içinde olmak 
ve yanılmakla nitelediler. Ne var ki, Zeheb!' nin M!zanu'l-İ 'tidal adlı eserinde (4/482 -483) 
olduğu gibi Mes'ar ve Şu'be'ye benzememektedir. Bu hususta Siyer kitabına bknz. (7/26) .  
Bu hadisi İmam Müslim eserinin (2/409) 'da "Mesacid bölümü"nün "Salatu'l-Leyl" başlığı 
altında ve İmam Ahmed (8962 - 1 13159) no' larıyla rivayet etmişlerdir. Ayrıca bu hadis, Ebu 
Avane'nin kitabında (2/288) ve İbni Huzeyme'nin "Et-Tevhid" adlı eserinde ( 1/291 -293) 
yer almıştır. 

626 Bknz. Tefsiru't-Taber!, ( 15/134) ve El-Kurtub!, (5/3918) .  



Beda i 'ut-tefslr 

Resulullah'm (s.a.v) Teheccüd (Gece) Namazı Kllmasmm Hükmü 

79. Gecenin bir kısmında da sana has nafile olmak üzere onunla 
(Kur'an ile) gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övülm üş bir Maka
ma gönderir. 

Tefsiri: 

Gerek İlk kuşak selef gerekse hemen ardından gelen halef İslam alimleri 
arasında teheccüd denilen gece namazları kılınması Resulullah'a -sallallahu aleyhi 
vesellem- özgü bir farz olup olmadığı konusunda fikir birliği olmamıştır. Bazıları 
şanı yüce olan Allah' ın {c.c . ) ;  " . . .  ve gecenin bir kısmında {uyanıp) sana özgü bir 
nafile olarak namaz kılmak üzere uyan . . . " {İsra, 17/79) Diye buyurduğu ayetini 
delil göstererek gece namazlarının mutlaka yapılması gereken bir farz olmadığı
nın açık olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Bunu benimsemeyenler ise , gerek bu surede gerekse el-Müzzemmil suresin
de şanı yüce olan Allah'ın {c.c . ) :  "Ey örtünüp bürünen (peygamber)! az bir kısmı 
hariç geceleyin {namaz kılmak) için kalk! " (Müzzemmil, 73/1-2) ayetini delil gös
tererek gece namazının bir farz olduğunu savunmuşlardır. Ama bu hususta delil 
ve örnek olmak üzere herhangi bir şey yok gibidir. 

Şanı yüce olan Allah' ın (c.c. ) ;  "sana özgü bir nafile olarak" diye buyurduğu 
ayetinin amacı eğer nafile ibadet ve iyilik anlamına gelen "tatavvu" ise bu ayet 
yalnızca Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- özgü bir nafile ibadeti ifade etmeye
cek ama fazlalık bir ibadeti gösterecektir. 

Bu durumda da nafile yani fazladan yapılan bir ibadet "tatavvu"ya ve ama
cına işaret etmeyecektir. Buna bir delil olmak üzere şanı yüce olan Allah' ın; "Ona 
( İbrahim'e) İshak'ı ve fazladan (nafile) bir bağış olmak üzere Yakub'u bağışladık. " 
(Enbiya, 2 1/72) 

Burada denilmek istenen ise bir çocuktan sonra ikincisi bir ziyadelik, fazlalık 
ve bir nafile olarak verilmiştir. Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- kılmış olduğu 
gece (teheccüd) namazındaki nafile de aynı anlamda olup kendisinin sevapla
rını artırarak Allah (c.c. ) katındaki derecesini ziyadeleştirecek fazlalaştıracak ve 
yükseltecektir. Bundan dolayı da teheccüd (gece) namazı Resulullah'a -sallallahu 

aleyhi vesellem- özgü bir nafile ibadet kılınmıştır. O'ndan başkaları ve günahlarını 
düşünenler için ise yalnızca yapıp yapmamakta serbest oldukları bir mubahtır. 

Oysa Allah Azze ve Celle Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- tüm kusurla
rını affetmiş olmasına rağmen O'na tehecüd namazı emretmesi O'nun -sallallahu 

aleyhi vesellem- kendi yüce katındaki derecesini yükseltmek ve ulu makamlara 
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ulaştırmak içindir. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- başkaları için ise her
kes kendi günahlarını ,  hatalarını ve kusurlarını düşünüp gerekenleri yapmaları 
amacına yöneliktir. 

Mücahid, bu hususta şöyle diyor; "Allah Az.ze ve Celle Resulullah ' ın -sallallahu 
aleyhi vesellem- tüm kusurlarını affetmiş olmasına rağmen O'na tehecüd namazı 
emretmesi bu tip ibadetlerinin nafile oluşundandır yoksa günahlarının kefareti 
yani affedilmesi için değil ama O'nun -sallallahu aleyhi vesellem- sevaplarının ve de
recesinin artması içindir. " 

İbni Münzir tefsirinde şöyle diyor: "Yala bin Ebi Ubeyd ve el-Haccac' ın İbni 
Cüreyc'ten onun Abdullah bin Kesir'den ve onun da Mücahid'den rivayet ettiği 
bir hadiste Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Allah 'ın farz kılarak kitabına kay
dettik/erinin dışında kalanlar nafiledir. " Diye buyurmuştur. 

Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- yaptığı bu tür ibadetler günahlarının 
kefareti yani affolması için olmadığından O'nun için nafiledir ama O'ndan baş
kaları için nafile olamaz. Bu ibadet yalnızca O'na özgüdür. Diğer tüm insanlar 
kendilerine farz kılınanların dışında yaptıkları ibadetler onların günahlarının ke
fareti yani affolması içindir. 627 

Bize, Muhammed bin Nasr, Abdullah ve Amr Said ve Kubeyde'den, onlar 
Süfyan'dan o, Ebu Osman'dan o da El-Hasan'dan rivayet ederek dedi ki , "Şanı 
yüce olan Allah ' ın :  " . . .  ve gecenin bir kısmında (uyanıp) sana özgü bir nafile 
olarak namaz kılmak üzere uyan . . .  " (el-İsra, 17/79) diye buyurduğu ayetinde 
geçen nafile yalnızca Resulullah' a -sallallahu aleyhi vesellem- özgü olan bir şeydir. " 628 

Dahhak' ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: Buradaki nafile yalnızca 
Resulullah 'a -sallallahu aleyhi vesellem- özgü olan nafiledir. 

Süleym bin Hayyan' ın şöyle demiştir: Bize , Ebu Galib ve Ebu Ümame 
rivayet ederek dediler ki; " (gece nafile kılmak için) kalkıp gerektiği gibi temiz
lenirsen (abdest alırsan) bu durum namaz kılmak için niyetlendiğinde senin gü
nahlarının affına sebep olur. Namaz kılmaya başladığında senin için bir fazilet ve 
sevap olur. " Adamın biri şöyle dedi: "Ey Eba Ümame! İnsan kalkıp farz olmayan 
bir namaz kıldığında bu onun için nafile olur mu? 

Ebu Ümame: "Hayır! Nafile yalnızca Resulullah 'a  -sallallahu aleyhi vesellem
özgü olan bir şeydir. " Dedi. 

Adam: "Günahları , kusurları ve hataları peşinden koşturup duran biri için 
nafile nasıl olacak ki? . "  Dedi. 

627 İbni Cerir et-Taberi, bu hadisi rivayet etmiştir. ( 13/143) ve devamına bknz. Ayrıca bknzç 
ed-Dürrü'l-MensCır adlı esrin (5/323) . 

628 Muhtasaru Kıyami' l-Leyl adlı eserin 1 1 .  sayfasına bknz. Kıyami' l-Leyl adlı eserin yazarı Mu
hammed bin Nasır el-Mervezi" dir. Markizi ise bu eseri kısaltarak muhtasar hale getirmiştir. 
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Ebu Ümame: "Bu tip kılınan namazlar ki�inin fazileti ve sevap içindir. " 
Dedi . 629 

Bizim fikrimiz ise, bu ayette sözü edilen nafile kelimesiyle amaçlanan şey; 
(sevimli ve beğenilen bir eylem olan) müstahap veya (din açısından yapılıp ya
pılmaması uygun görülen bir eylem olan) mendub gibi terkedilmesi de yapılması 
da hoş görülen bir şey değildir. Ama bu ayette amaçlanan şey derecelerde yük
seliştir. Derecelerde yükseliş farzlarla müstahaplar arasında ortak bir değere sa
hiptir. Allah Azze ve Celle'nin "sana özgü bir nafile olmak üzere" ayeti nafilenin 
gerekli bir farz olduğuna bir delil değildir. 630 

80. Ve de ki: "Rabbim, beni doğruluk girdirişi ile girdir; doğruluk 
çıkarışı ile çıkar. Tarafından bana destekleyici, üstün bir belge (yetki ve 
otorite) ver!" 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve şöyle de: 'Ey Rabbim! Gireceğim 
yere dürüstlükle girmemi sağla ve çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. 
Bana katından hakkıyla yardım edecek bir kuvvet ver. " (İsra, 17/80) 

Bu ayette anlatıldığı üzere Allah Azze ve Celle Elçisi 'ne, bir yere girdiğinde 
doğruluk ve dürüstlükle kendisini girdirmesi ve bir yerden çıktığında doğruluk ve 
dürüstlükle kendisini çıkartması için kendisine dua etmesini emretmektedir. 

Allah (c .c . )  Halili olan Hz. İbrahim'den bahsederken onun insanlar arasın
da kendisine iyi bir nam verip iyilikle anılmasını istediğini bildirmiş ve kendisi 
de onun duasını kabul etmişti. Ayette şöyle geçmektedir: "Gelecekteki insanlar 
arasında bana iyi bir namla anılmayı nasip eyle. " (Şuara, 26/84) Buradan da 
anlaşılacağı üzere Allah Azze ve Celle kullarını kendi katından dürüstçe bir varış 
ve dürüstçe bir konaklama ile müjdelemektedir. 

Yine bu husustan olarak şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "İman 
edenleri müjdele ki, onlara Rab/eri katında yüksek bir dürüstlük makamı  vardır. " 
(Yunus , 9/2) 

629 Bu haberi İmam Ahmed -radıyallahu anh- rivayet etmiştir. (5/255) bknz. Ed-Dürrü'l-Mensur, 
(5324) 

630 Bu haber Zadu'l-Mead isimli eserde geçmektedir. ( 1/323 -323 ) 
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Bir başka ayette ise şöyle geçmektedir: "Allah 'tan korkan (emir ve yasakla
rını titizlikle yapan) m üttakf/er Cennetlerde ve ırmakların kenarlarında güçlü ve 
Yüce olan Allah 'ın h uzurunda doğruluk meclisindedir/er. " (Kamer, 54/54 -55) 

Bu ayetler şu beş kavramı anlatmaktadır. Bunların dikkatle incelenmesi ge
rekir: 

a) Medhalu Sıdkin : Doğruların ve dürüstlerin girişi; Allah' ın rızasına uygun 
ve rızasını kazanacak dürüstçe giriş 

b) Mahracu Sıdkin: Doğruların ve dürüstlerin çıkışı, Allah'ın rızasına uygun 
ve rızasını kazanacak dürüstçe çıkış, 

c) L isanu Sıdkin : Doğruların ve dürüstlerin dili ile veya dürüstlükle anıl-
mak, 

d) Kademu Sıdkin: Doğruların ve dürüstlerin gelişi, derecesi ve makamı, 
e) Mak'adu Sıdkin :  Doğruların ve dürüstlerin meclisi ve makamı. 

Bunların tümünde ortak olan "Sıdk" kelimesi; yerleşmiş, bilinen, kesin, 
Allah (c.c . )  ile iletişimli ve O'na ulaşma yolunda olan bir "hakikat"tır. Bu hakikat; 
hem sözler hem de uygulamalar (yani teori-pratik yahut ilim-amel) olarak Allah 
(c .c . )  için vardır ve onun uğrundadır. Onun dünya ve ahiret karşılığı da "Sıdk" 
makamları ve dereceleridir. 

Medhalu 's-Sıdki ve Mahracu 's-Sıdki: Kavramları kişinin bir yere girişi ve 
bir yerden çıkışıdır. Bunların,  teori ve pratik olarak yalnızca bilinçli ve isteyerek 
Allah' ın (c.c . )  rızasına uygun ve gerçek anlamda O'nun uğrunda olduğu kesindir. 
Bununla elde edilmek istenen şey yalan ve yalancılık'ın tam aksinedir. Çünkü 
Medhalu 'l- kizbi ve Mahracu ' /- kizbi yalana dayalı olduklarından temelleri ol
madığı gibi ulaşacakları amaç ve hedefleri de yoktur. Bundan dolayı bir yere 
giriş ve bir yerden çıkışları da, Bedir savaşındaki müşriklerin giriş ve çıkışları gibi 
amaçsız, temelsiz ve dayanaktan yoksundur. 

Mahracu 's-Sıdki, Rasulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- ve Bedir savaşına ka
tılan sahabelerin uyguladığı davranış biçimidir. 

Medhalu 's-Sıdki, Rasulullah ' ın -sallallahu aleyhi vesellem- ve sahabelerinin 
Mekke'nin fethi gününde sergiledikleri davranışlarıdır. Çünkü onların oraya giriş
leri Allah (c .c . )  adına ve O'nun içindi .  Allah' ın (c.c) rızasını kazanmak uğrunaydı .  
Bundan dolayı da onların uygulamalarında başarı, zafer ve yardım görüyordu. 
Hem de onlar dünya ve ahirette ne istediklerini biliyorlardı .  

Medhalu 'l- kizbi ,  yani yalancı girişi ise bunun tam aksi konumda ve 
Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlarının davranışları idi ki , "Yevmu' l
Ahzab" (yani taraflar gününde) Medine'ye girişinde O'na boyun eğmek duru
munda kaldı. Çünkü Allah Az:z.e ve Celle onların yardımcısı değildi. Düşmanların 
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hareketleri ne Allah (c .c . )  uğruna idi ne O'nun rızasını kazanmak için. Onlar 
yalnızca düşmanlık için ve kötülük uğruna hareket ediyorlardı. Onun sonu da 
yenilgi ve hezimetle aşağılık bir şekilde yok olup gitmekti. 

Yahudilerle birlik olup Allah'ın Elçisi'ne -sallallahu aleyhi vesellem- karşı savaş 
açanların Kurayza Oğulları kalesi olayında da durumları yine aynı idi. Doğrula
rın ve dürüstlerin girişi ile "yalancıların girişi" orada da karşı karşıya geldiğinden 
durum değişmezdi . Öyle de oldu. Diğerlerinin başına gelen onları da vurdu. 

Allah'ın uğrunda ve O'nun rızasını kazanmak için olan her giriş ve her çıkış 
Allah' ın güvencesi altındadır. Bunlar; "doğrularınla dürüstlerin bir yere giriş ve 
bir yerden çıkış tarzları" dır. 

İlk dönem İslam Selef alimlerinden birileri kendi yurdundan başka yerlere 
yolculuk için çıktığında başını göklere doğru kaldırarak şöyle derdi: "Ey Allahım! 
Yurdumdan çıkışımda senin destek ve garantini hak etmeyen bir çıkışla çıkmak
tan sana sığınıyorum. "  Burada sakındıkları ve uzak durmak istedikleri husus ya
lancıların çıkışları ile yurtlarını terketmek idi. 

Bundan dolayı da "doğrularla dürüstlerin bir yere giriş ve bir yerden çıkış 
tarzları"nın anlaşılması için Şanı yüce olan Allah (c .c. ) Elçisi'nin -sallallahu aleyhi 
vesellem- Mekke'den çıkışı ve Medine'ye girişini örnek olarak gösterelim. Allah ' ın 
(c .c . )  rızasını kazanmak, O'nun uğrunda ve onun için hareket etmek ve O'nun 
emir ve yasakları doğrultusunda davranışlar sergilemek temeline dayalı oldu
ğundan Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- her çıkışı ve her girişi, doğrularla 
dürüstlerin bir yere giriş ve bir yerden çıkışları demektir. 631 

Bundan hareket ederek şöyle diyelim: insan evinden çıkıp bir pazaryerine ya 
da bir başka yere girdiğinde mutlaka ya doğrularla dürüstlerin bir yere girişi veya 
bir yerden çıkışı ile ya da yalancılarla dürüst olmayanların bir yere girişi veya bir 
yerden çıkışı ile hareket etmekte demektir. Eğer giriş ve çıkışlarında herhangi bir 
amaç gütmüyor ve boş bir tutum sergiliyorsa bu durumda, Allah (c .c . )  yardımcı
mız olsun demekten başka çaremiz yoktur. 

Lisanu 's-Sıdki: Doğruların ve dürüstlerin dili ile veya dürüstlükle anılmak, 
kavramı, eski ümmetlerden Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem-' e bir sıdk, bir 
tasdik, bir onay ve bir doğrulama övgüsüdür. Bu yalancı bir övgü değildir. Nite
kim İbrahim (a .s) ve O'nun soyundan gelen Peygamberlerle Nebilerden bahse
derken Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "Onlara rahmetimizden (Allah 
elçiliği , nimetler ve pek çok şey) bağışladık ve kendilerine güzel ve üstün bir 
şan-şöhret ( iyiliklerle anılmayı) nasip ettik. " (Meryem, 19/50) 

63 1 Bu haber Tefsiru t-Taberi isimli eserde geçmektedir. ( 1 5/147) 
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Bu ayette geçen lisane-sıdkin kavramı, bir sıdk, bir tasdik, bir onay ve bir 
doğrulama övgüsü denilen güzel övgüdür.632 Lisan ile olan doğruluk ve dürüstlü
ğün yeri konuşma organıdır. Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan 
Allah insanların dillerine doğru ve dürüst kişileri övmek üzere emir vermiştir. 
Bunun nedeni, onların iyi ve hayırlı işler yapmalarının karşılığını Allah ' ın ver
mesidir. 

Lisan denilince, şu üç anlam kastedilmektedir: 
İlki: Şu anlatılmış olan övgüdür. 
İkincisi: konuşulan dil ve lisan kastedilir: Şu ayetlerde olduğu gibidir: "(Emir 

ve yasaklarımızı) onlara iyice anlatsın diye her elçiyi yaln ızca kendi kavminin dili 
( lisanı) ile gönderdik. " ( İbrahim, 14/4) 

Ve "Ve O'nun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratmasıyla lisanlarınızın 
(konuştuğunuz dillerinizin) ve renklerin izin değişik olmasıdır. "  (Rum, 30/22) 

Ve " . . .  Oysa kendisini ima ettikleri (O'nu kendisine nispet ettikleri) şahsın dili 
yabancıdır. Oysa bu (Kur'an) apaçık bir Arapçadır. " (Nah!, 16/103) 

Üçüncüsü: İnsan vücudunun organlarından biri olan konuşma organı dil 
kastedilmektedir: "(Ey Peygamber! ) Onu (Kur'an ayetlerini-vahyini) çarçabuk 
almak (öğrenmek) için dilini kıpırdatıp durma!" (el-Kıyamet, 75/16)  

Kademu Sıdkin : Doğruların ve dürüstlerin gelişi, derecesi ve makamı olarak 
adlandırılan bu kavram; Cennettir. Muhammed -sallallahu aleyhi vese l lem- ' in bizzat 
kendisidir. Ve hayırlı, iyi ve güzel işTer yapmaktır, diye yorumlanmıştır.633 

El-Kademu kelimesinin gerçek anlamı; sunulan, takdim edilen gönderilen 
gibidir. Mesela kıyamet gününe dünya hayatında iken gönderilen şeyler. İnsanlar 
Hz. Muhammed' e inanır ve hayırlı (salih) ameller işlerler. Böylece onlar daha 
dünyada iken ahiret için önceden bir takım şeyler sunar ve gönderirler. Bundan 
dolayı da onlar salih amellerin karşılığı olan Cennet için bir şeyler gönderiyorlar 
bir anlamda yatırım yapıyorlar. 

Bu kavramı, "önceden bir şeyler takdim etmek" anlamıyla açıklayanlar 
Resulullah'a iman ve hayırlı amel ikilisini gündeme getirmişler demektir. Böylece 
onlar iman etmeyi ve hayırlı işler yapmayı ön plana almış olduklarını gösterirler. 

Mak'adu Sıdkin :  İse , doğruların ve dürüstlerin meclisi ve makamıdır. Bu da, 
noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah' ın katında mü-

632 A.g.e. ( 16/93) 
633 A.g.e. ( 1 1/80 -83) Bu kavramın açıklanma ve yorumunda İbni Cerir et-Taberi "Kademu

Sıdkin" tamlamasını bu makamı hakkındaki görüşlerden yaptığı tercihi :  "Hayırlı ve güzel iş
ler yapanlara Allah ( c.c . )  katında amelleri için bir karşılık olarak bu "kademu-sıdkin" denilen 
"doğruların ve dürüstlerin, derecesi ve makamı" vardır. 
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minlerin dünyada iken yaptıklarının dosdoğru karşılığı olan Cennettir. Bu vaad 
gerçektir. Dünyada iken yapılan amellerin Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik 
O'nunla iletişimli ve bağlantılı ve O'nun uğrunda yapılmaya devam edildiği sü
rece yararları olacaktır. Bu makam "sıdk" yani doğrulukla adlandırılmıştır. Onda 
yalan olmaz. Sahibine yararları olur zararı olmaz. Devamlıdır bir yerlerde kesilip 
yitmez. Batıl ya da yalan ona ulaşacak ve zarar verecek bir yol bulamaz.634 
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81 . De ki: "Hak geldi, batıl da çekişe çekişe can verdi. Çünkü batıl 
can çekişe çekişe yok olucudur. " 

82. Kur'ôn'dan mü 'minler için bir şifa ve rahmet olanı kısım kısım 
indiririz. Zalimlerin ise ancak hüsranını artırır. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Bizim Kur'andan indirdik/erimiz 
mü 'minler için (yalnızca) şifa ve rahmettir. " (İsra, 17/82) 

Bu ayette geçen ve "den , olan ve olarak" anlamlarına kullanılmış olan "min" 
öneki bir şeyin yerine bedel olarak değil ama bir cinsi ve türü açıklamakta kul
lanılmıştır. Yani, bu ayette "min" öneki Kur'an'dan indirdiğimiz her ne tür şey 
varsa veya her ne varsa gibi bir anlam ifade etmektedir. Nitekim bir başka ayetin 
de desteklediği gibi Kur' an' ın tamamı Mü'minler için şifa ve rahmettir. Şanı yüce 
olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönül
lerde olana bir şifa, inananlar için bir h idayet (rehberi) ve rahmet gelmiştir. " 
(Yunus, 10/S7) 

Vahiy yani ayet olarak Kur'an'dan her ne indirilmişse mutlaka cehaletten, 
insan kalbini kemiren kuşkulardan ve kuşkuculuktan kurtulmanın çaresi ve şifa
sıdır. Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah göklerden 
Kur'an ile yalnızca şifa ve rahmet indirmiştir. Bundan dolayı da insanlar için 
Kur'an' dan daha evrensel, daha yararlı, daha yüce ve hastalıkları tedavide daha 
etkili hiçbir şey indirmemiştir. 63s 

634 Medaricü's-Salikin, (2/ 270 -272) 
635 El-Cevabu' l-Kafi, (4) 
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83. İnsana n imet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ona kö

tülük dokunduğu zaman ise pek ümitsiz olur. 

84. De ki: "Herkes kendi tabiatına göre hareket eder. Rabbiniz, kimin 
daha doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki; her insan kendi (huy ve 
yetişme tarzı olan) mizacına ve (yaratılış, hal, niyet ve ahlakı olan ) meşrebine 
göre iş yapar. " ( İsra, 1 7/84) 

İmam el-Herevl 'Menazilü's-Sailin" adlı eserinde "irade" ( istenç) bölümünü 
işlerken konuya giriş yazısında bu ayeti konunun yüce değerine ve önemine 
bir delil olarak sunmakta ve incelemektedir. Bu durumda ayetin anlamı ise, her 
insan kendi yaratılışı ve ona uygun olup onunla denk olan işleri yapar. Bundan 
dolayı da ahlakı bozuk ve günahkar olan kişi kendi mizacının gerektirdiklerini 
ve kendine yakışanları yapar. Kafirler, münafıklar ve yalnızca dünya hayatını ve 
onun tüm günaha götüren işlerini isteyenler kendilerine uygun düşen şeyleri ya
parlar. Hasılı herkes kendi yetişme tarzı ve karakterine yakışan ve onunla uyuşan 
işleri yaparlar. Bu durumu vurgulamak isteyen bir şair şöyle diyor: 

Her insan sevdiği şeye kanat çırpar koşuşur, 
Her insan kendine yakışana meyleder durur. 

Kendisi sadık (doğru) olup doğruluğu isteyen Allah' ın (c .c . )  sevdiği kuldur. 
Böyle bir kimse: Doğru olup doğruluğu isteyen ve gereklerini yapan kişidir. Bir 
yandan kendi huyu, ahlakı ve yetişme tarzıyla uyumlu ve kendine yakışan işler 
yaparken diğer yandan Allah'ın sevgisine en layık, en fazla yakışan ve en uygun 
olanın gereklerini yerine getiren kişidir. 

Şerefli ve erdemli nefislere sahip olan kişiler eşyanın ve amellerin yalnızca en 
yüce değerlere sahip, en yüce erdemli, en temiz olanlarıyla en güzel sonuçlara 
ulaşacak olanlarını tercih ederler. Kendilerine yakışmayacak ve uygun düşmeye
cek olanlarını asla tercih etmezler. 

Alçalıp bayağılık olmuş nefislerse; aşağılık ve değersiz şeylerin peşinden ko
şarlar ve sineklerin pisliğe üşüştüğü gibi murdar şeylere pervane olup onların 
içerisine düşerler. 

Yüce değerlere sahip şerefli nefisler; zulme, haksızlıklara, hayasızlıklara, hır
sızlığa, edepsizliklere ve ihanete asla razı olmaz. Bunun aksi niteliklere sahip olan 
nefis ise bu sayılanların tamamından hoşnut olur. Çünkü aşağılık nefisler hayasız-
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lığa ve her tür kötülüğe tabi olur. Kısaca her nefis türü kendine uygun olan ve ya
kışan niteliklere göre hareket eder. Bu anlama gelmek üzere şanı yüce olan Allah 
şöyle buyurmaktadır: "De ki; her insan kendi (huy ve yetişme tazı olan) mizacına 
ve (yaratılış, hal, niyet ve ahlakı olan) meşrebine göre iş yapar. " ( İsra, 17/84) 

İnsan nefsini biçimleyen ana faktörler onu kendine yaraşır davranışlarda bu
lunmaya ve biçimlenmiş karakterine ve mizacıyla ahlakına uygun hareket etme
ye götürürler. Her insan kendini biçimlendiren ve hemen her bakımdan eğiterek 
adeta yeniden oluşturan mizacına, eğitim yöntemine ve görüşlerine göre hareket 
etmektedir. 

Günahkar olup günahları işlemek hususunda pek de sınır tanım21yan 
günahkarlar (tacirler) nimetlere karşı gösterdikleri inkarcı tavırlarını kendi mizaç 
ve yetişme tarzlarına göre belirlemişlerdir. Nimetlere karşı nankörlük edenler ni
meti yaratanı ve kendilerine vereni de inkar etmeyi tercih etmişlerdir. 

Mü'minler ise, kendi huy ve mizaçları gereği olarak daima nimetleri yaratana 
ve kendilerine verene şükür etme, sevgi gösterme, O'nu övme, O'na yönelme, 
O'ndan utanç duyma, O'nunla daima irtibatlı olma ve O'nu ululayarak yüceltme 
yolunda tüm çabalarını ortaya koymaktadır. 636 

Şanı yüce olan Allah ' ın ayetine bir daha bakalım : "De ki; her insan ken
di (huy ve yetişme tarzı olan) mizacına ve (yaratılış, hal, niyet ve ahlakı olan) 
meşrebine göre iş yapar. " ( İsra, 1 7/84) 

İnsanlar şöyle diyor: "Her kap kendi içindekini sızdırır ve onunla anılır. " Öy
leyse onlar, kendilerini biçimlendiren faktörlerle hareket ederek onların gösterdiği 
doğrultuda uygun ve yaraşır şeyleri yapmaktadır. Dolayısıyla insanlar kendilerini 
biçimlendiren etkenlerle anılırlar. Durum böyle iken aşağılık ve pisliklere bulan
mış ve hüküm verenlerin en hayırlısı ve doğrusu olan Allah'ın verdiği hükme kar
şı çıkıp direnmek isteyen ruhların, temiz ve yüce değerlere sahip ruhlarla (büyük 
meleklerin meclisi olan) "Mele-i A'.la"daki "Makam-ı Sıdk"ta birbirlerine yakın 
birer komşu olmasını hangi temiz ruh isteyebilir ki? 

Dünyadaki krallardan veya sultanlardan birinin kendi ülkesinde insanların 
namuslarını ve şereflerini lekelemek ve onları kötülüğe sürüklemek için çaba
ladığını bir düşünün. Bu kişi sözleriyle davranışlarının gerektirdiği ve kendine 
yakışan doğrultuda ahlaksız özelliklerini ve hayasız niteliklerini insanların aşağı
lık ve ahlaksızlarının düzeyine düşürerek kötülüklerle , aşağılık davranışlarla ve 
bozuk ahlakla tüm halkı aldatacak olursa insanlar: "Bu kral (ya da sultan) adam 
olmaz. Onun için de bizim düzelmemiz bir anlam ifade etmediği gibi gerekmez 
de, " diyeceklerdir. 

636 El-Fevaid, ( 1 73 - 174) 
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Böylece her iki taraf ta zarar görecektir. Böyle bir kralın yakınlarında komşu
su olarak yüce değerlere sahip ve gerçekten ülkesine iyiliklerle egemen olmuş bir 
kralın varlığını düşünün. Kendi halkına görünümüyle varlığıyla ve konuşmalarıy
la adeta (büyük meleklerin meclisi olan) "Mele-i P\ la" yolunda arkadaşlık etmek
tedir. Onun davranış ve tutumlarıyla halkı, halklar içerisinde en ahlaklı , en temiz 
ve en yücesi olup çıkmıştır. Düşünün bir kez böyle bir kralın halkıyla kendisinin 
birlikte olduğu yüce makamlarda ve yüce mevkilerde aşağılık ve bayağılıklarla 
birlikte olmaları yakışık alır mı? Böyle bir şey mümkün mü? 

Yeryüzünde dolaşan aşağılık kişiliklere sahip ve kötülüklerle dolu insanlar 
kendi mizaçlarıyla uyuşan ve kendilerine yakışır doğrultuda hareket ederek yer
yüzüne kendilerini hatırlatan izler bırakırlar. Bıraktıkları bu izler onların hayvan
lardan daha olumsuz ve değersiz şeyler yaptıklarını göstermektedir. Hatta onla
rın mizaç ve karakterlerine oranlayacak olursak hayvanların onlardan daha az 
olumsuzluklar yaptıklarını görürüz. 

Onlara verilen nimetleri, tatlılıklarıyla lezzetlerini ve sevinçlerini yalnızca her 
su kaynağıyla, her gıda ve düğün alanında onların izlerini karakter ve mizaçlarıy
la uyuşan şekilleriyle görebilirsiniz ki orada da farklılıklar vardır. Bu iki zıt mizaç 
ve meşrep sahiplerinin birliktelikleri nasıl ve nerelerde sağlanabilir ki? Bu iki grup 
arasında açık bir fark vardır. Kötülüklerle özdeşleşmiş olanlarla eşekler, köpekler 
ve sığır gibi hayvanlar arasındaki fark; iki ayak üstüne kalkarak yürümek, yaşa
mak, ellerini kullanarak yemek yemek ve konuşmaktan ibarettir. 

Yoksa onların kalpleriyle baskın faktöre göre biçimlenmiş mizaç ve meşrepleri 
hayvanların yürekleri ve mizaçları olan içgüdüleri ile nerdeyse aynı olup çıkacak
tır. Belki de hayvanlar kendi ellerinde olmayan içgüdüleri nedeniyle gösterdikleri 
davranışları bakımından Müslümanım dedikten sonra hayırlara yönelenlerle her 
tür kötülüğü işleyenlerden daha hayırlı ve daha olumlu olurlardı .  

Oysa şanı yüce olan Allah hayvanlarla bu iki grup arasındaki farkı belirle
mek için şöyle buyurmaktadır: "Allah katında canlıların ( hayvanların) en kötüsü 
düşünmeyen sağırlar ve dilsiz/erdir. Allah onlarda herhangi bir hayır olduğunu 
bilseydi ( hayır görseydi) elbette (vahyi ve Peygamberinin söylediklerini) onlara 
işittirirdi. Ama onlara işittirmiş olsaydı da kuşkusuz onlar yine yüz çevirir döner
lerdi. " (Enfal, 8/22 -23) 

İnsanların bakış açısından adaletsiz ve yakışıksız olan bir hususun durumunu 
bu ayetten hareket ederek şöyle soralım: Yeryüzünde yaşayanların en hayırlısı ve 
en temizi olan varlıkların yeryüzünün en şerlileri ve hayvanların en kötüleri ile bir 
mekanda biraraya getirerek nimetlendirmede ve azaplandırmada onları eşit gör
mek ve eşit muameleye tabi tutmak Aziz ve Hakim olanın Hikmetine yakışır mı?637 

637 Bu konudaki hadisi İmam Müslim "El-Cennetu ve Sifatu Naimiha ve Ehliha" bölümünün 
"Kendisinden Allah'a sığındığımız Cehennem" başlığı altında rivayet etmiştir, (51701 )  
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85. Bir de sana ruh 'u soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin emrindendir; 

size bilgiden ancak pek az bir şey verilmiştir. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Sana Ruhtan 
(ruhun ne olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir. Onun 
bilgisinden size az bir şey verilmiştir. " ( İsra, 17/85) 

Bu ayette geçen "Ruh Rabbimin emrindendir" ifadesindeki "emir" buyruk 
anlamına kesin istek ve talep bildiren bir emir değildir. Bu konuşma türlerinden 
biridir. Öyleyse buradaki "emir" Allah' ın kendisiyle konuştuğu kelamı olan ruhu
dur. Emir kelimesinden amaçlanan şey emrolunan şeydir. Bu zaten Arap dilinde 
ve Kur' an' da örnekleri bolca bulunan kullanılagelmiş bir gelenektir. 

Bu sadetten olarak Allah Celle Celaluhu en-Nahl suresinin birinci ayetinde 
şöyle buyurmaktadır: ''Allah 'ın emri gelmiştir (geldi ) . " Bu ayette "emir" kavramı 
emredilmiş şey demektir. Bu emir Allah'ın emretmiş olduğu kader ve kazadır 
ki, O sadece "Ol" demiş o da olmuştur. Bu durum Hud -sallallahu aleyhi vesellem
suresinde vurgulanmıştır. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin 
(azap veya yok etme) emri geldiğinde Al/ah 'ı bırakıp ta (veya Allah ile beraber) 
taptıkları ilahları onlardan hiçbir şeyi gidermedi. (onları azaptan kurtaramadı) 
(Hud, 1 1/101 )  

B u  ayette "Rabbinin emri " ifadesi müşriklerin helak edilip ortadan kaldırıl
malarıdır. Bir diğer ayette noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce 
olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Göklerin ve yerin gaybı {görünmezini bilmek) 
Allah 'a aittir. Saatin emri (Kıyametin kopması) ise yaln ızca göz kırpması kadar 
bir zamanda veya daha azında olur. " (Nah!, 16/77) Bu ayetlerde geçen emir 
sözcüğünün bir benzeri de yaratıklar veya yaratılmışlar anlamına kullanılmakta 
olan "halk" kelimesidir. Şanı yüce olan Allah'ın Cennet' e hitaben: "Sen benim 
rahmetimsin" diye buyurması da aynı kabildendir. 638 

Allah Azze ve Celle'nin "De ki; Ruh Rabbimin emrindendir" ifadesinde ise 
"emir" kavramının yaratılmamış ama geçmişte gerçekleşmiş bir şey olduğuna 
dair de herhangi bir delil bulunmamaktadır. İlk dönem İslam alimlerinden ba
zıları bu ayetin açıklama ve yorumunda "Allah 'ın emri " kavramının yaratılmış 
cesetlerde ''Allah 'ın kudretiyle karar bulmuş"  ve gerçekleşmiş bir husus olduğu 
fikrini benimsemişlerdir. Bunu dikkate alarak; ayette geçen "Ruh " kelimesinden 
de kastedilenin "insan ruhu"  olduğunu söyleyebiliriz. 

638 Tariku'l-Hicreteyn, (97) 
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Bu görüş nedeniyle Selef ve Halef İslam alimleri arasında fikir birliği yoktur. 
Çünkü Selef İslam alimlerinin 639 hemen hemen tamamı kendisi hakkında soru
lar sorulduğu için ayette gündeme gelmiş bulunan "Ruh "un insanların ruhlarını 
ifade etmediğini savunmuşlardır. Onlara göre "Ruh",  kimilerinin savunup dur
duğunun aksine Aziz ve Celil olan Allah' ın ayetinde bahsettiği "Ruh "tur. Bu ruh 
kıyamet koptuğunda meleklerle beraber olacak olan "büyük bir melek"tir. 

A'meş'in İbrahim' den onun Alkame'den onun da Abdullah'tan rivayet ettiği 
sahih bir hadiste şöyle geçmektedir. Abdullah şöyle diyor: "Medine'nin dış ma
hallelerinde Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- hayvanın arka tarafına oturmuş 
olduğu bir halde beraber giderken Yahudilerden bir gruba rastladık. Onlar kendi 
aralarında konuşmakta idiler. Bir kısmı diğerine :  "O'na (Resulullah'a)  "ruh "un 
ne olduğunu sorun" , derken diğer bir kısmı sorduklarında hoşlanmayacakları bir 
cevap alacakları endişesiyle: "Hayır! O'na (Resulullah'a) "ruh "un ne olduğunu 
sormayın" , derken aralarından birisi kalkıp Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem-:  
"Ey Ebu'l-Kasım! Ruh nedir? Diye sorunca Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem
bu soruya cevap vermedi ve sustu . Ben O'nun -sallallahu aleyhi vesellem- suskun
luğundan vahyin gelmekte olduğunu anladım. Ben hemen kalktım. Vahyin gel
mesi bitmiş olacak ki Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Şanı 
yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne 
olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir. Onun bilgisinden 
size az bir şey verilmiştir. " ( İsra, 17/85) 640 

639 Selef İslam alimlerinin bu hususta yapmış oldukları tefsirlerde bu görüşlerin varlığı bilin
mektedir. Burada verilen alıntılar ruh hakkında bir açıklama verilsin diye değildir. Çünkü 
ayetin anlaşılması söz konusudur. Bunun için bknz. Tefsirü't-Taberi, ( 15/156) ibnü Haceri'l
Askalant şöyle diyor: "İbni' l-Kayyim el-Cezviyye, Kitabu'r-Ruh adlı eserinde ayette geçen 
ve 'ne olduğu sorulan ruh' kelimesiyle amaçlanan şeyin; Nebe' suresi 38. ayetinde, "O gün 
Ruh ve melekler saf saf kalkarlar. " Denildiği husus olduğunu benimsemiştir. 
İbni Kayyim, Kitabu'r-Ruh S : 150-154'te şöyle demiştir: "İnsanların ruhları ise, K.Kerim'de 
yalnızca 'nefs' olarak adlandırılmıştır." ibnü Hacer devamla; "İbni Kayyim, bu fikri tercih 
etmesine rağmen onu destekleyecek bir delile sahip değildir. Oysa bu hususta tercih edilen 
birinci görüştür. Taberi Tefsirinde, Avfi'nin ibnü Abbas'tan rivayet ettiği bir hadiste 'Ruh' 
hakkında şöyle denilmektedir: "Ruh Allah'tan olduğuna ve bu konuda ayet olduğuna göre 
cesetteki ruha nasıl azap olunabilir ki?" ( 15/156) Fethu' l-Bart adlı eserin tefsir bölümünde 
"Yes'elune-ke ani'r-Ruh" (Sana Ruhun ne olduğunu soruyorlar) başlığı altında da aynı hu
susa dikkat çekilmiştir. (8/255 -256) 
Bu hususta denilecek olan, Ahmet Şakir, Tefsiru t-Tabe; .'yi tahkik ederken zayıf şahısların 
rivayeti nedeniyle İbni Abbas'tan rivayet olunan bu hadisi 'zayıf müselsel' olarak nitelemiş
tir. (1 /263 -264 no: 305) İmam Şevkant ise, bu hususta şu fikri benimsemiştir; "cesetlere 
can veren Ruh bedenleri yönetir." Fethu' l-Kadir, (3/254) .  Tüm işlerin en doğrusunu bilen 
Allah Azze ve Celle'dir. 

640 İmam Buhar[ eserinin tefsir bölümünde "Yes'elune-ke ani'r-Ruh" (Sana Ruhun ne olduğu
nu soruyorlar) başlığı altında bu hadisi rivayet etmiştir. (8/253) İmam Müslim ise, eserinin 
'sıfatu'l-kıyamet, ve'l-Cennet ve' n-Nar' (kıyametin, Cennet' in ve Cehennem'in nitelikleri) 
bölümünün 'Sualu' l-Yehudi'n-Nebiyye aleyhisselam ani'r-Ruh' (Yahudi'nin Resulullah'a 
-sallallahu aleyhi vesellem- Ruhun ne olduğunu sorması) başlığı altında rivayet etmiştir. 
Burada sözü edilen her iki hadis te İbni Mesud' da rivayet edilmiştir. 
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Onlar, Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- yalnızca ilahi vahiyle bileceği bir 
soru sormuşlardı .  Vahiy olmaksızın bilinse de burada sözü edilen Ruh hakkın
da insanlara hemen hemen hiçbir bilgi verilmemiştir. Onu yalnızca Allah (c.c . )  
bilmektedir. Ama insanoğlunun ruhları ise ayette geçen Ruh kavramından fark
lılık arzetmektedir. Çünkü gerek alimler gerekse değişik inanç mensubu kimseler 
insan ruhu konusunda pek çok açıklama yapmışlardır. Burada sorulan sorunun 
cevabı ise nebilik makamının işaretlerinden değildir. 641 

Ebu'ş-Şeyh şöyle dedi: "Bize Hüseyin bin Muhammed bin lbrahim nakletti. 
Ona İbrahim bin el-Hakem ona babası ona Süddl ona Ebu Malik ona da İbni 
Abbas rivayet etmiş. İbni Abbas şöyle diyor: "Kureyş, Resulullah' ın -sallallahu aley
hi vesellem- durumunu sorgulamak üzere Ukbe bin Ebi Muit ve Abdullah bin Ebi 
Ümeyye bin Muğire 'yi Medineli Yahudilere gönderdi. Onlara şöyle dediler: 

- Aramızdan bir adam çıktı ve kendisinin Nebi olduğunu sanıyor. Bu adam 
ne sizin dininizdendir ne de bizim dinimize mensuptur. Onlar: 

- Ona kimler uyuyor? Diye sordular. Kureyşliler: 
- Ona bizim düşük seviyelilerimiz, zayıflarımız, acizlerimiz, kölelerimiz ve ba-

şıboş hayırsız avarelerimiz tabi oluyor. Dediler. Yahudiler: 
- Bir nebinin gelme zamanı uzadı. Anlattıklarınıza göre bu adamın nitelikleri 

çıkması beklenen nebiye uyuyor. Ona gidin ve size anlatacağımız şu hususları 
sorun eğer sizlere bunların cevabını verecek olursa o adam gerçekten bir nebidir. 
Eğer bunları cevaplayamazsa o yalancının tekidir. Bunlar: 

a) Şanı yüce olan Allah'ın Hz. Adem'e üflediği ruhun ne olduğunu sorun, 

b) Bu adam eğer bu soruya "Bu ruh Allah'tandır" (O'na aittir, biz bilemeyiz) 
derse, 

c) Ona karşılık olarak "mademki, ruh Allah Azze ve Celle'dendir. O halde 
Allah Teala kendinde olan ruha Cehennem' de ateşle nasıl azap edecektir?" diye 
sorun." Dediler. 

Cebrail (a.s) şanı yüce olan Allah'a  ruh hususunu sordu. Bunun üzerine 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurdu: "(Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne 
olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir (emrindendir) . "  Bu 
hadisin devamında ruhun Allah Azze ve Celle' den bir parça olmayıp yaratıkla
rından biri olduğu hususu anlatılmıştır. 642 

641 Fahruddin Er-Razi ayetin inmesinin nedeni olan ve ayette sözü edilen "Ruh"un, insanı 
canlı tutan ruh olduğunu açıklamış ve felsefecilerle kelam alimlerinin bu husustaki tuhaflık
larını ve garipliklerini göstermiştir. Bknz. Et-Tefsirü'l-Kebir (2130) ve sonrası. 

642 Bu hadisi İbni İshak Sire isimli eserinde rivayet etmiştir. { 1/321 )  Ayrıca bu hadis için bknz. 
Er-Ravdu'l-Unfu, {3/128) . Bu hadisin rivayet edenleri zayıf olmasına rağmen İbni İshak bil
gisizliğinden dolayı farkına varamamıştır. Esbabu'n-Nuzul adlı eserinde el-Vahidi rivayet et
miştir. {s :220) Ayrıca İmam Beyhaki Delailu'n-Nubuvveti adlı eseri, {2/269 -27 1  ve 7/143) 
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Bu tip hadisleri nakledenlerin oluşturduğu rivayet zinciri veya senedi delil 
olarak gösterilemez. Süddl'nin İbni Malik' ten rivayet ettiği tefsire dair konular içe
risinde terkedilmiş haberler vardır. Burada anlatılanların soru kısmını oluşturan 
bölümü sahih haberlerden olup aktaran kişilerin tamamının haberleri Süddi'nin 
haber kaynaklarına muhaliftir. A'meş ve Muğire bin Mukassem' in İbrahim ve 
Alkame' den onların da Abdullah' tan rivayet ettikleri hadiste şöyle geçmektedir: 

"Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ile birlikte yürüyorken Yahudilerin ileri ge
lenlerinden bir gruba uğramıştık. Onlar Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- ruhun 
ne olduğunu sordular. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- cevaplamadı ve sustu . 
Ben O'na vahyin inmekte olduğunu sanmıştım .  Gerçekten de "(Ey Peygamber! ) 
Sana Ruhu (ruhun ne olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir 
(emrindendir) . "  Ayeti indirilmişti. Bu ayette Ruhun ne olduğunu soranların Yahu
diler olduğu rivayet olunmuştur. Abdullah' ın kıraat şeklinde böyledir. 643 

Yahudiler bu ayette geçen Ruh Rabbimin işlerindendir (emrindendir) ifade
sinin bir benzerinin de Tevrat' ta geçmekte olduğunu söylüyorlar. Bu haberi Cerir 
bin Abdulhamid ve bazı hadisçiler Muğire'den rivayet etmiştir. 

Yahya bin Zekeriyya bin Ebi Zaide Davud bin Ebi Hind' den onun İkrime'den 
onun da İbni Abbas'tan rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir: "Yahudiler 
Resulullah 'a -sallallahu aleyhi vesellem- geldiler ve O'na Ruh un ne olduğunu sordu
lar. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- onlara hiçbir cevap vermedi. Allah Azze 
ve Celle; "(Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne olduğundan) soruyorlar. De 
ki; Ruh Rabbimin işlerindendir (emrindendir). Onun bilgisinden size az bir şey 
verilmiştir. " ( İsra, 1 7/85) Ayetini indirdi .  644 

643 Bknz. Tefsirü't-Taberi' (5/3940) Bu ayete muhatap olanlar hakkında ihtilaf vardır. Bazıları: 
bunun muhatapları yalnızca soruyu Peygamber e -sallallahu aleyhi vesellem- soranlardır." 
Derken bir kısım insanlar: "Buradaki muhataplar tüm Yahudilerdir. " Diyorlar. Bu ayetin bu 
açıdan kıraati de Abdullah ibnü Mesud'tur. "Ayette; "Verilmemiştir" veya "verilen şey" gibi 
anlamlara gelen ifadeyi "Ve ma CıtU" olarak okumuş ve bunu Peygamber'den -sallallahu 
aleyhi vesellem- gelen bir habere dayamıştır. Bir topluluk ta: "Ayetin muhatabı tüm insan
lardır, " Diyorlar. Bu doğru olmakla beraber çoğu alimler ayette geçen "Ve ma CıtCı" ifadesini 
"ve ma Cıtltum" olarak okumuştur. 
Bu haber Fethu' l  Bcıri'de de geçmektedir. (8/256) 

644 Hadis değişik yollardan sahih olarak İbni Abbas' tan rivayet edilmiştir. Bu sorunun Mekke'de 
sorulduğu hususu doğrudur. İbni Kayyım'ın hadisinin aksine olarak soruyu soranların Ku
reyşliler olduğu rivayeti vardır. Bu hadisi İmam Ahmet bin Hanbel -radıyallahu anh- rivayet 
etmiştir. (4/85 -86, no: 2309) Ahmet Şakir hadisi rivayet edenleri sahih olarak niteliyor. 
İmam Tirmizi, eserinin Tefsir bölümünün "Ve min sureti Beni İsrail" başlığı altında 'Ha
sen' diye niteleyerek rivayet etmiştir. (5/284, no: 3140)  Hafız İbni Hacer bu hadisi rivayet 
edenlerin İmam Müslim'in ravileri olduğunu söylemiştir. El-Feth, (8/253) Hadisin sözleri 
İbni Abbas'a ait olup: "Kureyşliler Yahudilere şöyle dediler: "Bize, bu adama sorabileceği
miz bir şeyler söyleyin" Yahudiler: "Ona Ruhun ne olduğunu sorun" dediler. Kureyşliler de 
Resuiullah'a -sallallahu aleyhi vesellem-; "Ruh nedir?" dediler. 
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Bu dikkate alındığında Süddl'nin hadisinin zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü bu soru sorma olayı Mekke'de gerçekleşmiştir. Bu hadisle İbni Mesud'un 
hadisindeki ayrılık; ruh hakkında sorulan sorunun Medine' de ve Yahudilerle kar
şı karşıya bir konumda gerçekleşmiş olmasıdır. Eğer diğerlerinin dediği gibi soru 
sorma ve cevaplama işlemi Mekke'de olsaydı Nebi -sallallahu aleyhi vesellem- onlar 
karşısında susmaz daha önceleri Allah Azze ve Celle'nin kendisine indirdikleri ve 
bildirdikleriyle çabucak karşılık vermeye çalışırdı .  

Bu ayetin tefsiri hakkında İbni Abbbas'tan rivayet olunan hadislerde ka
rarsızlık vardır. Bu durum ya ravilerden veya onların kullandıkları sözlerinden 
kaynaklanmaktadır. Süddi'nin Ebu Malik'ten ve Davud bin Ebi Hind'den onun 
da İkrime'den aktarmış olduğu rivayetleri incelemiş Davud bin Ebi Hind' in 
rivayetindeki kararsızlıkları da görmüştük. Mesruk bin Merzuban 645 ile İbrahim 
bin Ebi Talib ' in Yahya bin Zekeriyya'dan yaptığı rivayette şöyle geçmektedir: 
"Yahudiler Resulullah' a -sallallahu aleyhi vesellem- geldiler . . .  " 

Muhammed bin Nasır el-Mervezi' şöyle diyor: "Bize İshak haber verdi ona 
Yahya bin Zekeriyya, ona Davud bin Ebi Hind o İkrime'den o da İbni Abbas'tan 
aktararak şöyle dedi: "İbni Abbas dedi ki: "Kureyşliler Yahudiler'e :  "Bize bu 
adama soracak bir şeyler söyleyin .  Deyince onlar: "O'na ruh hakkında sorun" 
dediler. Bundan dolayı da: " (Ey Peygamber ! )  Sana Ruhu (ruhun ne olduğunu) 
soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin iş/erindendir. " Ayeti indirildi. 

Şanı yüce olan Allah: "Yes'eJCme-ke ani 'r-Ruh" (Sana Ruhun ne olduğunu soruyorlar) 
ayetini indirdi. Yahudiler: "Bize onun hakkında geniş bir bilgi Tevrat verildi. Kime Tevrat 
verilmişse ona çok büyük bir hayır verilmiştir" , dediler. Bunun üzerine Allah Aae ve Celle 
şöyle buyurdu; "De ki; Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsaydı da . . . " el-Kehf, 
18/109 El-Hakim Müstedrek adlı eserinde bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. (2/531 )  Ze
hebi de aynı fikri paylaşıyor. 
Ruh hakkındaki soru olayı Mekke'de gerçekleşmiştir. Bazıları her iki hadisi de sahih olarak 
değerlendirmekteler. Çünkü ayetler hem Mekke'de hem de Medine'de indirilmişlerdir. Önce 
İbni Mesud'un hadisini hatırlatan İbni Kesir: "Görüşlerin akış yönü ve cümlenin gidişatı iti
bariyle ayet Medine' de indirilmiştir. Zaten Yahudiler de sorularını Medine' de sormuşlardı. 
Oysa surenin hemen tümü Mekke'de indirilmiştir. Bir görüşe göre, bu sure bir kez Mekke'de 
sorulan soruya cevap olarak ta ikinci kez Medine'de indirilmiştir. Bu ayette şanı yüce olan 
Allah şöyle buyuruyor: "Yes'e/Cme-ke ani'r-Ruh "  (Sana Ruhun ne olduğunu soruyorlar) . Bu 
ayete baktığımızda Mekke'de indirildiğine dair bir delil olduğunu görürüz." Dedikten sonra 
İmam Ahmed'in hadisini rivayet etmiştir. (Tefsirü İbni Kesir, 3/65) 
İbni Hacer el-Askalani, İmam Tirmizi 'nin hadisini rivayet ettikten sonra şöyle diyor: "Bu 
hadis İbni İshak'tan nakledilmiştir. Ancak başka bir açıdan da İbni Mesud' dan rivayet edil
miştir. Sorulan soruya Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- cevap vermemesi üzerine 
ayetin ikinci kez indirilmesi bu hususun açıklaması nedeniyledir. Bu durum uygun sayılmı
yorsa sahih haberler içerisinde hangisi en sahihidir!" Fethu' l-Bari, (8/253) 

645 Hadiste sadCık (doğru sözlü} sayılır ama kuruntuları ve yanılgıları vardır. 
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Bunlar diğer rivayetlerle, İbni Mesud'un rivayetiyle ve ibnü Abbas'ın 
rivayetiyle uyuşmamaktadır. İbni Mesud ve İbni Abbas'tan yapılan bu iki rivayetin 
dışında yine İbni Abbas'tan yapılan üçüncü bir rivayet daha vardır. 

Hüşeym şöyle diyor: "Bize Ebu Bişr haber verdi. Ona Mücahid ona da İbni 
Abbas rivayet etmiş. Diyor ki : "De ki, ruh Allah Azze ve Celle'nin emrinden bir 
emir ( İşinden bir iş) ve yaratıklarından bir yaratıktır. Şekli insanoğlunun şeklidir. 
Göklerden her ne zaman bir melek inecek olursa onunla beraber ruhlardan bir 
ruh iner. Bu da göstermektedir ki , ayette geçen Ruh insanoğlunun bedenindeki 
ruh değildir. 

Bu hususta dördüncü bir rivayet daha vardır. Bu da yine ilk kaynak ola
rak İbni Abbas'tır. İbni Mende şöyle diyor: "Abdusselam bin Harp Husayf'tan 
o Mücahid'den o da İbni Abbas'tan alarak bize rivayet ettiler. İbni Abbas diyor 
ki: " (Ey Peygamber ! )  Sana Ruh u  (ruhun ne olduğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, 
Rabbimin işlerindendir ( emrindendir) . "  Ayetindeki "emir" kavramı Kur'an' ın bü
tünlüğünden olarak "kün" (ol) emrini ifade etmektedir. 

Bize göre ise , "emir" kavramı; " (Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne oldu
ğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin (emrindendir) iş/erindendir. " Ayetinde 
anlatıldığı gibidir. Hem de Husayf'ın İkrime'den onun da İbni Abbas'tan rivayet 
ettiği haberde şöyle denilmektedir: "İbni Abbas, şu dört şeyi tefsir etmez ve yo
rumlamazdı. Bunlar: 

Ilki: Er-Raklmu :  Anlamı kesin olarak bilinmemekle beraber felek yani yörün
ge veya Ashab-ı Kehf'in başına konan kitabeye de denildiği bilinmektedir. 

ikincisi: El-Gıslln : Cehennemliklerin vücutlarından çıkan irin ve sıvılar, 
Cehennem'de bulunan bir ağaç veya kanla karışmış olan iltihap akıntısına de
nilmektedir. 

Üçüncüsü: Er-Ruh: Rabbimizin emirlerinden bir emir ve işlerinden bir iştir. 

Dördüncüsü ise: Şanı yüce olan Allah'ın şu ayetidir. O (c .c . )  şöyle buyur
muştur: "O (Allah c. c. ) göklerde ve yerde var olan her şeyi kendi katından (bir 
lütuf olarak) size boyun eğdirmiştir. " (Casiye, 45/13) 

Bu olay hakkında beşinci bir rivayet daha vardır. Bu rivayet, Cüveyr'e ait
tir. Cüveyr' in Dahhak'tan yaptığı bu rivayette şöyle geçmektedir: "Yahudiler, 
Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e ruhun ne olduğunu sorup onun hakkında 
kendilerine bilgi vermesini istediler. Bunun üzerine O (aleyhisselam) şöyle dedi: 
"Şanı yüce olan Allah : "De ki; Ruh, Rabbimin (emrindendir) iş/erindendir. " Diye 
buyurdu. 

Bu ayette geçen, Rabbimin emrindendir, işlerindendir. Hükmü "Rabbimin 
yarattığı yaratıklarındandır", anlamını ifade etmektedir. Ayetin devamında ise 
insanların bu konudaki bilgilerinin durumu belirtilmektedir. Zira bu ayetin de-
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vamında; "Onun bilgisinden size az bir şey verilmiştir, 11 denilmektedir. Öyleyse 
burada gündeme gelen sorudan kastınız eğer nefislerinizin yaratılması ve yiye
ceklerle içeceklerin bu bedenlere (nefislerinize) giriş çıkışı ise Allah bunları size 
bildirmeden siz bunları gerçek anlamıyla niteleyemezsiniz. 

Bu husustaki altıncı rivayet ise , Abdulğani'nin rivayetidir. Abdulğani'nin, 
Said' den onun Musa bin Abdurrahman· dan onun İbni Cüreyc' den onun Ata' dan 
onun da İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir hadiste "Şanı yüce olan Allah' ın ,  " (Ey 
Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne olduğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin 
(emrindendir) işlerindendir. " 

Ayeti hakkında şöyle denilmektedir: "Soruyu soranlar Kureyşlilerdi. Bunlar 
biraraya gelerek birbirlerine : "Allah'a yemin olsun ki, Muhammed -sallallahu aley
hi vesellem- yalan söylemiyor. Bizim aramızda da zaten doğrulukla ve emanete 
ihanet etmemesiyle tanındı . "  Dedikten sonra aralarından bir topluluğu Yahudi
lere gönderdiler. Kureyşliler'e Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' i sorduklarında 
onlar O' nun Peygamberliğini müjdelediler. Bir çok niteliğini sıralayıp döktüler. 
Nebiliğini anlattılar. Onun yardımını ve başarılarını umduklarını ifade ettiler. Bu 
Peygamber' in kendilerine hicret edeceğini bildirdiler. Kendilerinin de ona yar
dımcılar olacaklarını vurguladılar ve Yahudilerden O'nun durumunu sordular. 
Yahudiler Kureyşliler' e; "bu adama şu üç hususu sorun, dediler: 

a) Ruhun ne olduğunu sorun, 

b) Bu adam eğer bu soruya "Bu ruh Allah'tandır" (O'na aittir, biz bilemeyiz) 
derse, 

c) Ona karşılık olarak "mademki, ruh Allah Azze ve Celle'dendir. O halde 
Allah Teala kendinden olan ruha Cehennem' de ateşle nasıl azap edecektir?" 

Ruh hakkında Tevrat'ta herhangi bir bilgi verilmemiş olması yanında her
hangi bir yorumu da yoktur. Yalnızca Ruh'un adı anılmaktadır. Bunun hemen 
sonrasında Allah Teala Celle Şanuhu şöyle buyurdu: "" (Ey Peygamber ! )  Sana 
Ruhu (ruhun ne olduğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin (emrindendir) 
işlerindendir. " Rabbimiz bu ayette Ruhun kendi yarattıklarından birisi olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Ruh,  kelime ve kavram olarak K.Kerim'de birkaç manada kullanılmıştır: 

Ilki: Ruh ,  "Vahiy" anlamına kullanılmıştır. Allah Teala Celle Şanuhu şöyle 
buyurmuştur: "işte böylece sana da emrimizden olmak üzere bir ruh (vahiy) 
vahyettik (vahyettirdik) . " (ŞCıra, 42/52 ) 

Ve; "Dereceleri yükselten (dereceleri yüksek) Arşın sahibi olan Allah kavuşma 
(kıyamet-din) günü ile (onun dehşetinden) korkutmak için kullarından dilediğine 
emrinden olmak üzere ruhu (vahyi) indirir " (Mü'min, 40/15 )  
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Bu ayetlerde Vahyin Ruh olarak tanımlanması, bedenin canlanması ruh sa
yesinde olduğu gibi kalplerin canlanması da vahiy sayesinde olmasındandır. 

İkincisi: Vahiy, Allah Azze ve Celle' nin mü'min kullarından dilediklerini ken
disiyle desteklediği kuwet, kudret, kararlılık, sağlamlık başarı ve zaferdir. Şanı 
yüce olan Allah bu hususu şu ayetinde belirtmiştir: "İşte onların kalplerine Al
lah imanı yazmış (kaydetmiş ve yerleştirmiş) ve kendilerini katından bir ruh ile 
desteklemiştir. " (Mücadele, 58/22)  

Üçüncüsü: Vahiyle kastedilen Cebrail (a .s ) 'dır. Bu hususta Allah Azze ve Cel
le şöyle buyurmuştur: "Onu (Kur'an! vahyi) senin kalbine er-Ruhu 'l-Emin (Hz. 
Cebrail) indirdi. " (Şuara, 26/193 - 194) 

Bir başka ayette Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: " (Ey Peygamber! )  
De ki; kim Cebrail 'e düşman olursa bilsin ki; vahyi senin kalbine Allah 'ın izniyle 
indirmiş olan O' dur. " (Bakara, 2/97) 

Buradaki ruh Ruhu' l-Kuds'dür. Bu hususta Şanı yüce olan Allah şöyle buyur
muştur: "(Ey Peygamber! ) De ki; vahyi indiren Ruhu '/-Kuds'dür. " (nah!, 16/102) 

Dördüncüsü: Yahudilerin, ne olduğunu bilmek için hakkında sorular sorduk
ları "ruh"tur ki, onlara ruhun, Allah' ın emri olduğu şeklinde cevap verilmiştir. 
Burada sözü edilen Ruhun ayette anlatılan ruh olduğu söylenmiştir. Bu ayette 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf 
kalkıp durdukları o gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. 
Konuşan da yaln ızca doğruyu söyler. " (Ne be' ,  78/38) 

Allah Azze ve Celle ' nin şu ayette de bu ruhu açıklamaktadır: "O gecede me
lekler ve ruh (Cebrail) Rab/erinin izniyle iner de iner. " (Kadr, 97/4) 

Beşincisi: Ruh Meryem' in oğlu Meslh'tir. Bu hususta Şanı yüce olan Allah 
şöyle buyurmuştur: "Mesih; yaln ızca Meryem 'in oğlu Isa, Allah 'ın Resulü (elçisi ) ,  
Meryem 'e bıraktığı ( ilka ettiği ve 'kün' o l  emriyle ulaştırdığı) kelimesi ve  Allah 
katından bir ruhtur. " (Nisa, 4/1 7 1 )  

İnsanların ruhları K.Kerim'de yalnızca 'nefs ' diye adlandırılmakta olup 
başka bir açıklama veya adlandırma söz konusu değildir. Bu hususta şanı yüce 
olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey huzura ( itminana doyumsamaya ve itaate) 
kavuşmuş nefis! " El-Fecr, 89/27 

Bir başka ayette ruh konusuyla ilgili olarak Şanı yüce olan Allah şöyle bu
yurmaktadır: "(Pişmanlık duyarak) Kendini kınayan nefse yemin ederim. "  (Kı
yame,  75/2) 

Ruh konusuyla ilgili olarak bir başka ayette Şanı yüce olan Allah şöyle 
buyurmaktadır: "(Tüm bunlara rağmen) Nefsimi (kendimi) temize çıkarmaya 
çalışmıyorum. Çünkü gerçekten de nefis kötülüğü emreder. " (Yusuf, 1 2/53) 
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Bir başka ayette noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan Allah 
şöyle buyurmaktadır: "Kurtarın (çıkarın) canlarınızı (nefislerinizi ) . "  El-En'am, 
6/93 Ve; "Nefse ve onu düzenleyip şekillendirene (ona bir takım yetenekler yük
leyene) ve ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin olsun. " Eş-Şems, 9 1/7 -8 
Bunların yanında konuyu açıklayan şu ayette Allah Az.ze şöyle buyurmaktadır: 
"Her nefis ölümü tadacaktır. (Her can ölecektir) (Ali İmran, 3/185) 

Bu ayetlerden sonra Sünnet içerisinde yer alan "nefis" ve "ruh " kelime ve 
kavramlarına bakacak olursak bunların Şanı yüce olan Allah' ın emrinden bir 
emir oluşuna dair delilleri bulabiliriz. Ama Allah' ın yaratıklarından birer yaratık 
olmadıklarına dair hiçbir delil bulamayız. 646 

Bir takım insanlar öldükten sonra dirileceklerine inanmayınca Noksanlıklar
dan uzak ve temiz olan Allah onlara cevap olarak şöyle buyurmuştur: "Bir de 
onlar dediler ki; gerçekten mi bizler, bir kemik yığını ve kokuşup ufalanmış bir 
toprak olmuş iken yepyeni bir yaratılışla diriltileceğiz, öyle mi?"  ( İsra, 1 7/49) 

Ve bir başka ayet: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah 'ın kendilerinin 
benzerlerini de yaratacak güçte olduğunu görmediler mi?" (İsra, 1 7/99) 

Burada anlatılmak istenen ise bu yalancıların benzerinin yaratılması daha 
doğrusu da ikinci kez yeniden oluşturulma yani yeniden yaratılmadır. Bu tip 
örnekler ve örneklemeler Kur'an' da birden çok kez yinelenmiştir. Bu durum pek 
te şaşılacak bir şey değildir. Aklın ve duyguların da mu1 1afakatıyla ölümden son
ra ikinci bir kez yeniden dirilme yani yaratılma gerçe,� bir olgudur. Bu gerçeği 
anlamak istemeyenler ise akılları kendilerine ihanet etmiş kimselerdir. Oysa bu 
gerçek olay hakkında pek çok rahatlatıcı deliller de mevcuttur. 

Bunların anlatılmasındaki maksat, ayetlerde dikkat çekilen göklerin ve yerin 
yaratılmasıdır ki, ölümden sonra yeniden dirilmenin delilleri olarak sunulmasıdır. 
Göklerin ve yerin zor görünen yaratılması insanın yeniden yaratılmasına kıyas
lanması istenmektedir. Büyük bir şeyin yaratılması küçük bir şeyin yaratılmasın
dan daha zorsa basitin yaratılması neden zor ya da imkansız olsun ! 

Yeniden dirilmeyi ve kıyameti inkar edenlerin asıl amacı Allah (c .c . )  ve Re
sulünü -sallallahu aleyhi vesellem- inkar etmek, Allah' ın kudretini aciz göstermek, 
sonsuz ilmini kusurlu ve noksan göstermek, hikmetini kötülemek ve göklerle 

646 imam Şevkanl -radıyallahu anh- bu hususta şöyle diyor: "K. Kerim bu sayılan ayetlerinde, 
ruh konusuna olabildiğince dalan ve kendisini ruhun gerçek niceliği ve niteliğinde yetkili 
konuşmacı görenleri hem caydırıcı faktörler hem de onlara sert bir cevap vardır. Bu şahıslar 
ruh hakkındaki tartışmalarını bir hayli uzatmakta idiler. Tartışmacı tarafların birbirlerine ga
lip gelme çabaları bir hayli fazla ama bunlar boş ve yararsız şeylerden ibaretti. Ne dünyaya 
ne de ahirete bir yararı vardı .  Bu husustaki fikirler öylesine artmıştı ki, bazı araştırmacılara 
göre bu fikirlerin sayısı 1 18'den fazla idi . Varın artık bu gereksizliği siz düşünün." Bu kısım 
Tefsirü Fethi' l-Kadir'den kısaltılarak alınmıştır. (3/254) Doğruları bilen ise Allah'tır. 
Bu hususta ayrıca bknz. Kitabu'r-Ruh, S: 150 - 154. 
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yerin yaratıcısını vakarlı göstermemektir. Bu durumu belirlemek için Noksan
lıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah şöyle buyurmuştu: 
" (Ey Peygamber! Onların seni yalanlamalarına) Şaşırıyorsun asıl şaşılacak şey; 
onların; 'biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız?' demeleridir. İşte 
onlar Rab/erini inkar edenlerin ta kendileridir, " (Ra'd, 13/5) 

Bu tip inkarcıların durumlarını anlatmak için bir mü'minle bir kafirin kar
şılıklı konuşmalarını K.Keriminde ayet olarak sunan noksansız Allah (c.c . )  o 
tabloyu şöyle göstermektedir: Kıyametin kopacağını ve ahiretin hak olduğunu 
inkar ederek: "Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Eğer Rabbimin huzuruna 
götürülürsem bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağımdan hiç kuşkum yok. " 
(Kehef, 18/36 )  Diyen bir kafire karşı mü'min bir kul şöyle diyor: "Seni ( ilk önce ) 
topraktan sonra da bir damla nutfeden (sudan , spermadan veya meniden) 
yaratan daha sonra da sen i  (tastamam ) bir adam haline dönüştüren Allah 'ı mı 
inkar ettin ?"  (Kehef, 1 8/37)647 

647 İ'lamu'l-Muvakkıln, ( 1/196 -197) 
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86. Andolsun ki, dilersek sana vahyettiğim izi bütünüyle alıveririz. 
Sonra onu geri almak için Bize karşı duracak bir kimse de bulamazsın. 

87. Ancak Rabbinden bir rahmet olmak üzere (almıyoruz) .  Gerçek
ten O'nun, sana lütfu pek büyüktür. 

88. De ki: "Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için insanlar 
ve cinler bir araya toplansalar, birbirine yardımcı olsalar dahi yine ben
zerini getiremezler. " 

89. Ando/sun Biz, bu Kur'an'da insanlara her örnekten türlü türlü 
açıklamalar yapmışızdır. Yine insanlardan pek çoğu küfürden başkasını 
kabul etmediler. 

90. Dediler ki: "Bize yeryüzünden bir pınar fışkırtmadıkça asla sana 
inanmayacağız. 

91 . "Yahut senin hurmalık/ardan, asmalardan bir bahçen olsun da 
aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtasın. 

92. "Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşü
resin; yahut Allah 'ı ve melekleri karşımıza topluca (ya da kefil olarak) 
getiresin. 

93. "Yahut altın'dan bir evin olsun. Veya göğe çıkasın. Buna rağmen 
üzerimize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece de çıktığına asla 
iman etmeyiz. " De ki: "Fesubhanallah (Rabbimin şanı yücedir) ! Ben 
peygamber olarak gönderilmiş bir insandan başka bir şey miyim ki? "  

94. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman etmekten alı
koyan tek şey onların: "Allah bir insanı mı  peygamber gönderdi?" de
meleri olmuştur. 

95 . De ki: "Şayet yeryüzünde yer/eşmiş yürüyen melekler olsaydı 
Biz onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik. " 

96 . De ki: "Benimle sizin aranızda gerçek şahid olarak Allah yeter. 
Gerçek şu ki O, kullarından gerçekten haberdardır, çok iyi görendir. " 
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97. Allah kim i  h idayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi 
de saptrrırsa artık bunlar için O'ndan başka asla veliler (dost ve yardım
cılar) bulamazsın .  Biz onları Kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar 
olarak yüzükoyun haşr edeceğiz. Varacakları yer Cehennemdir. Alevi 
yavaşladıkça Biz onlara alevini artırırız. 

98. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve: 
"Bir yığın kemik ve ufalanmış toprak olunca mı, sah i  biz mi yeniden 
yaratılıp diriltileceğiz?"  dediler. 

99. Onlar gökleri ve yeri yaratmış olan Allah 'ın, kendilerinin benze
rini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Hem onlar için bir ecel 
tayin etti ki, onda h içbir şüphe yoktur. Fakat zalimler küfürde kalmaktan 
başkasında ayak diretmedi/er. 

1 00. De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, 
o zaman tükenir korkusuyla muhakkak cimrilik ederdiniz. " Zaten insan 
çok cimridir. 

1 01 .  Anda/sun ki Biz MCısa 'ya apaçık dokuz ayet verdik. işte Israilo
ğullarına sor: O, onlara geldiğinde Firavun ona: "Ey Musa, ben sen i  her 
halde büyülenmiş sanıyorum " demişti. 

1 02. O da demişti ki: ''Anda/sun ki, bunları birer ibret olmak üzere 
göklerin ve yerin Rabbinden başka kimsenin indirmediğini bilmişsindir. 
Firavun! Ben de seni gerçekten helak edilmiş sanıyorum. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce ve Aziz Allah Hz. Musa' nın Firavun ile olan konuşmalarından bah
sederken şöyle buyurmaktadır: "(Musa Firavun'a hitaben) Şöyle dedi: 'Elbette 
biliyorsun ki, tüm bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi 
indirmiştir. Ey Firavun! Ben de senin gerçekten yok olacağına inanıyorum. " ( İsra, 
17/102) 

Bu ayette geçen ''AL I M  T" yükleminin "bil-din ,  öğren-din veya biliyor-dun" 
gibi anlamlara gelmek üzere "alim-T E" gibi yani "T" harfini 2. tekil şahıs adılı 
olarak "T E" okumak bir çok İslam aliminin tercihidir. Kur'an kıratı öğretmenle
rinden olan el-Kisfü ise; ''AL İ M T" yükleminin "bil-dim, öğren-dim veya biliyor
dum " gibi anlamlara gelmek üzere "alim-T Ü" gibi yani "T" harfini 1 .  tekil şahıs 
adılı olarak "T Ü" okumuştur. 648 

Bu okuyuş tarzlarından İslam alimleri çoğunluğunun tercih ettikleri okuyuş 
tarzı bir yandan ayeti, anlamını kavramada daha açık, güçlü ve daha güzel bir 
konuma oturtmaktadır. Diğer taraftan da Firavun'un Allah' ı  inkar etmesini açık
ça ortaya koyarak inkarında haksızlığının delillerini sıralamaktadır. Şanı yüce 

648 Miftahu Dari's-Saadeti, (99) 
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olan Allah Firavun'dan ve topluluğundan bahsederken şöyle buyurmaktadır: 
"Mucize ayetlerimiz onların gözleri önüne serildiğinde: 'Bu apaçık kuşkusuz bir 
büyüdür' dediler. Kendileri de (nefisleri ve vicdanları ) bunların doğruluğuna kes
inlikle inandıkları halde zulümleri ve kendilerin i  büyük görmelerinden dolayı 
onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonların ın ne olduğuna bir bak. " (Nemi, 
27/13 -14) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah , Firavun 
ve toplumunun Allah' ın ayetlerini yalanlamalarını ve kendisini inkar etmelerini 
bundan dolayı da ulaştıkları sonu kesinlikle bildirmiştir. Çünkü Firavun ve toplu
mu son derece güçlü bilgilere sahip oldukları halde bilerek zulmetmekte idiler.649 
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1 03. Bunun üzerine onları o yerden (Mısır' dan) sürüp çıkarmak iste-
di. Biz de onu beraberindekilerle birlikte suda boğuverdik. 

1 04. Ondan sonra Israiloğullarına şöyle dedik: "O yere siz yerleşin. 
Sonra ahiret va 'di gelince, onları da sizi de bir araya getireceğiz. "  

1 05. Biz onu (Kur'Cın'ı) hakk olarak indirdik, o da hakk olarak indi. 
Seni de ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

1 06. Biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığı
mız bir Kur'an olarak (indirdik). Biz onu kısım kısım indirdik. 

1 07. De ki: "Ona ister iman edin, ister iman etmeyin. Çünkü bundan 
önce kendilerine ilim verilmiş olanlara okununca çenelerinin üzerine 
yüz üstü secdeye kapanırlar. " 

649 İbni Mücahid, Kitabu's-Seb'ati fi' l-Kıraat. S: 385 Tefsirü't-Taberl, ( 1 5/174) 
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1 08. Ve: "Rabbimizi tenzih ederiz. Gerçekten Rabbimizin va 'di kesin 
olarak gerçekleşir" derler; 

1 09. Ve ağlayarak çeneleri üstü (secdeye) kapanırlar ve bu, onların 
kalplerini daha da yumuşatır. 

1 1 0. De ki: "ister Allah diye (dua edip) çağırın; ister Rahman diye ça
ğırın . Hangisi ile çağırırsanız çağırın, esasen en güzel isimler O'nundur. " 
Namazında sesini ne pek yükselt ne de pek kıs, ikisi ortası bir yol tut. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "(Ey Resulüm!) De ki, ister Allah 
diyerek ister Rahman diyerek seslenin (dua ve ibadet edin) . Hangisini söylerse
niz olur. Çünkü en güzel isimler O'na özgüdür. Namazında yüksek sesle okuma 
ama sesini fazla da kısma ikisi arası bir yol tut (okuyuşunda tarz ve üs/Up belir
le) . " ( İsra, 1 7/1 10 )  

Bu ayetin indirilme nedeni Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- pek meş
hur olan şu duasıdır gelen haberde şöyle geçmektedir: " Resulullah-sallallahu aleyhi 
vesellem- Rabbine dua ederken bazen 'Ya Allah ' bazen da 'Ya Rahman' diyor
du. Cahiliye döneminin müşrik Arapları sandılar ki; Allah'ın Peygamberi iki ayrı 
ilaha tapmaktadır. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi . "  

İbni Abbas şöyle diyor: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- namaz kıldığında 
secde ederken, 'Ya Rahman' ve 'Ya Rahim ' diyordu. Müşrikler bunu duydukla
rında: "Bu adam bir tek ilaha ibadet ettiğini iddia ediyor ama aslında ikişer ikişer 
ilahlara secde etmektedir. " Dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti 
indirdi: " (Ey Resulüm! )  De ki, ister Allah diyerek ister Rahman diyerek seslenin 
(dua ve ibadet edin)"  . . .  650 

Buradaki dua isimlendirme ve isimle çağırma anlamınadır. Nitekim, yanım
da iken onu Said diye çağırırdım" ya da "o adam isminin Abdullah olduğunu 
söylüyor" gibi ifadeler bu kabildendir. 

Allah diye çağırmak ya da Rahman diye seslenmek yani dua isimlendirme 
ve ismiyle çağırma anlamınadır. Zemahşer! 651 ve arkadaşları şöyle diyor: " (Ey 
Resulüm! )  De ki, ister Allah diyerek ister Rahman diyerek seslenin (dua ve iba
det edin). Hangisin i söylerseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na özgüdür. " 
Ayetindeki isimlendirmenin birkaç anlama gelmesi genel anlamda olup isimlerin 
çokluğuna işaret etmektedir. 

Bu ayetteki isimler Allah'a  özgü isimlerdir. Onlarla Allah'a seslenmek gerekir 
ki, bu "Rahman" ismi olabilir veya "Allah" ismi olabilir. Ayette geçen ve "O'na 

650 Tefsirü't-Taberl'de bu haber İbni Abbas'tan ve Mekhfıl'dan 'Mürsel' olarak rivayet olunmuş
tur. ( 15/182) 

651 Zemahşerl; Tefsirü'l-Keşşaf, (2/378) 
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özgüdür" anlamına gelen "Lehu "  Allah Az.ze ve Celle'yi işaret etmektedir. Öy
leyse Allah'a dua ve ibadet ederken bu ayetin gerektirdiği doğrultuda hareket 
ederek O'na özgü isimleri kullanmak b ir gerekirliliktir. Ayet anlamının işaret ettiği 
anlam buradaki "dua"nın bir dua olarak genel anlamına değil ama isimlendirme 
ve isimle çağırma olmalıdır. 

Kur'an' da karşılıklı sözleşilmiş ve belirli bir sisteme oturtulmuş duadan kas
tedilen "istek duası " ve "övgü duası "dır. Bununla beraber duanın anlamı "isim
lendirme ve isimle çağırma" keyfiyetini içermektedir. Ama bu husus istek dua
sından da ve ibadet duasından da tamamen soyutlanmış değildir. Aksine "istek 
duası " ve "övgü duası " içerisindeki "gerçek adlandırma-isimlendirme duası " bu 
anlamda olup ayetteki "ted'Cw" yani "dua ve ibadet edin, isimleriyle seslenin" 
anlamlarını birlikte kapsar. 

Bunlar dikkate alındığında "ted'Qv" yani " "dua ve ibadet edin, isimleriyle 
seslenin" anlamlarından duada, isteklerde, ibadetlerde ve Allah ' ı  anmada "isim
leriyle seslenin" anlamı ön plandadır. 

Her şeyin en doğrusunu bilen Allah' tır. 652 

1 1 1 .  Ve de ki: "Çocuk edinmemiş, mülk (ve hô.kim iyetin}de hiç bir 
ortağı olmayan, acizliğinden ötürü velisi (yardımcısı) da bulunmayan 
Allah 'a hamd olsun. " Onu tekbir ettikçe et!. 

652 Beda'iu' l-Fevfüd, (3/5) 



KEHF SÜRESİ 
[ 1 1 0  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Hamd, kuluna Kitab' ı  (Kur'an'ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yap
mayan Allah'a mahsustur. 

2, 3, 4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanma
yanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde ebedi ola
rak kalacakları güzel bir mükafat (cennet) ile müjdelemek ve "Allah, bir 
çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı. 

5. Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne 
büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar. 

6. Demek sen, bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, arkalarından üzüle
rek adeta kendini tüketeceksin! 

7. İnsanların hangisin in daha güzel amel yaptığını deneyelim diye 
şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Biz, onların (insanların) hangi
sin in (iş, eylem, faaliyet ve aktivite olarak) daha iyi (ve daha güzel) amel yapa
cağın ı  deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi onun (yeryüzünün yani dünyanın) 
kendine özgü bir süs ve ziynet kıldık''. (Kehf, 18/7) 
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Bu ayette haber vererek belirttiği üzere noksanlıklardan ve noksan nitelikler
den yüce ve temiz olan Allah, insanoğlunu belalara uğratarak deneyip imtihan et
sin diye yeryüzünü, üzerinde bulunan mallarla, eşyalar ve benzerleriyle türlü türlü 
süsleyip bezemiştir. Nitekim başka ayetlerde de ölümle hayatı, yaşamayla yok 
olmayı ve göklerle yeryüzünü yaratma nedeninin de aynı şekilde insanoğlunu 
belalara uğratarak deneyip imtihan etmek olduğunu bizlere haber vermektedir. 653 

8. Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak 
haline getireceğiz. 

9. Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakfm'i mi bizim ibret 
verici de/illerimizden sandın? 

Tefsiri: 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Yoksa sen, 

'Eshabu 'l-Kehf'i ve 'Eshabu 'r-Rakfm 'i (Vadi, Mağara ve Dağ arkadaşları 'nı ya da 
Kitabede yazılı olanları) son derecede hayret verici (ibrete şayan) olduklarını mı 
sandın?  (Kehf, 18/9) 

Bu ayette denilmek istenen şey, biz sana yalnızca Eshabu'l-Kehf ve 'Eshabu'r
Raklm' in haberlerini anlatmaktayız . Bizim bu anlattıklarımızdan yoksa sen etki
lenerek hayrette mi kaldın bunların hayrete değen ayetlerimizden olduklarını mı 
sandın? 654 

653 Uddetu's-Sabirln, ( 160) 
654 Bedal'u'l-Fevfüd, ( 1/207) 
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1 0. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, "Ey Rabbimiz! Bize 
katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kur
tuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" demişlerdi. 

1 1 .  Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulakların ı  (dış dünyaya) 
kapattık (Onları uyuttuk) .  

12 .  Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikieri 
süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. 

13. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz 
onlar Rab/erine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların h idayetlerini 
artırmıştık. 

1 4, 1 5. Kalkıp da, "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O'ndan 
başkasına asla ilôh demeyiz. Yoksa anda/sun ki saçma bir söz söylemiş 
oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, O'ndan başka tanrılar edindiler. Onlar hak
kında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah'a karşı yalan uyduran
dan daha zalimdir?" dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. 

Tefsiri : 

Eshabu'l-Kehf' in genç yiğitleri şöyle söylemişlerdi: "Bizim Rabbimiz, gök
lerin ve yerin Rabbi 'dir O'nu bırakıp ta (veya O'nunla beraber) başka bir ilah 
tan ımayız (başka bir ilaha kulluk etmeyiz) (Kehf, 18/14) 

Bu ayette anlatılmak istenen şey, Allah' tan başkasına kulluk etmeyeceklerini 
bu gençlerin zalim birine karşı haykırmalarıdır. 655 

Şanı yüce, şeref ve izzet sahibi olan Allah Eshabu'l-Kehf hakkında şöyle 
buyurmaktadır: "Onların kalplerini metin kıldık (birbirine bağlayıp sağlamlaştır
dık) .  O yiğitler (zalimin karşısında) ayağa kalkıp dikilerek (imanın verdiği onurla 
baş eğmeden) şöyle dediler: 'Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi 'dir. O'nu 
bırakıp ta (veya O 'nunla beraber) başka bir ilah tan ımayız (başka bir ilaha kul
luk etmeyiz) yoksa haksızlık ederek zalimce (saçma sapan) konuşmuş oluruz. " 
(Kehf, 18/14) 

Bu ayeti anladığımızda, o dönemde gerçekleşen olaylar hakkında bir yargı
ya varmanın ve bu yargının delillerini bulmanın en güzel şeklini bulmuş olacağız. 
Ayette sözü edilen onurlu genç yiğitler, Allah' ı  inkar eden kafir toplumlarının 
arasında onlardan birer birey ve kendi krallarının hizmetinde iken Allah'a iman 
etmenin gerçeğini ve onun verdiği başarıyı buldular. Allah'a imanın tatlılığını ve 
zevkini tattılar. Kalpleri iman ile karşı karşıya kalıp kabullendi . Bundan dolayı da 
içinde yaşadıkları toplumun arasından kalkıp şöyle dediler : 

"Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi 'dir". 

655 A.g.e. ,  (3/6) 
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Bu yiğit gençlerin kalplerinin iman bağıyla desteklenmesi, gönüllerinin sabır, 
sebat ve sağlamlıkla pekiştirilmesi ve Allah'a  iman etmenin nuru ile kuwetlen
dirilmesini gerektirirdi. Bunların bu sağlamlıkları sabırla öyle bir dereceye vardı 
ki, onlar kendi yerlerinden, yurtlarından ve topluluklarından ayrılmaya sabretti
ler. Alışageldikleri ortamlarından ve yaşama düzeylerinden çok daha düşük bir 
geçime tahammül ettiler. Ve nihayet dinlerini korumak için kaçarak mağaraya 
sığındılar. 

Kalbe/gönle olan destek ve kalbin pekiştirilmesi; terk edip perişan ve güçsüz 
durumda bırakmak olan "hızlan" kavramının aksine bir anlam ifade etmekte
dir. Hızlan ise , iman ve bağlılıktan dolayı hak ettiği desteklerin ve takviyelerin 
olumsuzluğu ve Allah' ın (c.c . )  sevmediği davranışlardan dolayı geri çekilerek 
kalbin perişan, başarısız, aciz ve rezil bir durumda tek başına ortada bırakılma
sını gerektirir. Çünkü kalp veya gönül artık Allah' ı anmaktan O'nun (c .c . ) emir 
ve yasaklarını gözetmekten vazgeçmiş, artık davranışlarında helal-haram sınırın ı 
terkederek aşırılık yolunu seçmiştir. 

Kalbin/gönlün pekiştirilmesi ve desteklenip takviye edilmesinin yolu, başarı 
ve kalbin emir ve yasaklarını gözeterek Rab bini anması nedeniyle oluşan bağları 
ile takviye edilip desteklenmesidir. Artık kalp/gönül yaptığı her işinde Rabbinin 
rızasını aramakta ve tüm varlığıyla buna odaklanmaktadır. 656 

656 Medaricü's-Salikln (3/67 -68) 
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1 6. (İçlerinden biri şöyle dedi:) "Mademki onlardan ve Allah'tan baş

kasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldın ız, o halde mağaraya 
çekilin ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz du
rumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın . "  

1 7. (Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaraların ın sağ ta
rafına kaydığın ı, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğin i  gö
rürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler. Bu, Allah'ın mu
cize/erindendir. Allah, kime hidayet ederse işte o, doğru yolu bulandır. 
Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. 

1 8. Uykuda oldukları halde, sen onları uyanık sanırsın. Biz onları 
sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu 
uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, m utlaka onlardan yüz çevirip 
kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı. 

1 9. Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. içle
rinden biri: "Ne kadar kaldınız"? dedi. (Bir kısmı) "Bir gün, ya da bir 
günden az", dediler. (Diğerleri de) şöyle dediler: "Ne kadar kaldığın ızı 
Rabbin iz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente gön
derin de baksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve 
lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da 
dikkat çekmesin) ve sizi h içbir kimseye sakın sezdirmesin . "  

20. "Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler, yahut 
kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa ere-

. .  " mezsın ız. 

21 . Böylece biz, (insanları) onların halinden haberdar ettik ki, 
Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir 
şüphe olmadığın ı  bilsin ler. Hani onlar (olayın mucizevi tarafın ı  ve asıl 
h ikmetini bırakmışlar da) aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. 
(Bazıları) , "Onların üstüne bir bina yapın, Rab/eri onların halini daha iyi 
bilir" dediler. Duruma hakim olanlar ise, "Üzerlerine mutlaka bir mescit 
yapacağız" dediler. 
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22. (Ey Muhammed!) Bazıları b ilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: 
"Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Yine, "Beş 
kişidirler, altıncıları köpekleridir" diyecekler. Şöyle de diyecekler: "Yedi 
kişidirler, sekizinci/eri köpekleridir. "  De ki: "Onların sayısını  Rabbim 
daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde, onlar hakkında 
(Kur'an'daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme 
ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "(Bir kısım insanlar) 'Onlar üç kişi 
idiler, dördüncüleri de köpekleridir. ' (Diğer bir kısmı) 'Onlar beş kişi idiler, al
tıncıları da köpekleridir. ' Diyecekler. Tüm bunlar görünmeyen gayp hakkında 
yürütülen tahminlerden ibarettir. (Bir kısım insanlar da) 'Onlar yedi kişi idiler ve 
sekizinci/eri köpekleridir. ' Diyecekler. De ki; onların sayılarını  en iyi bilen Rab
bimdir. İnsanların onlar hakkında çok az bilgileri vardır. " (Kehf, 18/22)  

Süheyl! er-Ravdu' l-Enfü adlı eserinde bu ayetten bir  yargıya varmak için uğ
raşarak Ashabu' l-Kehf' in sayısının 7 olduğunu savunmuştur. Çünkü Allah Azze 
ve Celle onları anlattıktan sonra bir (vav) harfi yani (Ve) harfi getirip köpeklerini 
onların sayıları üzerine eklemiştir. Nitekim ayette şöyle geçmektedir: " . . .  Ve seki
zinci/eri köpekleridir. " Bu ifadeye bir (vav) harfi yani (Ve) harfi ile başlamış diğer 
ifadelerde ise bu harfi kullanmamıştır. Bu (vav) yani (Ve) harfi bu ayetteki birinci 
cümlenin bildirdiği hükmü de kapsamına almaktadır. 657 

Bu bakımdan bir yargıya varılmasını bir kenara bırakarak " . . .  Ve sekizinci/eri 
köpekleridir. " İfadesinin (vav) yani (Ve) harfiyle başlamış olması nedeniyle bu 
ayette geçen haberin ve ifade ettiği hükmün, bir takım insanların iddialarını da 
kapsamakta olduğu söylenemez. Bazıları Ashabu' l-Kehf'in sayısı hakkında deği
şik fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu duruma dikkat çeken noksanlıklardan ve noksan 
niteliklerden uzak olan Allah ayette iddia sahiplerinin söylediklerini yinelemiş 
ve iddialarına yer vermiştir. Nitekim onlardan birileri: 'Onlar yedi kişi idiler ve 
sekizinci/eri de köpekleridir. ' diye iddia etmiştir. 

Görüldüğü gibi bunlar iddia sahiplerinin sözleri olup burada onlara yer ve
rilmiştir. Dikkat edilecek olursa daima onların sayılan üzerine köpekleri hep ek
lenmektedir. l'ie var ki, bunlar onların sözleridir. Ama bu hususta delilleri yoktur. 
Ayetin (vav) yani (Ve )  harfiyle başlamış olması , insanların bir hüküm çıkarmala
rının nedeni olmadığı gibi iddialarının onaylanıp kabullenmesini de gerektirecek 
değildir. 658 

657 Er-Ravdu'l-Enfü (3/169 - 170) 
658 Bedfü'u'l-Fevfüd (2/176) 
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23. Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! 

24. Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman Rabbini 
an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır" de. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah 'ın dilemesine bağlamadık
ça (inşaallah yani Allah 'ın dediği olur, demedikçe) h içbir şey için, 'bunu yarın ya
pacağım '  demeyesin sakın!  Bunu (lnşaallah demeyi) unuttuğun takdirde Allah 'ı 
an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni doğruya bundan daha yakın bir yola iletir'. 
De. " (Kehf, 18/23-24) 

Bu ayetin tefsiri konusunda müfessirlerden bir kısmı şöyle diyor: Bir şey 
yapmaya kalkıştığınızda 'Allah (c. c . )  bir şeyin olmasını istemedikçe o şey olmaz 
veya Allah' ın dediği olur' anlamını ifade eden inşaallah sözünü söylemedikçe 
'bunu şöyle şöyle yapacağım' demeyin . İnşaallah sözünü unuttuğunuzda ise ha
tırladığınız zaman hemen inşaallah deyin. Bu durum bolluk ve rahatlığa ulaşınca 
da olsa bir istisna olarak sunulmuştur. 

İbn Abbas' ın görüşü bu doğrultudadır. İnşaallah demeyi unuttuktan ve ra
hatlığa ulaştıktan sonra insanın aklına gelecek olursa hemen inşaallah demesini 
uygun görmüştür. Bu hususta ayetin yorumunun da buna işaret ettiğini söyle
miştir ki, bu da doğrudur. 

İbnü Abbas'ın bu fetvasını yanlış anlayarak onu kendilerine bir dayanak 
noktası oluşturan bir takım sapık görüşlü insanlardan birisi şöyle diyor: "Adamın 
biri hanımına önce: "seni üç talakla boşuyorum" ,  der sonra bu fikrinden vazge
çip: "Dört hanımım da benden boştur. Onların dördünü de boşadım . "  Dedikten 
bir sene geçtikten sonra: "Ben , hanımlarımdan biri dışında ya da Zeynep hariç 
diğerlerini boşuyorum" .  Derse bu durumda yukarıdaki istisna göz önüne alına
rak bu adamın yararına yani haklılığına hükmedilir. " 

Allah bu tip sapık düşüncelerden ve böyle kimselerden bizleri korusun.  
Bu fikri savunup böyle bir yargının peşine düşen kişi büyük bir ihtimalle İbnü 
Abbas' ın kölesinden başkası olamaz. Allah' ın din hukuku bilgini fakih ve Kur' an 
yorumcusu kıldığı İbnü Abbas, bu ümmetin güçlü ve geniş bilgi sahibi bir alimidir. 
İlmini İbnü Abbas'tan öğrendiği ve onun yanında yetiştiği halde bu şahsın bu tip 
düşünceye sahip olması anlaşılamaz bir durumdur. 

Ne yazık ki , sayıları pek kabarık olan sapık görüşlü fikir ekollerine mensup 
olan ve alim geçinen kıt fikirli ve anlayışsız kimseler, insanları kendi fikirleri peşin-
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de sürüklüyorlar. Bu fikirleri ve mensuplarını sayıp dökecek olsak gerçekten uzun 
ve yorucu bir süreç tutacağından eğer Allah (c.c . )  yardım ederse bu konuda ayrı 
bir kitap yazacağız inşaallah. 

Bu konuda Kur'an müfessirlerinin birçoğunun fikir birliği söz konusudur. 
Bu hususta şunlar anlatılmaktadır:659 "Mekkeliler Resulullah'a (a.s.v. )  'ruh' , 
'Ashabu'l-Kehf' ve 'Zülkarneyn' hakkında sorular sorduklarında O (a.s.v. ) :  "Bu 
hususta size yarın bilgi veririm" diye buyurmuş ama 'Allah (c .c . )  bir şeyin olma
sını istemedikçe o şey olmaz' yani bu işin istisnasını yaparak "inşaallah" deme
mişti . Bunun üzerine vahiy bir süre gecikmiş ve sonra da bu ayet indirilmiştir. 

İbnü Abbas, Mücahid, Hasan ve çağdaşları bazı İslam alimleri bu hususta 
şöyle demişlerdir: "İnsan bir iş yapmaya kalkıştığında "inşaallah" demeyi unut
tuğunda her ne zaman hatırlayacak olursa hemen söylemesi gerekir. " 

İkrime şöyle diyor: "kızıp gazaplandığın zaman hemen Allah Azze ve Celle'yi 
an O'nu zikret. " 

Dahhak ve Süddl ise şöyle diyorlar: "Bu durum namazla ilgilidir. İnsan na
maz kılmayı unutacak olursa hatırladığında hemen kılması gerekir. 660 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah 'ın dilemesine bağlamadık
ça (inşaallah yani Allah ' ın dediği olur, demedikçe) h içbir şey için, 'bunu yarın ya
pacağım '  demeyesin sakın! Bunu (İnşaallah demeyi) unuttuğun takdirde Allah ' ı  
an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni doğruya bundan daha yakın b ir  yola iletir'. 
De. " (Kehf, 18/23-24) 

Bu hususta ayette geçen ifade bir yemin ifadesi değildir. Söz vermede ve 
sözleşmelerde, bir konuda korkutma ve tehditlerle gelecekten haber verme hu
suslarında daima "inşaallah" denilmesi gerekir. Öyleyse: "Bu işi yarın yapaca
ğım inşaallah", deyiniz . 

Kitap ehli olan Yahudi ya da Hristiyanlar'dan birilerinin sorduğu bir soruya 
Rasulullah Aleyhisselam' ın :  "Size yarın haber veririm" .  Diye buyurduktan sonra 
' inşaallah' demeyi unutması nedeniyle Şanı yüce olan Allah'ın O'nu kınaması 
söz konusu olmuştur. Üstelik Rasulullah Aleyhisselam' ın bu tutumundan ancak 
bir ay kadar sonra vahiy indirilmiş ve Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: 
''Allah 'ın dilemesine bağlamadıkça (inşaallah yani Allah 'ın dediği olur, demedik-

659 Bu hadisi İbnü İshak "es-Sire" adlı eserinde rivayet etmiştir. ( 1/32 1 )  Bknz. Er-Ravdu'l-Enfü 
(3/128) İmam Taberi tefsirinde, İbnü İshak'tan alarak bu hadisi nakletmiştir. ( 15/190 ) .  Bu 
hadisin nakil zinciri İbnü İshak'ın cehaletinden kaynaklanan bir nedenle zayıf bulunmuştur. 
Nitekim bu husus İsra suresinde "Sana ruh hakkında soruyorlar . . .  " ayetinin tefsirinde 
açıklanmıştı. Bu konuda İslam alimlerinin fikir birliği olduğu söz konusu edilmişse de bu 
iddianın araştırılması gerekir. 

660 Medaricü's-Salikln (2/43 1 )  
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çe) h içbir şey için, 'bunu yarın yapacağım ' demeyesin sakın!  Bunu (İnşaallah 
demeyi) unuttuğun takdirde Allah' ı  an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni doğruya 
bundan daha yakın bir yola iletir'. De. " (Kehf, 18/23-24) 

Burada anlatılmak istenen, insan bir iş yapacağı zaman " inşaallah" diyerek 
işinin sonunu Allah'a  bırakmalıdır. Bunu unuttuğunda ise hatırlar hatırlamaz "in
şaallah" demelidir. Bu ayetin ifade etmek istediği de zaten budur. İbnü Abbas' ın 
ayet hakkındaki görüşlerini kötü niyetle yorumlamak isteyenler buradaki " inşa
allah" ortaya konulan bir tutumu sölpüklük, kendini bırakma ve bir anlamda 
boşvermişlik gibi yorumlamışlardır. Oysa İbnü Abbas'ın asla böyle bir yorumu 
olmadığı gibi bundan başka bir tarzda da olmamıştır. 661 

Nitekim birileri İbnü Abbas'ın bu ayetteki görüşlerini kullanarak: "Adamın 
biri hanımına: 'Benden boşsun' veya kölesine : 'Hürsün' der de bir sene sonra 
(aklına esince) : 'Karım benden boş değildir onu boşamadım inşaallah ve kölem 
de hür değildir. Onu da azat etmiyorum, inşaallah' derse bu tutumu doğrudur. " 
Dedikten sonra bu davranışlarının delili olarak İbnü Abbas'ı göstermişlerdir. Bun
lar tamamen hatalardan ibarettir. Zira İbnü Abbas' ın ve diğer İslam alimlerinin 
bu tip fikir ve uygulamaları olmuş değildir. 662 

Şanı yüce olan Allah Kehf suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor: "Ve bunu 
(Inşaallah demeyi) unutacak olursan Allah ' ı  an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni 
doğruya bundan daha yakın bir yola iletir'. De. " 

Bu ayette geçen " istisna"nın 'Allah (c .c . )  bir şeyin olmasını istemedikçe o 
şey olmaz veya Allah ' ın dediği olur' anlamına gelen inşaallah sözünün söylen
mesine özgü kılınmıştır. Bir iş yapmaya koyulan bir kimse bu sözü söylemeyi 
unuttuğunda İslam alimlerinin birçoğuna göre ve genel bir kural olarak hatırladı
ğında hemen söylemesi gerekir. Doğrusu da budur. 

Yukarıda yorumladığımız " istisna" sözcüğü olan "inşaallah" buradaki an
lamından başka bir şeye yorumlandığında doğru bir tutum olmayacağı açıktır. 
Çünkü bir kelimeden ya da bir ifadeden hareket ederek cümlesi ya da konusu 
hakkında bir fikre ya da yargıya sahip olamadığımız gibi o cümlenin ya da o 
konunun doğruluğuna veya yanlışlığına da ulaşamayız. Yazılı bir metin ve onun 
işaret ettiği hükmün başkalarına kıyaslanması cümlede olumsuz bir istisnanın 
olmasını gerektirir. Bir söz, amacını ve gerekenleri belirttikten sonra eğer hatırla
nabiliyorsa kendi amacı doğrultusunda kesin doğruya ulaşmış demektir. 

661 Taberi aynı görüşü savunmuştur. (2/43 1 )  
662 l ' lamu'l-Muvakkı!n, . (2/431 )  
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25. Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha ekle

diler. 

26. De ki: "Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı
nı bilmek O'na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir! Onların, O'ndan 
başka hiçbir dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. " 

27. Rabbinin kitabından sana vahyedi/eni oku. O'nun kelimelerini 
değiştirecek hiçbir kimse yoktur. O'ndan başka asla bir sığınak da bula
mazsın. 

28. Sabah akşam Rab/erine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle 
birlikte ol. Dünya hayatının zlnetini arzu edip de gözlerini onlardan ayır
ma. Kalbini b izi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi 
hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah gaflet ve gaflete düşürmekten bahsederken şöyle bu
yurmaktadır: "Kalbini b izi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, boş arzu ve istekle
rinin peşinden koşup duran ve işi gücü aşırı gitmek aşırı davranmak olan kimse
ye boyun eğme. " (Kehf, 18/28) 

Bu ayetin "Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz" diyen bölümü Ebu 
Abbas es-Sa'leb' e  sorulduğunda şöyle dedi: "Bu surede denilmek istenen şey o 
şahsı, ne yaptığını ve ne dediğini bilmez bir gafil kıldık, demektir. " 

Bir şeyden gafil olmak demek o şeye karşı tamamen boş olmak demektir. 
'Gafil yer' denilirken de amaçlanan şey, üzerinde herhangi bir işaret bulunma
yan yer demektir. 'Gafil bir kitap' denilirken anlatılmak istenen ise içinde şekil 
veya çizim bulunmayan veya belirli bir yapısı olmayan kitaptır. 

Ayette geçen 'o şahsı gaflete düşürdük ya da iğfal ettik' ,  ifadesi o şahsı bizi 
(Allah' ı  Azze ve Celle'yi) anmaktan emir ve yasaklarını gözetmekten uzaklaştır
dık ve onu boşladık, anlamınadır. Birinin Allah' ı  zikretmekten uzaklaştırılması 
demek o şahsın köklü ve değişmez bir yokluk içinde kalması demektir. 
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Burada ise, noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan Allah' ın ,  o 
kimseyi kendisini zikretmekten alıkoyması ve menetmesi şeklindedir. Bu durum
da bu şahıs 'gafil' olarak kalacaktır. Gafil kişinin özelliği, bilmezlikle, unutmakla 
ve anlamazlıkla oluşur. İğfal; Allah Azze ve Celle 'nin bir şeyin olmasını veya 
olmamasını dilemesinin bir sonucudur. Öyleyse iğfal; kişinin Allah'ı anmaması, 
unutması ve umursamaması şeklinde geçekleşmektedir. 

Ne var ki, bunların tamamı o şahsın kendini gaflete vurması ve tüm ya
şantısında Allah' ı  anmaktan uzak durması, O'nu unutması ve umursamaması 
nedeniyledir. Böylesi bir kişiyi Allah Azze ve Celle'nin kendini anmaktan alıkoy
ması veya kendini anmamasını dilemesi bu gaflet ve iğfalin devamlı oluşunu 
gerçekleştirir. 

"Bir insanın gafil bırakılmış ve iğfal edilmiş oluşu, kafirliği, İslam'dan yüz 
çevirmesi ve benzeri durumlar için Rabb' in olumlu dilememesi veya bunların 
aksini dilemesi ya da bunların gerçekleşmesini dilemesi birer tesadüften mi iba
rettir, " denecek olursa ne denilebilir ki? 

Kur'an'da bu hususların tamamında açıklamalar vardır. Şunu örnek olarak 
verebiliriz: Şanı yüce olan Rahman, Maide suresinin 41 . ayetinde şöyle buyur
maktadır: " . . .  Onlar yalana sıkı sıkıya kulak verirler ve (seninle hemen hiçbir 
ortak yönleri olmadığı için) sana gelmeyen bazı kimseleri dinlerler. Kelimeleri 
(asıl amacından saptırarak) yerlerinden kaydırıp değiştirirler. (İnsanlara kendi is
tekleri doğrultusunda) 'Eğer size şu verilirse alın verilmezse sakının' derler. AJ/ah 
bir kimseyi fitneye (şaşkınlığa) düşürmek isterse sen AJ/ah 'a karşı onun lehine 
olacak hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar AJ/ah 'ın kalplerini temizlemek istemediği 
kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de onlara özgü büyük bir azap 
vardır. " (Maide, 5/41 )  

Bununla ilgili olarak bir başka ayette de şanı yüce olan Allah şöyle buyur
maktadır: ''Allah doğru yola/hidayete erdirmek istediği kişinin kalbini İslam 'a 
açar. Kimi de saptırmak isterse onun kalbini göğe yükseliyormuş gibi iyice daral
tır. AJ/ah, inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık salar. " (En'am, 6/125) 

Bu ayetlere bakarak, bir şeylerin olması için gereken sebepler olmaksızın 
yani sebepsiz olarak nasıl oluyor da bir şeyler gerçekleşiyor? Diye sorulursa şöy
le denilebilir: Ortalarda bir şeyler gerçekleşiyorsa bunların bir sebebi ve sebep
lerin varedicisi olması kaçınılmazdır. Sebepler yoksa sebebi gerektirecek şeyler 
de olmayacağı için yokluk asil halinde kalacaktır. Eğer bunlar bir şeylere nispet 
edilecek olursa bu onların varlık delilleri olacaktır. Bir şeyin mucidi yoksa o şey 
olacak değildir. Eğer bir şey yaratıcı ve oluşturucu olarak değerlendiriliyorsa bir 
şeyler var oluyor demektir. 

Yapılmış iş ve eser yoksa müsebbip ve sebep de yok demektir. Ayette geçen 
iğfal kavramı her türlü boş arzu ve hevesine uyup her işini aşırılıklarla sürdüren 
kimseye karşı ortaya konulacak olan davranış biçimidir. 
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Mücahid şöyle diyor: "Bu ayette geçen ve işi-gücü aşırı davranmak olarak 
anlatılan 'Kane emruhu furutan' ifadesi ile kişinin yapmış olduğu şeylerin tama
men boşa gitmesi anlamı kastedilir." 

Katade ise , ayetteki '"Kane emruhu furutan' ifadesi 'en büyük yitiği' anlat
maktadır" , diyor. 

Süddi, şöyle diyor: "Kane emruhu furutan' ifadesi ayette 'helaki' yani tüm 
amellerin yok oluşunu anlatmaktadır. " 

Ebu'l-Heysem: "ayette geçen "Kane emruhu furutan' ifadesi bir işin değer
sizleşip yok olmasını göstermektedir. Furut sözünden yapılmış olan 'tefrit' keli
mesi, insan aczinin ve çaresizliğinin ön plana çıkması demektir," Diyor. 

Ebu İshak: "Kane emruhu furutan' yani işlerinde aşırı gidip helal/haram sı
nırı tanımaması dolayısıyla kişinin acizliği ön plana çıkar ki, bu da yaptıklarının 
yitip gitmesi ve işlerinin helak olmasıdır. " Diyor. 

Ebu'l-Leys: "Kane emruhu furutan' ifadesindeki gibi falan kimsenin işlerinin 
'furut olması' tamamının boşu boşuna yapılmış olması demektir. 

Ferra şöyle diyor: "furutan, sözü ne olumsuzlukta ne de olumlu yönde her
hangi bir aşırılığa gitmemek gerekirken aşırılıklara dalmak demektir. Bu durum
da da kişinin yaptığı işleri hep boşa gitmiş ve terkedilmiş demektir. Aşırılığa giden 
kişi zaten,  kendine gerekmeyen ve peşinden koşmaması gereken işlerde boş arzu 
ve isteklerinin peşine düşüp hem işlerini hem de kendini helak etmiş demektir." 
Diyor. 663 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kalbini bizi anmaktan gaflete 
düşürdüğümüz, boş arzu ve isteklerinin peşinden koşup duran ve işi gücü aşırı 
gitmek aşırı davranmak olan kimseye boyun eğme . "  (Kehf, 18/28) 

Eğer insanlar birine tabi olup onun peşinden gitmek istiyorlarsa o kimseye 
baksınlar ve şu hususlara dikkat etsinler: 

a) Bu insan, Kur'an ve Allah taraftarı mıdır yoksa gaflete uğramışlardan mı
dır? 

b) Bu insana boş arzu ve istekler (heva ve hevesler) mi egemen olmuştur 
yoksa İlahi vahiy mi? 

Bu insanın üzerinde olan egemen güç heva ve hevesler ise o gaflette olan
lardandır. Onun işleri hep boştur. Yapmak zorunda olduğu da yaptıkları da hep 
boşa gitmiştir. Aşırılıkları nedeniyle olgunluğa ermesi ve doğru yolu bulması için 
yapageldikleri de hep helak olmuştur. Furut veya ifrat kavramları hakkın zıt an
lamlısıdır. Bozgunculuk, helak etmek ve boşuna vermek gibi anlamlara gelir. 

663 Şiffıu' l-Alll, (98) 
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Bu ayette de amaçlanan şey ise, ifrat ve tefrite dalarak heva ve heveslerine 
uyanları ve benzeri n iteliklere sahip olanları Allah Az.ze ve Celle 'nin kendine itaat 
etmekten men etmesi ve alıkoymasıdır. Öyleyse insanlar kendilerine şeyh, üstad 
ve rehber olarak seçip tabi oldukları kimselere baksınlar eğer bu sayılan nitelikler 
onlarda varsa hemen onları terk edip uzaklaşsınlar. 

Eğer onlara egemen olan güç ve nitelikler Allah' ın zikri ve Resulü'nün sün
neti ise onlara itaate devam edersiniz. Çünkü onların işleri ve davranışları ifrat ya 
da tefrite dayalı değildir. Onlar gidişatiarında sağlam davranırlar. Zaten ölülerle 
diriler arasındaki fark, Allah Az.ze ve Celle'nin emir ve yasaklarını uygulamak ve 
anmak olan zikirden başka nedir ki? Şanı yüce olan Allah' ı zikreden kimsenin 
örneği canlı ve yaşam dolu olan kimsenin durumu gibidir. O'nu zikretmeyenin 
durumu ise ölü olan ve yaşantı belirtisi olmayan ölü gibidir. 664 
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664 El-Vabilü's-Sayyib, (60 -61 )  
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29. De ki: "Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen 
inkar etsin . "  Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden du
varları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yar
dım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile 
kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç 
bir yaslanacak yerdir. 

30. Gerçek şu ki, iman edip iyi iş/er yapanlara gelince, elbette biz iyi 
iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. 

31 . İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. 
Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve 
kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! Cennet de 
ne güzel bir yaslanacak yerdir! 

32. Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı 
vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir 
ekinlik koymuştuk. 

33. Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden h içbir şeyi 
eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık. 

34. Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken 
ona dedi ki: "Benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da 
senden daha üstünüm . "  

35. Derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: "Bunun 
sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. "  

36. "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem 
bile anda/sun bundan daha iyi bir sonuç bulurum."  

37 .  Arkadaşı, ona cevap vererek dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir 
damla döl suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde 
düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun ?" 
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38. "Fakat O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak 
koşmam. "  

39, 40. "Bağına girdiğinde 'Maşaallah! Kuvvet yalnız Allah ' ındır' de
seydin ya!. Eğer benim malımı ve çocuklarımı  kendininki/erden daha 
az görüyorsan, belki Rabbim bana, sen in bağından daha iyisini verir. 
Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın 
bir toprak haline geliverir. "  

41 . "Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu 
arayamazsın bile. " 

42. Derken bütün serveti helak edildi. (Yıkılmış) çardakları üzerine 
çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor 
ve şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım . .  " 

43. Onun, Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri 
yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. 

44. işte bu durumda velayet (himaye ve koruyuculuk) yaln ızca hak 
olan Allah'a mahsustur. O'nun mükafatı da daha hayırlıdır, vereceği so
nuç da daha hayırlıdır. 

45. Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten in
dirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy 
verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savur
duğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir. 

46. Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih 
ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha ha
yırlıdır. 

47. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin 
günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bı
rakmayız. 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Onlara şu 

hususu örnek olarak göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. 
Onunla yeryüzünün bitkileri (gelişerek) birbirine karışır. Sonra bir de bakarsın 
rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şey üzerinde mutlak ege
menlik sah ibidir. " (Kehf, 18/45) 

Bu ayette dünya hayatıyla güzelliklerinin kısa ömürlü ve geçici olduğu anla
tılmak istenmekte ve bu kısa zaman süreç olarak otların ömrüne benzetilmekte
dir. Ama insanların birbirlerine benzetilmeleri amaçlanıyorsa insanlar birbirlerine 
bağımlı değildir aralarında herhangi bir bağlılık yoktur. Aksi durumda onlar tek 
bir fert olurlardı .  665 

665 İctimau'l-Cüyu�, ( 16) 
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Allah Az.ze ve Celle'nin yüceliğini ortaya koymak ve gücü ve kudretinin faz
lalığı karşısında çokluğun en çok olana oranını hissetmek için güçlü olanlardan 
yüz çevirip en güçlüye yönelmek gereklidir. 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(servet olan) Mallar ve oğullar 
(çocuklar) dünya hayatın ın süsüdür. Ölümsüz olan iyi işler ise, Rabbi 'nin katında 
hem sevap olarak hem de ümit bağlamak için daha hayırlıdır. "  (Kehf, 18/46) 

Allah Celle ,  bu ayette görüleceği üzere servet sayılan mallarla evladın dünya 
hayatının süsü olduğunu açıklarken asıl kalıcı ve hayırlı olanın salih amellerle 
salih sözler olduğunu ve bunların karşılıklarının kulların beklediklerinden daha 
fazla ve sevaplarının daimi olduğunu belirtmektedir. 666 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) O gün dağları 
yürütürüz de yeryüzünü (çıplak olarak) açıkça görürsün. O gün hiç birini bırak
maksızın (tüm insanları) toplamış olacağız. " (Kehf, 18/4 7) 

Bu ayette "toplamış olacağız" diye anlamlandırdığımız ifadeyi Allah (c .c . )  
-di' l i  geçmiş zaman kipinde kullanmıştır. Yani, "bu iş kesindir artık onları top
ladık" demek istemiştir. Bundan önce kullanmış olduğu ifadede ise " . . .  Yürütü
rüz . . .  sen de görürsün veya . . .  yürüteceğiz . . .  sen de göreceksin . . .  " anlamına 
gelen bir geniş veya gelecek zaman kipini kullanmıştır. Burada yapısal açıdan 
her iki yüklemin de gelecek zamana işaret ettiğini söyleyelim. Çünkü ayetteki bu 
kullanım dağların yürütülmesinden ve yeryüzünün açıkça çıplak olarak dehşet 
veren bir şekilde bırakılmasından öncesine işaret etmektedir. Bundan sonra da 
"ve bundan sonra da onları biraraya topladık" diye buyurmuştur. 667 
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48. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılrrlar. Onlara, "Anda/sun, 

sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba 
çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız" denir. 

666 Uddetu's-Sabirln, ( 1 63 )  
667 El-Fevaidu'l-Muşevvak, ( 103 - 104) 
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49. Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindeki/erden korkuya ka
pılmış görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük h içbir 
şey b ırakmadan hepsin i sayıp dökmüş!" derler. Onlar bütün yaptıklarını 
karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. 

50. Hani  b iz meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de 
İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbi
nin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i ve neslini, kendini
ze dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. 
Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir! 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Hatırla ki, b iz 

Meleklere: 'Adem 'e (veya Adem için saygı olarak) secde edin demiştik. Bunun 
üzerine İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. Iblis cinlerdendi. Rabbinin emrin
den (isyan ederek sapıp) çıktı. Ş imdi sizler beni bırakıp ta onu ve onun soyunu 
mu dostlar ediniyorsunuz?  Oysa onlar sizin düşmanınızdır. (Allah 'ın dostluğunu 
bırakıp iblisi ve soyunu dost edinmek) Zalimler için bu ne kötü bir takastır. " 
(Kehf, 18/50) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak, yüce ve temiz olan Allah kul
larına adeta şöyle sesleniyor: "Ben sizin atanıza cömert davrandım. Onu güzel 
kıldım. Değerini ve kıymetini yücelttim. Onu kendi dışındakilerden daha erdemli 
kıldım. Tüm meleklerime emrettim de onu yüceltmek için ve ona saygı olarak 
secde ettiler. Onlar böyle yapmakla emrimi dinlediler ama benim ve onun düş
manı olan, emrime karşı gelip isyan etti. Bundan sonra sizin onu ve onun soyunu 
beni bırakıp ta veya benimle beraber dost edinir misiniz?. 

Günahları işlemede ona uyup, benim rızamın aksine mi davran ırsınız? On
lar sizin en kötü düşmanın ızdır. Ona düşman olmanızı emrettiğim halde neden 
onu dost edinirsiniz? Bir kralın düşman ını, kendine dost edinen kişi, o kralı ken
dine düşman edinmiş demektir. Bu krala dostluğunu kanıtlamak için yaln ızca 
emir ve yasaklarına itaat etmek yeterli değildir. Bunların yanında kralın dostunu 
dost, düşmanını da düşman bilmeli, onun dostu olduğunu ilan etmelidir. Bunun 
aksine davranıp ta krala itaat etmek imkansızdır. ' 

Biri/eri kralın düşmanı iken, sizin dostunuz olursa, kral sizin gerçek bir dos
tunuz olabilir mi? Sizinle kral arasındaki düşmanlık düşmanlıkların en büyüğü 
olup kurtla kuzunun düşmanlığından daha ileri gitmiş değil midir? Öyleyse akı llı 
bir insan nasıl olur da veli edindiği, dost bildiği ve kendisine tevekkül edip ken
dinden başka da velisi olmadığı Allah 'ın düşmanını dost edinir? 

Nitekim noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak, yüce ve temiz olan 
Allah bu durumun çirkinliğini anlatırken kullarına şöyle sesleniyor: "Oysa onlar 
sizin düşmanın ızdır. " Bundan önce de İblis 'in kötülüğü konusunda kullarını uya
rırken şöyle buyurmuştur: "Rabbinin emrinden (isyan ederek sapıp) çıktı. 
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Bunlardan sonra İblis ' in gerek Rabbine karşı, gerekse bize karşı düşmanlığı 
açıkça ortadadır. Her iki durumda da sebep ne olursa olsun düşmanlık söz konu
sudur. Öyleyse onu dost edinmek niye? Onu dost edinmek için bu değişim niye? 
Zalimler için bu ne kötü bir takastır? 

Tüm bu hitabın arkasında Rabbimizin inceden inceye bir kınaması ve hoş 
bir anlatımı vardır. Bizlere hitap eden Rabbimiz; "Atanız Adem için Meleklerimle 
birlikte secde etmediğinden iblis benim düşmanım olmuştu. Onun bana düş
manlığı sizin sebebinizledir. Daha sonra da bu düşmanlığın sonu bir değişim 
göstererek sizinle onun arasında bir barış antlaşması haline mi döndü?" demek 
istemektedir. 668 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Hatırla ki, b iz 
Meleklere: 'Adem 'e (veya Adem için saygı olarak) secde edin demiştik. Bunun 
üzerine İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrin
den (isyan ederek sapıp) çıktı. Şimdi sizler beni bırakıp ta onu ve onun soyunu 
mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. (Allah 'ın dostluğunu 
bırakıp iblisi ve soyunu dost edinmek) Zalimler için bu ne kötü bir takastır. " 
(Kehf, 18/50) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak, yüce ve temiz olan Allah bu 
durumu anlatırken adeta kullarına şöyle sesleniyor: '�tanız Adem için secde 
etmediğinden Jblis'i düşmanım ilan ettim. Onu yücelik/erden kovup yanımdan 
uzaklaştırdım. Sonra da ey İı.demoğullarr! Sizler beni bırakıp onu ve onun soyu
nu kendinize dostlar mı edindiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. " 

Bundan sonra akıllı insanlar, Rabbimizin bizlere yönlendirdiği bu hitabın ko
numunu değerlendirerek iblis ve soyunun, insanların kalplerine sıkıca yapışma
sının ve ruhları bulandırmasının nedenlerini incelemelidir. 669 

Rahman' ın insanları bu şekilde kınamasının altında yatan hikmeti, bu kulun 
işlediği kötülüklere bulanmış kişiliğini ve ona boş arzu ve isteklerle kötülüklerin 
saldırılarını incelemek gerekir. Öyleyse kul her şeyden kendine daha yakın ve her 
şeyden öncelikli olan gerçek dostu ve gerçek velisi olan Rabbine dönüp ondan 
yardım ve merhamet dilemelidir. Kul Rabbine dönecek olursa işlediği kötülükle
rinden dolayı O'na tevbe eder. 

İnsan, kendisine düşman olduğu halde dost imiş gibi görünen bir takım in
sanların tutsağı olunca onun tüm işlerini kendileri üstlenerek durumlarını tersine 
çevirirler. Diğer insanlarla onun arasını bozarlar. Bu durumda insan onlardan ka
çarak asıl sevdiğine isteyerek ve severek sığınmak durumundadır. Öyle ki, kınan
mayı göze alıp onun kapısına giderek orayı kendine dayanak hatta kapı eşiğini 

668 El-Cevabu'l-Kafi, ( 1 18 - 1 19) 
669 Tarlku' l-Hicreteyn, ( 125) 
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yastık edinir. Bu durumda dostu evinden çıkarak onun eşiğe baş koyduğunu yüz 
sürdüğünü görür. Böylesi bir insanın kurtuluşu ve rahata erişi nasıl olabilir ki? En 
yüce sıfatlar Allah'a özgüdür ve en yüce niteliklerle O nitelenir. 670 

51 . Ben onları ne göklerin ve yerin yaratrlışına, ne de kendilerinin 
yaratılışına şahit tuttum. Saptıranları da hiçbi . · zaman yardımcı edinmiş 
değilim. 

52. (Ey Muhammed!) Allah'ın, "Ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi 
çağırın" diyeceği, onların da çağıracakları, fakat kendilerine (çağırdık/a
rın ın) cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyaca
ğımız günü hatırla! 

670 A.g.e, (224 -225) 



Bedai 'ut-tefslr 

53. Suçlular (o gün) ateşi görünce, onun içine düşeceklerin i  iyice 
anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. 

54. Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik 
şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düş
kündür. 

55. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve 
Rab'lerinden mağfiret dilemelerine, ancak, öncekilerin başına gelenlerin 
kendi başlarına da gelmesi, ya da kendilerine azabın göz göre göre gel
mesi (yönündeki beklentileri) engel olmuştur. 

56. Biz, peygamberleri ancak müjdeleyici/er ve uyarıcılar olarak gön
deririz. İnkar edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. 
Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. 

5 7. Kim, kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çevi
ren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu an
lamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koy
duk. Sen onları h idayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. 

58. Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sah ibidir. Eğer yaptıkları 
yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, elbette azapların ı  çar
çabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki (o gün gelin
ce) h içbir kurtuluş çaresi bulamazlar. 

59. işte zulmettik/erinde yok ettiğimiz memleketler. . Helak edilmeleri 
için de belli bir zaman tayin etmiştik. 

60. Hani Musa, beraberindeki gence şöyle demişti: "İki denizin bir/eşli
ği yere varıncaya kadar durmayacağım, ya da uzun zaman gideceğim." 

61 . Onlar iki denizin birleştiği yere varınca, balıkların ı  unuttular. Ba
lık denizde yolunu tutup kayıp gitti. 

62. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle ye
meğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük" dedi. 

Tefsiri : 

Musa Aleyhisselam, bazılarının Hızır diye adlandırdığı ama ayette kullardan 
ilim sahibi bir kul olarak nitelenen şahısla buluşmak üzere yolculuğa çıktığın
da açlık ve yorgunluk nedeniyle dinlenmek istediğinde yol arkadaşı olan gence 
ayette geçtiği üzere şöyle demişti: "(Buluşma yerlerini) Geçip gittiklerinde Musa 
genç adamına: 'Yemeğimizi getir. Gerçekten de şu yolculuğumuz yüzünden (yo
rulup acıkarak) sıkıntı ve zorluklara uğradık. ' Dedi. " ( f\ehf, 18/62) 

Ayette görüldüğü üzere Hz. Musa Aleyhisselam kendisi gibi bir yaratılmış 
insanla buluşmaya gidiyordu . Sıkıntılar ve açlıkla zor duruma girmişti . Ama Rab
bi kendisine otuz gecelik bir buluşma emretmiş ve ardından on gece daha ek-
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lenmesi söz konusu olmuştu . Tuhaftır ki, kul ile buluşma pek yorucu ve sıkıntılı 
olmuş ama Rabbin vaadi olan bu kırk gecelik yolculukta Hz. Musa Aleyhisselam 
ne yemek yemiş ne de yorulup sıkıntılara uğramıştı . 

Kalbin Rabbine olan yolculuk ve seyri de böyledir. Bu yolculukta kalp ne 
yorulur, ne zorlanır ne de sıkıntılara uğrar. Ama kalpler yaratıcı Rabbin dışında 
başkalarına yönelir ve onlara doğru bir yolculuğa çıkar ya da seyrini yöneltirse 
pek çok sıkıntı ve zorluklara uğrayacaktır. 671 
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63. Genç, "Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmu
şum. -Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu- Ba
lık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti" dedi. 

64. Musa: "işte aradığımız bu idi" dedi. Bunun üzerine tekrar izlerin i  
takip ederek gerisingeri döndüler. 

65. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katım ızdan bir 
rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 

66. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir 
b ilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. 

67. Adam, şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabre
demezsin . "  

6 7 1  Bedfü'u'l-Fevfüd, (3/203) 



638 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

68. "İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" 

69. Musa, "İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı 
gelmeyeceğim" dedi. 

70. O da şöyle dedi: "O halde, eğer bana tabi olacaksan, ben sana 
söylemedikçe h içbir şey hakkında bana soru sormayacaksın . "  

71 . Derken yola koyuldular. Nihayet, b i r  gemiye bindiklerinde 
(adam) gemiyi deldi. Musa, "Sen onu içindekileri boğmak için mi del
din? Doğrusu, şaşılacak bir iş yaptın . "  dedi. 

72. Adam, "Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, demedim 
mi?" dedi. 

73. Musa, "Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük 
çıkarma!" dedi. 

74. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıkların
da, adam (hemen) onu öldürdü." Musa, "Bir cana karşılık olmaksızın 
suçsuz birini mi öldürdün? Anda/sun çok kötü bir iş yaptın!" dedi. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Musa ile o salih kişi) O ikisi 
tekrar yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğuna rastladılar. (Musa 'nın yol ar
kadaşı olan) O şahıs hemen onu (o çocuğu) öldürdü. Musa ona dedi ki: 'Bir cana 
karşılık olmaksızın (kimseyi öldürmediği halde) sen tertemiz bir canı öldürdün 
ha! Gerçekten de sen ne kötü bir iş yaptın !"  (Kehf, 18/74) 

Halkın Hızır dediği bu salih kişinin öldürdüğü bu çocuk, ayette "ğulam" yani 
genç çocuk diye adlandırılmaktadır. Bundan dolayı onun belirli bir yaşta oldu
ğu anlaşılıyor. Bu çocuğun buluğ (erişkinlik) çağına yakın olduğu bilinmektedir. 
Bunlara bakınca da çocuğun temyiz sahibi akıllı bir kişi olduğu anlaşılıyor. Çocuk 
yetişkin değil de küçük olsaydı 'Musa Aleyhisselam ve arkadaşının hikayesinin 
anlatıldığı Hızır hadisinde bu hususa bir işaret olurdu. 

Hadiste şöyle geçmektedir: "Bu çocuk ebeveynine ulaşsaydı onları zorluğa 
sokacaktı. " Bundan dolayı da bu çocuğun o zamanın şeri' atine yani yasalarına 
göre yetişkin olduğu yani yasaların öngördüğü erişkinlik şartlarına sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Durum bu olunca bazı İslam alimlerinin: "Erişkin insanlar rüya 
görüp cünüp olmalarından önce yasal ve dini sorumluluklarla mükellef tutul
muştur. " İmamlardan Ebu Hanife ve İmam Ahmed'le bazı arkadaşları ve bazı 
kelam alimleri ile Ebu' l-Hattab ta aynı fikri paylaşırlar. 

Bu açıklamalardan sonra bu çocuğun kendi döneminin yasalarınca eriş
kin olmasa da iman açısından sorumluluk yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
konumdaki bir çocuğun Allah ' ı  inkar etmesi geçerlidir. Böyle birisi İslam' ı  terk 
ederek dinden çıktığında da ona mürtedin hükümleri uygulanır. Bu durumlarda 
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öldürülmese de yasal olarak erişkin oluncaya kadar beklenir. Sonra da gereken
ler uygulanır. Kafirliğinden dolayı dövülmesi ve eğitime tabi tutulması namazı 
terk etmesinden dolayı eğitime ve terbiyeye tabi tutulmasından daha büyük bir 
olaydır. 

Ayette salih bir kul olarak geçen ve halkın Hızır dediği kişinin öldürdüğü 
gencin erişkin olduğunda kuşku yoktur. Ama erişkin olmadan öldürseydi de ve
rilmek istenenin ruhuna uygun düşerdi. Zira bu salih kimse kendiliğinden değil 
ama Allah' ın emriyle hareket etmekteydi. O salih insanın zaten o çocuğu öldür
mesi ana ve babasının inancını korumak içindi . Peki yapılmasa olur muydu? 
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75. Adam, "Sana, benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim 
mi?" dedi. 

76. Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, 
artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafımdan (dilenecek son) 
özre ulaştın (bu son özür dileyişim)" dedi. 

77. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan 
yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkıl
maya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. 
Musa, "isteseydin bu iş için bir ücret alırdın" dedi. 

78. Adam, "işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir" dedi. "Şimdi 
sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü anlatacağım . "  

79. "O gemi, denizde çalışan birtakım yoksul kimselere ait idi. Onu 
yaralamak istedim, çünkü onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren 
bir kral vardı. "  

80. "Çocuğa gelince, anası babası mü'min insanlardı. Onları azgınlı
ğa ve küfre sürüklemesinden korktuk. " 
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Tefsiri: 

Bedai 'ut-tefslr ---------- -- -- · - -·--

Nitekim şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: "Biz onun, ana 
ve babasın ı  azgınlığa düşürerek küfre sürüklemesinden korktuk. " (Kehf, 18/80) 

Bu çocuk mal varlığı ve bedensel gücü ve kuvvetiyle Müslümanların üzeri
ne gittiğinde onun kötülüğünü bertaraf edebilmek için öldürülmesinden başka 
yol kalmayacaktır. Öyleyse bu iş için öldürülmesi uygundur. Çocuk dahi olsa 
Müslümanlara silah çekip onlarla vuruşmuşsa öldürülür. Ama nereden bilinebilir 
ki, bugünün çocuğu büyüyüp malı ve kuvvetiyle ana babasını veya diğer in
sanları dinlerinden döndürmek için uğraşacak? Bu durum görünmez olan gayb 
alemindendir. Onu bizim bilmemiz imkansızdır. Gayb konusundan olarak İbnü 
Abbas ' ın gençlerin öldürülmesi hakkında fetva vermekte olan birine : "Hızır' ın 
gençler hakkında bildiklerini biliyorsan onları öldür. Ama eğer onun bildiklerini 
bilmiyorsan yapma" dediği rivayet olunmuştur. 

Bu hususta şunlar da söylenmektedir: Ceza hukuku ve yasaların bir kuralı 
olarak işlenmedik bir suç için ceza verilmez. Allah ' ın yasasında da böyledir. Nok
sanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah, kendisi kullarının 
neler yapacağını bildiği halde onları önceden cezalandırmaz. Suçlarını işledikten 
sonra herkesin suçuna göre hak ettiğini verir. İnsanlar suçları işlemeden önce 
onları öğüt ve korkutma ile uyarır. 

Hızır hikayesinde ise , şanı yüce olan Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği 
gayp aleminden bir bilgiye ulaşmış olmak adına herhangi bir şey yoktur. Orada 
yalnızca bir hikmete binaen yapılması ve yerine getirilmesi gereken bir takım 
yargılar vardır. Hz . Musa Aleyhisselam bunların sebeplerini de bilmiyordu. Bu 
olaylardan onun bilebileceği şeyler; ancak Hızır' ın tahrip ettiği geminin o yörede 
sakin olan insanlara aitti. Yöre hükümdarı eğer bu gemiyi görecek olursa sahip
lerinin ellerinden alacaktı .  Çünkü o her sağlam gemiye el koyuyordu. Hızır, tüm 
bunları yaparken büyük kötülükleri daha küçükleriyle gideriyordu. 

Bundan dolayı insan, zalim bir kimsenin Müslümanların mallarını ellerinden 
onlar yokken aldığını görecek olursa onun kötülüklerini bir başkasıyla gidermek 
isteyecektir ki, bu bir iyiliktir. Bu belayı gidermek için zalime ödeteceğinin ce
zası olamaz. Çünkü zulme karşı çıkanlar "Muhsin" dir. Onların aleyhine olarak 
zalimlere bir kolaylık tanınmaz. Yine bunun bir benzeri olarak başkasına ait bir 
hayvanın ölmekte olduğunu görüp onu boğazlayarak murdar olmasını önleyen 
kişi de Muhsindir. Kestiği hayvanın bedelini ödemesi gerekmez. 

Ayette geçen duvar da iki yetim çocuğa aitti. Onların babaları temiz bir insan 
idi . Bu durumu insanlar bilseler de Hz. Musa Aleyhisselam bundan habersizdi. O 
çocuk ta ihtimal ki, kafirlerden idi. Bunu da insanlar biliyorlardı .  Ama Hz. Musa 
bilmiyordu. Belki o çocuğun ana ve babası da durumu biliyorlardı ama ona karşı 
duydukları sevgi nedeniyle müdahale edemiyorlardı. 
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Durum bundan ibaret olunca ayette çocuğun kafirliğinin ispatlanmadan öl
dürüldüğü hakkında bir delil bulunmadığı gibi çocuğun kafir olmadığını gösteren 
bir şey de yoktur. Bunlar bir kenara dursun şanı yüce olan Allah sonsuz ilmiyle 
bu çocuğun büyüdüğünde kafir olacağını biliyordu. Bundan dolayı da Hızır' a bu 
bilgiyi öğretti . 

Bundan hareket ederek birileri şöyle diyebilirler: "Hızır bu çocuğu katlederek 
öldürmüştür. Ondan önce de Hz. Nuh aynı şeyi yapmıştı. Hani Nuh Allah' ı  inkar 
eden kafirlerin kendileri gibi kafir çocuklardan başkasını dünyaya getirmedikleri
ni ve onlardan başka yetiştirmediklerini öğrenince yeryüzündeki kafirlerin ve ço
cuklarının tamamen boğularak helak edilmesi ve böylece dünyanın geleceğinde 
zalimlerin kötülüklerinin ortadan kalkması için kabul olunacak bir dua etmişti . "  

Nuh suresinin 27. ayetinde bu hususla ilgili olarak şanı yüce olan Allah şöy
le buyurmuştur: "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ahlaksız ve 
kafirlerden başkasını da doğurmazlar. (ve yetiştirmezler) . Bu kafirlerin çocukları
nın doğarken sağlam ve temiz bir yaratılış üzerine doğduğu gerçeği bu ayetteki
lerle çelişki oluşturmaz. Ayette , "kafirler ve günahkarlar olarak" olarak geçen iki 
nitelik, değişmesi insanın elinde olan niteliklerdendir. Burada kafirlerin çocukla
rından her kafir ve günahkar olacağı yok et, denilmek istenmektedir. 672 

Şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: "Musa ona dedi ki: 
'Bir cana karşılık olmaksızın (kimseyi öldürmediği halde) sen tertemiz bir can ı  
öldürdün ha! Gerçekten de sen ne kötü bir iş yaptın!  O (salih kimse veya Hızır): 
'Ben, sana benimle beraber olduğunda olacaklara sabredemezsin demedim mi '  
dedi. " (Kehf, 18/74-75) 

Bu ayette Allah' ın dilemesiyle olup biten bu şeyler arasından ısrarla üzerin
de durulan husus, yoksul kimselere ait olan bir gemiden çok belirsizlikleri olan 
çocuğun durumudur. Bu hususta ayetin devamında Şanı yüce olan Allah şöyle 
buyurmuştut: "Gemiye gelince, o gemi denizde (yük ya da insan taşıyarak) çalı
şan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkalarında 
(enselerinde ve peşlerine düşmüş) her (sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı. " 
(Kehf, 18/79) 

Bu ayette arkalarında veya peşlerine düşmüş anlamına kullanılan yapı 
İbnü Abbas' ın kıratı ile arkalarında yerine onları yöneten anlamına gelmek üze
re "önlerinde veya başlarında bir kral vard ı "  şeklindedir. Ne var ki, bu kıraat 
şekli zayıf görülmüştür. Çünkü 'arka' kelimesi 1ön' kelimesinin benzeri ya da 
eşanlamlısı değildir. Arka kelimesi iki şeyin birbirine nispetidir. Çünkü bir şe
yin önünde bulunan bir başkasının arkasındadır. Burada böyle düşünmek akla 
daha yatkındır. 

672 Ahkamu Ehli'z-Zimmeti, (2/584 -587) 
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Mesela, o kişi, Zeyd'in arkasındadır, denilince 'Zeyd onun önündedir' denil
mek istenmiştir. Ayetteki 'arka' kelimesinin 'yönetimde veya başlarında' gibi bir 
anlama geldiğini savunanların delilleri pek yok gibidir. Bu hususta Aziz ve Celil 
olan Allah, İbrahim suresinin 16 .  ayetinde : "Ardından da (o inatçı zorbaya) Ce
hennem vardır. " Diye buyurmaktadır. Burada amaçlanan ise , o inatçı zorbanın 
ölümünün ardından Cehennem'e ulaşıp ona girmesidir. Yani  dünyadan ayrıl
masının hemen ardından hayatının sona ermesi hayatının gerilerde, arkalara ve 
ardında kalması demektir. 

'Arka, art ve geri' kelimeleri 'sonra' kelimesinin ifade ettiği anlamdan daha 
fazla bir uzaklık bildirir. Ama uzaklık bakımından da olsa arka kelimesi 'önce ' 
anlamında kullanılamaz. Zira burada bu tümleçler yer tümleci olarak değil ama 
zaman tümleci olarak kullanılmıştır. Bu yapıyı incelediğimizde, kişinin yaşadığı 
hayat denilen sürecin gerisi ve sonrası ile önü ve geleceği kavramını görürüz. 
Bu kavram gerek peşi ve öncesi gerekse önü ve sonrası kavramlarının birbirine 
orantısı gibidir. 

Birbirini andırır gibi olan bu kelimelerden olan; 'sonra' ya da 'sonrası' keli
meleri uzun bir zaman dilimine işaret eder. Mesela, insan, 'yarından sonra' de
diğinde gelecek zamana işaret ediyor demektir. 'Arkasında' ya da 'arkalarda' 
denildiğinde ise , burada yere işaret eden tümleç olduğundan insanın sırtının ar
kalarında kalan kısmı anlamı ifade eder. Öyleyse yer olarak gerilerde olmak sırtın 
gerilerinde kalmak demektir. 

Ayette geçen ve 'ardından da Cehennem vardır' ifadesinde 'arkasından, ar
dından ve sonrasından' gibi anlamlara gelen bir zaman tümlecidir. Burada 'ar
kasından ,  ardından ve sonrasından' anlamı zaman dilimi olarak insanın önünde 
bulunan ve gelecek zamanı bildiren bir tümleçtir. Bazıları bunların belirli bakım
lardan ortak bir konuma sahip olduğunu savunsalar da bunlar arasında ortaklık 
söz konusu değild ir. Nitekim bu hususlardan olarak şanı yüce olan Allah ' ın şöyle 
buyurduğunu belirtelim : "Ardından da ağır bir azap vardır. " Ve ''.A.rdından da (o 
inatçı zorbaya) Cehennem vardır. " Dikkat edilecek olursa bu ayetlerde 'Vera ' 
kelimesi 'arkasından, ardından ve sonrasından' gibi anlamlarda zaman tümleci 
olarak kullanılmıştır. 

Ama "Çünkü onların arkalarında (enselerinde ve peşlerine düşmüş) her 
(sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı . " Ayetinde 'Vera ' kelimesi peş ve peşi
ne düşmek anlamınadır. Bazılarının dediği gibi "Önlerinde (veya) başlarında bir 
kral vardı " gibi bir yapıda kullanılmış olsaydı önlerinde, başlarında ve onları yö
netmekte olan' gibi anlamlara gelen 'emamehum'  ifadesi yönetim ve yönetmek 
açısından gerçeklere aykırı olmamakla beraber burada, peşlerinde ve peşlerine 
düşmüş, anlamını elde etmek için kullanılmış değildir. Çünkü burada sözü edilen 
onları yakalamak üzere hemen enselerine düşmüş arkalarında, peşlerinde bir 
kralın var oluşudur. 
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Bu ifadede, onlar her nereye dönerlerse kralın varlığı veya güçleri önlerine 
çıkmaktadır dolayısıyla kral her yerde onların hemen arkalarındadır. Bu husus
ların açık oluşu ortadadır. Bu bakımdan ayetlerin anlam itibariyle her iki hususu 
da kapsamış oluşu söz konusudur. Öyleyse kıraat ilmine göre okuyuş iki seçe
neklidir. Her hususta olduğu gibi burada da noksanlıklardan ve noksan nitelik
lerden uzak ve yüce olan Allah en doğrusunu bilendir. 673 

Nitekim şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyuruyordu: "Gemiye gelin
ce, o gemi denizde (yük ya da insan taşıyarak) çalışan yoksul kimselerindi. Onu 
kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkalarında (enselerinde ve peşlerine 
düşmüş) her (sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı . " (Kehf, 18/79) 

Yukarıda da açıkladığımız kadarıyla arkada,  arkasında, sırtında, ensesinde 
ve peşine düşmüş gibi bir anlam verdiğimiz 'Vera ' kelimesi; onları yönetmekte 
olan , önlerinde, başlarında ve karşılarında' gibi anlamlara gelen 'emamehum' 
kelimesi ile ardışık gibi kullanılma ihtimalinin düşünülmesi de bazılarının bu ko
nunun değişik anlaşılması nedeniyledir. 674 

81 . "Böylece, Rab/erinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve 
daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. " 

82. "Duvar ise şeh irdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir 
define vardı .  Babaları da iyi bir insandı. Rabbin, onların olgunluk çağına 
ulaşmaların ı  ve Rabbinden bir rahmet olarak define/erin i  çıkarmaların ı  
istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım.  İşte senin, sabrede
mediğin şeylerin içyüzü budur. "  

83. (Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soru
yorlar. De ki: "Size ondan bir anı okuyacağım."  

84. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda 
(amacına ulaşabileceği) bir yol verdik. 

673 Bedfü'u' l-Fevfüd, (34/195 - 196) 

674 El-Fevfüdu ' l-Muşevvak, ( 1 65 - 1 66) 
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Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Zülkarneyn' den bahsederken şöyle buyurmaktadır: 
"Biz (ihtiyaç duyduğu) her şey için bir sebep (yol, çözüm, araç ve kolaylaştırıcı 
neden) verdik. " (Kehf, 18/84) 

Bu hususta Ali bin Ebi Talha İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: "Bu ayette 
geçen sebep, yol ve çözümler bilgi ve ilim anlamındadır. " Katade, İbnü Zeyd, 
İbnü Cüreyc ve Dahhak şöyle diyor: "Bu ayette Zülkarneyn' e verildiği söyle
nen 'sebep' dilediği her şeye ulaşsın diye kendisine sunulan ilimdir. " İbnü İshak 
benzeri bir ifade kullanarak: " istediği her şeye istediği şekilde ulaşabilmesi için 
kendisine verilen ilimdir. " Diyor. El-Müberred: "Ayette geçen ve 'sebep' denilen 
şey; bir şeyden hareket edilerek bir başkasına ulaşmak veya onu elde etmek için 
kullanılan şeydir. " Diyor. 

Kur'an bilgini bir çok müfessir ise, "Bu ayette, "biz ona her şey için bir se
bep verdik", ifadesindeki 'sebep' kavramı, yaratıklarla ilgili olarak ilim, bilgi ve 
yardım olarak neye ihtiyaç duyuyorsa kendisine verdik' anlamındadır" diyorlar675 
Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah, bu ayetteki 
'sebep ' kavramını :  "Sebeplere uydu (bağlandı, yararlandı ve onları takibetti) ", 
diye buyurarak bu kavrama ve önemine dikkat çekmektedir. 

Bu hususta Mücahid şöyle diyor: "Bu ayette 'sebep' yol , yöntem ve çözüm 
demektir" . Bu konuda şöyle de denilmiştir: "Ayette geçen ilk sebepten sonra 
ikincisi gelmektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle amaçlarına ulaşsın diye ona 
birden çok sebep vermişti. O da sebeplere göre hareket etti. 676 

675 Tefsirü't-Taberl, (9/16 ) 
676 Şifau' l-Alll, ( 189) 
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85. O da (Batı'ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu. 

86. Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde 
batar (gibi) buldu. Orada (kafir) bir kavim gördü. "Ey Zülkarneyn! Ya 
(onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın" dedik. 

87. Zülkarneyn, "Her kim zulmederse, biz onu cezalandıracağız. 
Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğ
ratır" dedi. 

88. "Her kim de iman eder ve salih amel işlerse, ona mükafat olarak 
daha güzeli var. (Üstelik) ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. " 

89. Sonra yine (doğuya doğru) bir yol tuttu. 
90. Güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu kendileriyle güneş arasına 

örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. 
91 . lşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmı

şızdır. 
92. Sonra yine bir yol tuttu. 
93. İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde, neredeyse hiçbir sözü 

anlamayan bir halk buldu. 
94. Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cüc (adlı kavimler) yer

yüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel 
yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?" 

95. Zülkarneyn, "Rabbimin bana verdiği (imkan ve kudret, sizin vere
ceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin 
de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım" dedi. 
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96. "Bana (yeterince) demir maden i getirin" dedi. İki yamacın arasın
daki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince, "körükleyin!" dedi. Demiri 
eritip kor (gibi) yapınca da, "Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine 
boşaltayım" dedi. 

97. Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildi/er. 
98. Zülkarneyn, "Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi (kı

yametin kopma vakti) gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi ger
çektir" dedi. 

99. O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Son
ra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. 

1 00, 1 01 .  O gün cehennemi; gözleri Zikr'ime (Kur'an'a} karşı perdeli 
olan ve onu dinleme zahmetine dahi  katlanamayan kafirlerin karşısına 
(bütün dehşetiyle) dikeriz! 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve gözlerini beni (ayet/erimi) 
görmemek için kapalı tutan ben i (ayet/erimi} duymaya tahammül edemeyen 
o kafirleri o gün Cehennemle karşı karşıya (yüzyüze} getirm işizdir. "  (Kehf, 
18/100-101 )  

Bu ayette iki anlama vurgu vardır: 

İlki: Allah Az.ze ve Celile anıldığında, ayetleri okunup hatırlatıldığında, 
O'nun birliğine işaret eden deliller gösterildiğinde ya da O'nun kudret ve kuvve
tinin hayranlık uyandırıp insanları aciz bırakan hususları hatırlatıldığında Allah' ı  
(c .c . )  inkar edenlerin gözleri perdelenmiş gibi olmaktadır ve adeta bir perdenin 
içine girmektedir. 

İkincisi: İnsanın anlama ve kavrama yeteneği olan kalp gözleri Allah' ı 
(c .c . )  inkar edenlerde Kur'an' ı anlamamaları , onun ayetlerini düşünmemeleri ve 
onların hükümlerine uymamaları için perdelenmiş adeta bir perdenin içine gir
miş gibi olmaktadır. Buradaki perde öncelikle kalbe inmekte ve oradan hareket 
ederek gözleri kapamaktadır. 677 

677 Şifau'l-Alil, (93) 
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1 02. İnkar edenler, ben i bırakıp da kullarımı dost edineceklerin i mi 
sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. 

1 03, 1 04. (Ey Muhammed!) De ki: "Ame/cr> en çok ziyana uğrayan; 
iyi iş yaptıklarını sandıkları hôlde, dünya hayatındaki çabaları kaybolup 
giden kimseleri size haber verelim mi?" 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki, yaptıkları işler bakımın
dan en çok zarara uğrayanları bildirelim mi? işte onlar, iyi işler yaptıkların ı san
dıkları halde daha dünya hayatında iken çabaları boşa giden kimselerdir. " (Kehf, 
18/103-104) 

Allah Az.ze ve Celle ' nin rızasını, emir ve yasaklarını gözetmeden ve 
Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- sünneti doğrultusunda hareket etmeden bir 
takım işler yapanların yaptığı işlerin Allah katındaki durumu bu ayette ifade edil
mektedir. Ayete göre bu tiplerin yaptıkları her şey boşa gitmiştir. Ayrıca bu ayette, 
Nebi Aleyhisselam' ın elçilik nurundan aydınlık almayan ama kendilerine kaynak 
olarak insan belleklerinin çöplüğe dönmüş düşünceleriyle düşünce artıklarını se
çen fikir, görüş ve ilim sahiplerinin durumlarının da batıllığı anlatılmaktadır. 

Bu insanlar, kendilerine öncü, fikir babası ve ideolog olarak seçtikleri kim
selerin fikirlerine , belleklerinin ürettiklerine ve güçlerine tabi oldular. İnsanların 
görüşlerini değerlendirirken ve onlara yardım ederken onların değer ölçülerini 
asıl ölçü olarak kullandılar. Fikir babalarının ürettiği fikir, ideoloji ve sözleri iyice 
anladılar. Onları toplantılarında ve konuşmalarında insanlar arasında yaymaya 
çalıştılar. 

Nebilik müessesesinin, yani Resulullah aleyhisselam' ın Allah'tan getirdikleri
ni kendilerine kaynak edinmeyip onlardan yüz çevirdiler. Allah ile olan bağlarını 
son derecede zayıflattılar. Bu bağlar, neredeyse kırılıp yitecek gibidir. Resulullah 
Aleyhisselam' ın getirdiklerine , onlarla beraber olan değer ölçülerine ve onlara 
uyanlara düşmanca tavır takındılar. Bundan dolayı onların faziletlerden nasipleri 
de yoktur. 

Bir takım insanlar da tüm bunları anlayıp kendilerini bu tip olgu ve davranış
lardan kurtarmıştır. Bazı insanların fikir önderleri olarak seçtikleri kimselerin ileri 
sürdükleri isteklerinden, kendi hayatlarına egemen olma çabalarından, insana 
özgü tüm güçlerini onların istekleri doğrultusuna vermekten ve onları yorumla
maya çalışmaktan vazgeçerek Allah' ın ayetlerini ve Resulullah aleyhisselam' ın 
hadisleriyle siretini benimserler. 

Bu insanlar, bir öncekilerin aksine olarak insanların görüş ve düşüncelerini 
ayetlerle hadis ve siretin ölçüsüne vurarak değerlendirirler. Bir sözün ya da fikrin 
kabulü için ayetlerin ve hadislerin onayını öngörüp vahyin aydınlatmadığını ve 
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doğru bulmadığını kabul etmezler. Bu tutum öyle bir şeydir ki; ayetlerle hadis
leri ölçü kabul eden bu insanlardan hiç birini arzuladığı ve sevdiği bir hususta 
da olsa kendi nefsinin istekleri doğrultusunda hareket ettiğini ve fikir belirttiğini 
göremezsiniz. 

Düşünün bir kez, ilim öğrenip bilgili ve alim olmak uğruna tüm gücüyle ha
reket eden, tüm vaktini harcayan ve insanların ne dediğine aldırmayıp yoluna 
devam eden ama kendi yolu Resulullah Aleyhisselam'ın hadisleriyle siretini be
nimseme yoluna aykırı düşen asi ve itaat etmeyen azgın bir kula gösterilen acıma 
ve rahmete yazık değil mi? 

Peygamberleri gönderen noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve 
yüce olan Allah' a  yönelmeyen, O'nu bir ve tek tanımayan, O'na yönelip piş
manlık duyarak tevbe etmeyen ve kendini nimetlendiren sevgi ve sevince kalbini 
kapatan kula gösterilen acıma ve rahmete yazık değil mi? 

Böyleleri doğru yoldan sapıtmış ve kovulmuş olmalılar. Zira tüm hayatlarını 
bir takım fikirlerin veya mezheplerin kapılarına tutunarak geçirmiş, en adi ve en 
değersiz menfaatlar dışında pek bir şey elde edememişlerdir. Noksan nitelikler
den ve noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah' ın hakkı için bu insanların bu 
şekilde yaşantılarını sürdürüp bitirmelerinin nedeni kalp gözlerini hakka karşı kör 
etmiş ve akıllarını da şaşkın bir duruma getirerek onları doğru yoldan saptırmış 
bir fitneden başka bir şey değildir. 678 

1 05. Onlar, Rab' ferinin ayetlerini ve O'na kavuşacakların ı  inkar eden, 
böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için 
bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. 

1 06. işte böyle. inkar etmeleri, ayet/erimi ve Peygamber/erimi alay 
konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. 

1 07, 1 08. Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için 
içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrıl
mak istemezler. 

678 İctima'u'l-Cüylış, (25) 



Tefsiri : 
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Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır : "İman edip de iyi işler yapan 
ve iyi davranışlarda bulunan kimselere gelince onlar için makam olarak Firdevs 
cennetleri vardır. Orada sonsuza dek kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemez
ler. " (Kehf, 18/107-108) 

El-Firdevs: Cennet' in çoğuluna verilen bir isimdir. Cennetler anlamına gel
diği gibi Cennetlerin en yücesi ve en faziletlisine de denilmektedir. Cennetler 
derken Firdevs kelimesinin kullanılması sanki daha gerçekçi ve daha layıktır. 

Firdevs kelime itibariyle bahçe demektir. Tıpkı bostan kelimesinin çoğulu 
olarak besatin kullanıldığı gibi bunun çoğulu da Feradis gelir. 

Ka'ab şöyle diyor: "İçerisinde üzümlerin olduğu bahçeye bostan (Firdevs) 
denir. " Leys: "Firdevs, kürm denilen bir cins üzüm bahçesine denir. " Diyor. Ba
zıları : "Firdevs, mer'aş veya kürm denilen üzüm türünün yetiştiği bahçedir. " Di
yorlar. 

Dahhak: "Firdevs, ağaçları ve bitkileri sık ve birbirine girift olan bahçeye 
denir. " diyor. Müberred de Dahhak ile aynı fikri paylaşıyor ve: "Araplar'dan 
işittiğim kadarıyla Firdevs, ağaçları birbirine girift ve ağaçlarının çoğu üzüm olan 
bahçedir. Çoğulu, Feradis gelir. Bundan dolayı da Şam'da sık ağaçlı bahçelere 
açılan kapı 'Babu'l-Feradis' diye adlandırılmıştır. " diyor. 

Bu hususta Cerir şöyle bir beyt söylemiştir: 
Atlılara dedim ki, yeniden yolunuz düşerse ziyaret için bize 
Feradis kapısı ' ndan geçin ne ay görün ne de güneş düşsün size 

Bu hususta Mücahid şöyle diyor: "Bostan kelimesi Rumca' dır." Bu kelimeyi 
tercih eden Zeccac'dır. Şöyle diyor: "Bu kelime Rumca olup Arapça'ya geçmiştir. 
Zaten Firdevs kelimesinin aslı da içerik açısından bostan kelimesi gibidir. Aynı 
şeyleri kapsamaktadır." 

Şair Hassan şöyle demiştir: 
Allah' ın vereceği sevapların tümü kalacaktır, 
Firdevs cennetleri oralarda ebedi olacaktır. 679 

679 Firdevs kelimesinin anlamında doğru olanı İbnü Cerir Taberi'nin tercihidir. ( 1 6/37) Bu hu
susta rivayet olunan bir hadiste Firdevs' in Cennetin ortası ve en yüksek yeri anlamında 
olduğu anlatılıyor. İmam Buhari, eserinin "el-Cihad ve's-Siyer" bölümünün "Dercatu'l
Mücahidine fi-Sebili'llah" başlığı altında rivayet etmiştir. (6/14) Buradaki hadiste: "Allah'tan 
bir şey isteyecekseniz Firdevs' i  isteyin. Çünkü Firdevs Cennetin ortası ve en yüksek yeridir" 
diye geçmektedir. Aynı hadis için bknz. Hadi'l-Ervah, (88 -89) 
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1 09. De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa 

ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri 
tükenmeden önce denizler tükenirdi. " 

1 1  O. De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana 
'Sizin ilôh' ınız ancak bir tek ilôhtır" diye vahyolunuyor. Kim Rabbine 
kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi 
ortak koşmasın. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Artık Rabbine kavuşmayı iste
yenler iy i işler yapıp Rabbine hiçbir şeyi ortak koşmasınlar. " (Kehf, 18/1 10)  

İşte bu ayette anlatılan salih ve makbul amellerdir. Şanı yüce olan Allah 
bu ameller dışındaki hiçbir ameli kabul etmeyecektir. Bu ameller Resulullah 
Aleyhisselam' ın sünnetine uyularak ve Allah Azze ve Celle'nin rızası umularak 
yapılır. İyi ve hayırlı işler yapacak olanlar işlerini yalnızca bu iki kurala uya
rak gerçekleştirebilirler. Bunun için de Allah Azze'nin ayetlerini ve Resulullah 
Aleyhisselam' ın hadisleriyle siretini bilmek gereklidir. Yani bu işler ilmi gerektirir. 

İnsanlar eğer Rablerini tanımazlar ve gereği gibi bilmezlerse O' nun ne is
tediğini de bilemezler dolayısıyla ameller yalnızca ilimle bilmekle makbul olur. 
İlim ihlasa götüren bir kılavuz ve rehberdir. İhlas ise , Resulullah Aleyhisselam'a 
uymanın rehberidir. 680 

Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinden başka ilah olmayan tek ilahtır. Bun
dan dolayı da ibadet yalnızca O'na ve O'nun rızasını kazanmaya yönelik olma
lıdır. İlahlıkta tek oluşu nedeniyle kendisine ibadet edilmeye layık oluşunda da 
tek olmalıdır. Salih ameller denilen hayırlı ve iyi işler iki yüzlülük ve gösterişten 
uzak ama Resulullah Aleyhisselam'ın sünnet ve siretine bağımlı ve ona uygun 
olmalıdır. 

Allah kendinden razı olsun, Ömer Bin el-Hattab' ın şöyle dua ettiği rivayet 
olunmaktadır: "Allahım! Yaptığım tüm amellerimi salih amel eyle . Tüm amelleri
mi yalnızca senin rızan uğruna halis eyle . Amellerim içerisinde senden başka hiç 
kimse için bir şeyler bulunmasın . "  681 

680 Miftahu Dari's-Seadeti, (90) 
681 Bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel "Zühd" adlı eserinde rivayet etmiştir. Aym hadis 

Kenzu'l-Ummal adlı eserde de geçmektedir. ( 11275) 
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İbadet ederken Allah'a eş koşmak ibadetin tüm sevabını ve mükafatını gi
derir. Eğer ibadet farz bir eylem ise cezayı da gerektirir. Bu durum kendisini hiç 
ibadet etmemiş bir konuma düşürecektir.Bundan dolayı da farz bir ibadetin ye
rine getirilmemesi de yine cezayı gerektirecektir. 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce ve uzak olan Allah Azze ve 
Celle kullarına ibadet etmelerini emrederken ibadetin yalnızca kendi rızasını 
kazanmak için yapılmasını yani halis ve salih amel olmasını emretmiş ve bu 
hususta şöyle buyurmuştur: "O (Allah ) onlara yaln ızca dini O'na özgü kı larak 
ve hanifler olarak Allah 'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri 
emrolunmuştu. Sağlam din de budur. " (Beyyine, 98/5) 

İbadetlerini Allah'ın rızasını kazanmak için yapmayanlar kendilerine emre
dilmiş bir farzı bırakarak boş şeylerle uğraşmış olurlar. Bundan dolayı yaptıkları 
kabul görecek değildir. Bir kudsi hadiste şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: 
"Benim ortaklara ve ortaklığa ihtiyacım yok. Bir amel işlerken benim rızamdan 
başka birini amaçlayanlar bana ortak koşmuş olurlar. Onların amelleri bana or
tak koştukları şeyler için olduğundan ben onlardan uzağım. " 682 

Şanı yüce olan Allah ' ın kabul edeceği ameller yalnızca kendisinin rızası 
uğruna ve Resulünün -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetine uyularak yapılanlardır. 
Tüm bunların gerçekleştirilmesi yani amellerin kabulü için Allah' ın (c .c . ) rızasını 
kazanmak ve Resulünün sünnetine uymak gereklidir. Bu iki şart olmadan amel
ler makbul olmaz. Bu iki şart için ilme ihtiyaç vardır. Bu ilim için ise Resulün 
-sallallahu aleyhi vesellem- getirdiklerinin bilinmesi gerekir. Eğer kişi tapınacağı şahsı 
tanıyamaz ise onun isteklerini , emir ve yasaklarını da bilemez. İlim ihlasa götüren 
rehberdir. İhlas ise , Resulullah Aleyhisselam'a uymanın rehberidir. 683 

682 Bu hadisi İmam Ahmed, (4/215 NO: 17919) ,  İbnü Mace (NO: 3388) ile Sahih adlı eserinde 
Zühd bölümünün Riya ve's-Sem'a başlığı altında ve eserinin Tefsir bölümünde Kehf suresi
nin tefsirine dair başlığı altında 'Hasen' derecesiyle (5/294) rivayet etmiştir. Bunların tümü 
Ebu Sa'id Bin Ebi Fudale'den aktarılmadır. Şöyle diyor: Resulullah'tan (a.s.v. )  işittim şöyle 
buyurdu: "Gerçekleşeceğinde hiç kuşku olmayan kıyamet gününde Allah (c.c) insanları 
topladığında bir anonsçu şöyle seslenir: 'Allah için amel yaptığını ama ameline şirk karıştı
ran kimin için amel yaptıysa karşılığını ondan alsın' . "  Bunun için ayrıca bknz. El-Cevabu'l
Kafi, (ed-Dau ve'd-Devau, 196) 

683 Miftahu Dari's-Seadeti, (90) 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. 
2. Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya 'yı rahmetle anışıdır 
3. Hani o, Rabbine gizlice niyaz edip yalvardığında; 
4. Demişti ki: "Rabbim, gerçekten kemiklerim zayıflayıp gevşedi; 

ağarmış saçıyla başım alev alıp tutuştu. Rabbim Sana duam sayesinde 
bedbaht olmadım. "  

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah, Zekeriyya Aleyhisselam'dan bahsederken şöyle bu
yurmaktadır: "O (Zekeriyya) dedi ki, 'Rabbim! Gerçekten de vücudumun ke
mikleri gevşedi. Saçlarım ihtiyarlıktan ağarıp bembeyaz oldu. Ve ben, Rabbim! 
Sana ettiğim dualarımda (veya onlar sayesinde) hiç mutsuz olmadım " (Meryem, 
19/4) 

Bu ayette Hz. Zekeriyya'nın duası elealınarak yapılan bir benzetme ayetin 
anlatımı içerisinde yeralmıştır. Bu benzetmede Zekeriyya Aleyhisselam'ın "başı
mın saçları tutuştu ihtiyarlıktan bembeyaz oldu " ifadesinde kelimelerin gerçek 
anlamları dışında olarak saçların alevlerle tutuşması mecazı yapılmıştır. Alevin 
beyazlığı kuvvetlidir. Bundan dolayı ihtiyarlığın gerçekten çok ilerlemiş oluşu do
layısıyla ihtiyarlık alevinin saçları tutuşturarak bembeyaz hale getirdiği vurgulan
mıştır. 684 

684 K.Kerim'deki istiareler, kısımları ve türlerinin tanıtımında bu hususla ilgili olarak gereken 
bilgiler verilmiştir. 
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Ayette bu mecazın dışında olarak üç husus daha göze çarpmaktadır: 

İlki: Bu ayette kullanılan anlatım tekniğine göre üç şey sırasıyla 1 (yani cüm
le yükleminin öznesi ) ,  2 (yani eylemler) ve 3 (sonuçlar) diye ele alınarak ara
larındaki ilgi sebebiyle birinci ile ikinci birbirine eklenmiş gibidir. Yine bu ilişki 
nedeniyle birinci çokça anılmaktadır. Bu cümlenin yüklemi de zaten birinci ile 
yani cümlenin öznesi ile ilgilidir. Cümlenin ifadesi yapısal olarak bazı durumlar
da değişmez bir konumdadır. 

İkincisi: Cümlenin kelimeleri arasındaki ilişki ortaya çıkmaktadır. Mesela : 
Karşımızdakine; "ter akıtıyorsun veya ter döküyorsun" (yani terliyorsun) " ,  yahut 
"Zeyd temiz nefisli bir kimsedir (yani Zeyd kişilik veya ahlak olarak temiz bir kim
sedir)" , dersek bu cümlelerde yüklemlerin belirli anlamlar elde edilebilmesi için 
belirli nedenlerle değiştirildiğini görürüz. Ayette geçen "başın saçları alevlendi 
(yani saçlar ihtiyarlıktan bembeyaz oldu) "  ifadesi de bu mecaz anlatımın mantı
ğına uymakta ve kendi sebeplerine dayanmaktadır. 

. 

Bu ayette takibedilen metodu ve mecazi anlamı terk edip başka bir anlatım 
tercih edecek olursak ayetin ifadesini değiştirmemiz gerekir. Bu durumda da; 
"başın saçları alevlendi (yani saçlarım ihtiyarlıktan bembeyaz oldu)"  ifadesi yeri
ne kelimelere bağlı kalarak "ihtiyarlık saçları tutuşturdu" dersek anlamı bozmuş 
olmamakla beraber pek şık bir ifade de seçmiş olmayız. 

Öyleyse "ihtiyarlığın saçları tutuşturması" veya "ihtiyarlıktan dolayı saçla
rın alevlenmesi" ifadelerinin daha doğru oluşları ve bunların nedenleri nelerdir? 
Diye sorulacak olursa şöyle söylenmesi doğru olur sanıyoruz: "İnsanların saçla
rına ihtiyarlıktan dolayı gelen kırlanma ve ağarma insanda ihtiyarlığın her ba
kımdan başladığının ifadesidir. Ayette de ihtiyarlık alevinin başı alevlendirmesi 
saçların siyah kalmaması pahasına tamamen beyazlaşmasıdır. " 

İnsanlar ihtiyarlıktan bahsederken "ihtiyarlık başı tutuşturdu" derler. Nitekim 
evin bir bölümünde yangın çıkışını anlatmak için "evde ateş kendini gösterdi" 
denilir. Şanı yüce olan Allah Kur'an'da bunun benzeri anlatımlara yer vermiştir: 
" . . .  Ve yeryüzünü kaynak gözeleri halinde fışkırttık . . .  " (Kamer, 54/12) 

Elbette ki ,  bu ayette belirtilen husus yeryüzünün bir tek su kaynağı gözesi 
haline gelmiş olması değildir. Burada kastedilen husus, yeryüzünde birçok kay
nağın oluşturulmuş olması ve hepsi birden fışkırınca yeryüzünün tek bir kaynak 
haline gelmiş gibi olmasıdır. 

Üçüncüsü: Ayette baş anlamına gelen "re's"  kelimesi "herhangi bir baş" an
lamına olmakla beraber başına belirteç takısı olan "Er.' geldiğinden herhangi bir 
isim tamlaması yapılmaksızın bir kelime kullanılarak "başı " anlamı elde edilmiş
tir. Bundan dolayı da o artık "belirli bir baş "tır. Buradaki anlatım yerine "baş 
( ihtiyarlıktan) tutuştu ve güzellikler gitmeye başladı" ' deseydik şu ayetin ifadesi 
gibi olurdu: 
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Nitekim Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "O gün (bir bakarsınız) biz, 
onları birbirlerine çarpıp çalkalanır  bir durumda bırakmışızdır. " (Kehf, 18/99) 

Burada kullanılmış olan "dalgalanmak" ifadesi asli anlamıyla suyun hare
ketinden oluşmaktadır. Ama ayette suyun bu hareketi insanoğlunun birbirlerine 
çarpıp durması şeklinde bir mecazda kullanılmıştır. Bir başka ayette de Şanı yüce 
olan Allah şöyle buyurmuştur: "Ağarmağa başladığında sabaha an dolsun ki, " 
(Tekvir, 81/18) 

Bu ayetin cümle yapısında kullanılan anlatım mecazi bir ifadedir. Çünkü 
kullanılan yüklem canlı olanlar için kullanılmakta iken ayette "sabahın ağarması " 
şeklinde mecazi olarak cansız için de kullanılmıştır. Yani cümlenin gerçek anlamı 
"sabah vakti nefes alıp vermeye başladığı zamana andolsun" demektir. 

Bir başka ayette ise bununla ilgili olarak noksanlıklardan ve noksan nitele
melerden uzak ve yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: '1\d kavminde de (sizin 
için ibretler vardır. ) Onlara kasıp kavuran (her şeyi sonuçsuz hale getiren ve hiçbir 
yarar getirmeyen) rüzgarları göndermiştik. " (Ez-Zariyat , 51/41 )  

Bu ayette de bir mecaz söz konusudur. Burada kullanılan "kasıp kavuran" 
diye anlamlandırdığımız "akfm " kelimesi genel olarak "çocuğu olmayan ve kı
sır olan" kadınlar için kullanılmakta iken burada mecazi olarak rüzgarlar için 
kullanılmıştır. Bu iki kullanım şeklinde ortak olan husus her ikisinin de üretken 
olmamasıdır. 685 

Zekeriyya Aleyhisselam'ın sözleri ise şöyle idi :  "Ve ben, Rabbiml Sana ettiğim 
dualarımda (veya onlar sayesinde) hiç mutsuz olmadım. " (Meryem,  19/4) 

Buradaki duanın bir istek duasıdır. Anlamı ise , "çağrılarıma cevap vermekle , 
dualarımı kabul etmekle ve benim ihtiyaçlarımı gidermekle beni alıştırdın . Ama 
beni reddederek hem maddi hem de manevi olarak mahrum ve mutsuz etme
din . "  Şeklindedir. 

Bu duada, birinden özellikle Allah Azze ve Celle' den bir şeyler istemek için 
birini veya bir şeyi aracı kılmak olan tevessül söz konusudur. Burada Zekeriyya 
Aleyhisselam' ın Şanı yüce olan Allah' tan geçmiş dönemlerdeki dualarını ve is
teklerini kabul etmesi ve ardından da istediklerini kendisine cömertçe bağışlama
sı hususunu gündeme getirerek vurgulamıştır. Kişi istekte bulunacağı kimseden 
bir şeyler isterken tevessül etmek isterse şöyle der: "Falan falan zamanda sana 
şöyle şöyle iyilik yapan kişi benim . Onun hatırına sen de bana şöyle şöyle bir iyi
lik yap ."  Bunu dedikten sonra o kişi hoşça karşılanır ve ihtiyaçlarının giderilmesi 
için gerekenler yapılır. 

685 El-Fevfüdü"l-Müşavvak, (46 -47) 
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Zekeriyya Aleyhisselam' ın Şanı yüce olan Allah'tan çocuk isteyeceği zaman 
Rabbinin geçmiş dönemlerdeki iyiliklerini ve kendisini mutlu edişini isteklerin
den önce sıralamış sonra da isteklerini bildirip ihtiyacının giderilmesi için dua 
etmiştir. 686 
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5. "Gerçekten ben, arkamdan gelecek akrabamdan endişe ediyo

rum. Hanımım da kısırdır. Bundan dolayı bana lütfundan bir veli (oğul) 
bağış/al 

6. "Ki bana da mirasçı olsun .  Yakuboğullarına da mirasçı olsun. Rab
bim, sen onu rızanı kazanacak bir kişi kıl!" 

7. (Allah buyurdu) : "Ey Zekeriyyô, gerçekten Biz sana Yahya adında 
bir oğul müjdeleriz, bundan önce kimseye bu adı vermemiştik. " 

8. Dedi ki: "Rabbim, zevcem kısır bir kadın, benim ise yaşlı lıktan 
kemiklerim kurumuşken; nasıl oğlum olabilir?" 

9. (Melek) dedi ki: "Öyle. (Fakat) Rabbin buyurdu ki: Bu benim için 
pek kolaydır. Çünkü sen daha önce bir şey değilken, sen i  yarattım. " 

1 0. (Zekeriyya) : "Rabbim, bana bir alamet ver (ki onunla eşimin ha
mileliğin i  bileyim)" dedi. "Senin alametin sapasağlam olduğun halde 
insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" buyurdu. 

1 1 .  Mabedden kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah akşam tesbih 
edin!" diye işaret etti. 

686 Bedfü'ü'l-Fevfüd, (3/4 -5) 
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12. "Ey Yahya, Kitabı (Tevratı) tam bir kuvvetle al!" Biz ona h ikmeti 
daha çocuk iken verdik. 

1 3. Katımızdan ona bir kalb inceliği ve bir temizlik de verdik. O takva 
sahibi bir kimse idi. 

14.  Ana-babasına karşı itaatkardı. Büyüklük taslayan ve isyankar bir 
kimse değildi. 

1 5. Doğduğu günde, vefatı gününde ve diri olarak kaldırılacağı gün
de selam olsun ona. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Doğduğu gün de öleceği gün 
de canlı olarak diriltileceği {kabirden kaldırılacağı) gün de selam ona (Yahya'ya) 
olsun", (Meryem, 19/15) 

Bir diğer ayette şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Doğduğum gün 
de öleceğim gün de canlı olarak diriltileceğim (kabirden kaldırılacağım)  gün de 
selam bana olsun'', (Meryem, 19/33 )  

Bu  ayetlere dikkat ettiğimizde aklımıza şöyle bir soru gelebilir: "Bu ayetler
deki Yahya Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın anlatılan hikayelerinde neden 
bu üç vakitte selam onlara olsun deniyor?" 

Bu işlerin en doğru olanını Allah Azze ve Celle bilir. Diyelim ve şöyle yo
rumlayalım: Kişinin kendisine ya da bir başkasına esenlik dilemesi yani " (bana, 
sana, ona vs gibi) Selam olsun" demesi, yalnızlık ve tek başınalık dünyasında 
ve ümitlerin aşınıp helak olması yakın olan bir insanın kendini bıraktığı yer ve 
zamanda ona bir destek olsun ve onu hayata özendirsin diyedir. Nitekim sıkın
tıların ve olumsuzlukların bulunduğu yerlerde "selamette yahut esenlikte oluş" 
kişinin gayretini artırır hayatla olan bağını güçlendirir. 

Selamette oluş istek ve dileği hem pekiştirici bir unsur hem de önemli oluşu 
insanın üç yurdunu gündeme getirmektedir: 

İlki: Kişinin kendine yurt edinip yerleştiği yerden çıkıp bir başka yere göç 
etmesi nefsi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Çünkü nefis hayata, esenlikte ol
maya, yerleşik olduğu yöredeki insanlara ve onların arkadaşlığına karşı pek hırs
lıdır. Yerleşip bir yaşama düzeni oluşturduğu ve istikrar kazandığı bir yerden göç 
ederek bir başka yurda yerleşecek olursa yeni huzursuzlukları oluşacaktır. 

Hele bu yer dünya ise belaların, musibetlerin, felaketlerin ve zorlukların hatta 
imkansızlıkların çepeçevre sardığı bir yer olduğundan ana karnındaki bir bebek 
doğup şu dünyaya geldiğinde onun karşısına bir yandan dünyanın belaları, zor
lukları, musibetleri ve imkansızlıkları dikilirken diğer yandan pek çok fikir adeta 
onu çepeçevre kuşatır. Bu hususu vurgulamak için şair.şöyle demiştir: 



Dünyaya doğup gelince bir bebeğin, 
Hele ağlamasını bir inceleyin 
Bu ağlamanın var altında ilginç sırlar 
Ve karşılaştığı her şeyde de bir tehdit var 
Geniş bir dünyaya gelmişti hani niye ağlasın ki, 
İçinde bulunduğu yurdu bu dünyadan öylesine küçük ki . 

Çocuğun dünyaya gelişinin hemen ardından şeytan onun böğrüne böğrüne 
dürtükler. Çocuk da asli vatanı olan anasının karnından çıkıp yalnız ve kimsesiz 
kalışını anladığında ağlamaya başlar. Onu dünyada ilk karşılayan doktorlar, ebe
ler ve hemşirelerdir. Resulullah Aleyhisselam' dan bu husus hakkında bizlere bir 
takım haberler de gelmiştir. Nitekim insanın yaşadığı dünyada esenlikte olmayı 
istemesi dünya işlerinin pekiştirilmesi ve desteklenmesi amacına yöneliktir. 

İkincisi: İnsanlar ölünce ikinci olarak kendilerine yurt edindikleri bu dün
yadan ayrılıp "berzah " denilen yere veya konuma ulaşırlar. Şöyle bir benzetme 
yapıp bir örnek olarak vereceksek şöyle diyebiliriz: Berzah' ın (belki kabir olayı
nın) dünyaya olan oranı konum itibariyle ana karnının (veya rahminin) dünyaya 
olan oranı gibidir. Berzah (belki kabir) dünyaya göre çok küçük görünse de on
dan çok daha büyük, çok daha geniş ve çok daha önemlidir. İnsanın ölümünde 
ona selamet dilenmesi de bu kabilden olarak çok önemlidir. 

İnsanın üçüncü yurdu ise: Kıyamet yurdudur. O gün, Allah Azze ve Celle'nin 
tüm insanları ve diğer canlıları yeniden dirilteceği gündür. İnsanların üçüncü ve 
son yurdu olan Kıyamet gününün diğer yurtlara olan oranı müthiş farklıdır. Bu 
yurt için esenlik istemek diğerlerine oranla son derecede büyük bir öneme sa
hiptir. Çünkü bu yurdun helaki olmaz, orada ölümden bahsedilmez, hastalığı 
tedavi edilmez ve yoksulluğu da aşılamaz. Öyleyse şöyle bir bakın ve hangi yur
dun selameti ve esenliği daha önemlidir ve hangisinde esenliğe daha çok ihtiyaç 
duyulur? 

Bunları inceledikten sonra K Kerim' in değerini ve muhtevası içinde yer alan 
sırları, hazineler değerindeki bilgileri ve ilim h ikmet sahibi tüm akıllı yaratıkları 
bile bir kısmını dahi sayıp dökmekten aciz bırakan ilimleri iyice anlayıp kavrayın . 
Selam' ı  inceleyip dostluktan ve yalnızlığın gidişatından kaynaklanan selamette 
ziyadelik ne demektir ve selam'a,  esenlik dileklerine ve selamette oluşa neden bu 
kadar ihtiyaç duyulmaktadır? Araştırınız. 

Düşünün ki, sıkıntıların ,  belaların ve imtihanların dünyasından çıkıp yalnız
lık, kimsesizlik ve korkuların egemen olduğu insanoğlunun üçüncü dünyası olan 
kıyamet yerinde ve o günde her şeyinden soyutlanarak yalnızca tüm amelleriyle 
ve yalnız başına Allah Azze ve Celle'ye sunulacaktır. İçinde yalnız yaşamak üze
re yaratılmış olduğu bir dünyadan içinde büyük büyük kalabalık topluluklarla 
yaşayıp ameller işlemek üzere geldiği bir başka dünya olmak üzere iki dünyayı 
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da yaşamıştır. Her iki dünyada da selamete ve esenlikte olma�·a son derecede 
muhtaç idi. Ama bu üçüncü dünyasında ise diğerlerinden daha çok esenliğe 
ve selamete ihtiyacı var. Öyleyse bu ahiret yurdunda Allah' ın kereminden, lüt
fundan, mübarek varlığından, ihsanından ve bağışlamasından umarak O'ndan 
selamet ve selamette olmayı dileyelim. 687 
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16 .  Kitabda Meryem 'i de an! Hani o, kendi ailesinden doğu tarafında 
bir yere çekilmişti. 

1 7. Sonra onlarla kendi arasında bir perde germişti. Derken Biz ona 
Ruhumuzu (Cebrai/'i) gönderdik. Ona tam bir insan suretinde göründü. 

1 8. (Meryem Onu görünce): "Senden Rahmôna sığınırım.  Eğer takva 
sahibi bir kimse isen (bana ilişme) " dedi. 

1 9. O da dedi ki: "Ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçisiyim. 
Sana temiz bir oğul vermeye geldim. " 

20. Meryem dedi ki: "Bana hiç bir insan (erkek) eli değmemiş iken 
ve ben fah işe de olmadığıma göre benim nasıl bir oğlum olabilir? " 

21 . Dedi ki: "Evet, durum dediğin gibidir. Fakat Rabbin: O bana ko
laydır. Biz onu insanlar için (kudretimize) bir ayet (belge) ve bizden bir 
rahmet kılacağız, diye buyurdu. Buna dair hüküm verilmiş, b itmiştir. " 

22. Derken ona hamile kaldı. Onunla yalnız başına uzak bir yere 
çekildi. 

23. Sonunda doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına dayanmaya 
mecbur etti. "Keşke, bundan önce ölseydim de büsbütün unutulsay
dım " dedi. 

687 Bedai 'ü' l-Feviıid, (2/168 - 169) 
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Tefsiri: 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "O (Meryem) O'nu yüklendi 

( İsa'ya hamile oldu) bundan dolayı da O'nunla (karnındaki İsa ile ) uzak bir yere 
çekildi. Derken doğum sancısı O'nu (Meryem' i )  bir hurma ağacına götürdü. "  
(Meryem, 19/22-23) 

Ayette; kullanılan ve "derken, bundan dolayı, böylece" ve "bunun üzerine" 
gibi anlamlara gelen ve cümlelerin aralarında kullanılan ve "takip fa'sı" diye 
adlandırılan "Fe " harfi Hz. Meryem' in hamile kaldıktan sonra doğum sancısı 
tutunca gelip bir hurma kütüğüne yaslanması olaylarının ardı ardına oluşu anla
tılmak için kullanılmıştır. 

Nitekim doğum sancılarının oluşuyla doğumun gerçekleşip çocuğun ağla
ması arası kısa bir süredir. Bazıları bu sürenin bir gün olduğunu söylerken bazıları 
üç saat kadar olduğunu savunmuşlardır. Birçok müfessir Hz. Meryem' in kera
metinden olmak üzere hamileliğinin ve doğurmasının diğer kadınlardan farklı 
olmasını vurgulamak amacıyla bu kısa dönemi tercih etmişlerdir. 688 
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24. (Melek) ona aşağısından: "Üzülme! Rabbin senin altında küçük 
bir ırmak akıttı " diye seslendi. 

25. "O kuru hurma ağacını kendine doğru salla; senin üzerine deril
miş taze hurma düşecektir. 

26. "Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen 
de ki: Gerçekten ben Rahmana oruç adadım. Onun için bugün hiçbir 
insanla konuşmam. " 

688 İbni Kesir bu hususta şöyle diyor: " . . .  Sonra da müfessirler Hz. Meryem' in Hz. İsa'ya ha
mile kalıp doğurması süresi konusunda anlaşmazlığa düştüler. Bir çok alim bu sürenin 9 
ay olduğunda karar kıldılar. Diğer kadınların hamilelik süresi kadar bir zamanın olduğunu 
söylediler. Doğruları en iyi bilen Allah Azze'dir. Tefsirü İbni Kesir, (3/124) 
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da yaşamıştır. Her iki dünyada da selamete ve esenlikte olma�·a son derecede 
muhtaç idi. Ama bu üçüncü dünyasında ise diğerlerinden daha çok esenliğe 
ve selamete ihtiyacı var. Öyleyse bu ahiret yurdunda Allah'ın kereminden ,  lüt
fundan, mübarek varlığından, ihsanından ve bağışlamasından umarak O'ndan 
selamet ve selamette olmayı dileyelim . 687 
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1 6. Kitabda Meryem 'i de an! Hani o, kendi ailesinden doğu tarafında 
bir yere çekilmişti. 

1 7. Sonra onlarla kendi arasında bir perde germişti. Derken Biz ona 
Ruhumuzu (Cebrail 'i) gönderdik. Ona tam bir insan suretinde göründü. 

1 8. (Meryem Onu görünce): "Senden Rahmana sığınırım. Eğer takva 
sahibi bir kimse isen (bana ilişme) " dedi. 

1 9. O da dedi ki: "Ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçisiyim. 
Sana temiz bir oğul vermeye geldim. " 

20. Meryem dedi ki: "Bana hiç bir insan (erkek) eli değmemiş iken 
ve ben fahişe de olmadığıma göre benim nasıl bir oğlum olabilir? " 

21 . Dedi ki: "Evet, durum dediğin gibidir. Fakat Rabbin: O bana ko
laydır. Biz onu insanlar için (kudretimize) bir ayet (belge) ve bizden bir 
rahmet kılacağız, diye buyurdu. Buna dair hüküm verilmiş, bitmiştir " 

22. Derken ona hamile kaldı. Onunla yalnız başına uzak bir yere 
çekildi. 

23. Sonunda doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına dayanmaya 
mecbur etti. "Keşke, bundan önce ölseydim de büsbütün unutulsay
dım "  dedi. 

687 Bedfıi'u'l-Fevfıid, (2/168 -169) 
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Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "O (Meryem) O'nu yüklendi 

( İsa'ya hamile oldu) bundan dolayı da O'nunla (karnındaki İsa ile) uzak bir yere 
çekildi. Derken doğum sancısı O'nu (Meryem' i) bir hurma ağacına götürdü. " 
(Meryem, 19/22-23) 

Ayette; kullanılan ve "derken, bundan dolayı, böylece" ve "bunun üzerine" 
gibi anlamlara gelen ve cümlelerin aralarında kullanılan ve "takip fa'sı" diye 
adlandırılan "Fe" harfi Hz. Meryem' in hamile kaldıktan sonra doğum sancısı 
tutunca gelip bir hurma kütüğüne yaslanması olaylarının ardı ardına oluşu anla
tılmak için kullanılmıştır. 

Nitekim doğum sancılarının oluşuyla doğumun gerçekleşip çocuğun ağla
ması arası kısa bir süredir. Bazıları bu sürenin bir gün olduğunu söylerken bazıları 
üç saat kadar olduğunu savunmuşlardır. Birçok müfessir Hz . Meryem' in kera
metinden olmak üzere hamileliğinin ve doğurmasının diğer kadınlardan farklı 
olmasını vurgulamak amacıyla bu kısa dönemi tercih etmişlerdir.688 
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24. (Melek) ona aşağısından: "Üzülme! Rabbin senin altında küçük 
bir ırmak akıttı " diye seslendi. 

25. "O kuru hurma ağacını kendine doğru salla; senin üzerine deril
miş taze hurma düşecektir. 

26. "Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen 
de ki: Gerçekten ben Rahmana oruç adadım.  Onun için bugün hiçbir 
insanla konuşmam. " 

688 İbni Kesir bu hususta şöyle diyor: " . . .  Sonra da müfessirler Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya ha
mile kalıp doğurması süresi konusunda anlaşmazlığa düştüler. Bir çok alim bu sürenin 9 
ay olduğunda karar kıldılar. Diğer kadınların hamilelik süresi kadar bir zamanın olduğunu 
söylediler. Doğruları en iyi bilen Allah Azze'dir. Tefsirü İbni Kesir, (3/124) 
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27. Onu taşıyarak kavmine götürdü. "Ey Meryem, gerçekten sen gö
rülmedik bir iş yaptın!" dediler. 

28. "Ey HarCın'un kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Anan 
da ahlaksız bir kadın değildi. " 

29. Bunun üzerine çocuğa işaret etti. Onlar: "Beşikte bulunan bir 
çocuk ile nasıl konuşuruz?" dediler. 

30. Dedi ki: "Ben Allah 'ın kuluyum. Bana Kitap vermiş ve beni pey
gamber kılmıştır. 

31 . "Nerede olursam beni mübarek kıldı. Hayatta olduğum sürece 
namaz kılmamı, zekat vermemi emr etti. 

Tefsiri : 

Bu durumda Allah Az.ze ve Celle'nin şu ayetlerden kastettiği anlamın şöyle 
olduğunu söyleyebiliriz: "Çocuk (bebek olan Hz. İsa) şöyle dedi: 'Ben, Allah 'ın 
kuluyum. O, (c.c . ) bana kitabı ( lncil' i )  verdi ve beni peygamber yaptı. Her nerede 
olursam olayım O, (c .c . ) beni mubarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve 
zekatı emretti. ' (Meryem, 19/30-31 )  

Burada Süfyan Bin Uyeyne: Ayette geçen; "her nerede olursam olayım O, 
(c.c . )  beni mubarek kıldı. " İfadesi hakkında şöyle dedi: "Mubarek kılma" kavra
mı "hayır, iyilik ve hayırlı işlerin öğreticisi" anlamına gelir. Bundan kastedilen de 
budur. Bu ayetin işaret ettiği husus bir kimsenin hayırları ve hayırlı işleri insanla
ra öğretmesi onun mubarek kılındığı anlamına gelir. İşte bu husus Hz. Allah' ın bir 
kimseyi mubarek kılmasıdır. Bereket, hayırlı işlerin ve hayrın yapıldıktan sonra 
artması, çoğalması ve devam etmesidir. 

Gerçekten de hayrın ve hayırlı işlerin neler olacağı ve nasıl öğretileceği hu
susları yalnızca Peygamberler'den ve Nebiler'den adeta bir miras olarak gelen 
ilimle bilgiyle bilinir ve uygulanır. Dikkat edecek olursak Allah Az.ze ve Celle 
içinde her şeyi sayıp döktüğü kitabından yani K. Kerim'den bahsederken onu 
"Mubarek bir kitap" diye adlandırmaktadır. 

Nitekim Enbiya Suresinin 50. ayetinde bu hususu şöyle açıklıyor: "İşte bu 
Kitap (Kur'an) da bizim indirdiğimiz hayırlı ve yararlar sağlayan bir öğüttür. "  Bir 
başka ayette de şöyle buyurmuştur: " (Ey Peygamber! ) Sana bu mubarek kitabı 
ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar (akıllarını kullananlar) öğüt alsın diye in
dirdik. " (Sad , 38/29) Bu ayete dikkat ettiğimizde göreceğimiz şey aynı anlamın 
yanı "Mubarek oluş keyfiyetinin" açıklanmasıdır. 

Bunlardan sonra da Allah Az.ze ve Celle kendi elçisini nitelerken O'nun mu
barek olduğunu belirtip bu durumu kendi diliyle ifade etmektedir. Hz. İsa Efen
dimiz şöyle buyuruyor: "  . . .  Ve her nerede olursam olayım beni mubarek kıldı . " 
Şöyle bir dikkat edecek olursak Allah Az.ze ve Ce!le hem kitabından hem de Pey-
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gamberinden bahsederken "Mubarek" ifadesini kullanarak onları n itelemektedir. 
Her ikisinin mubarek oluşu ise hayırlı olmanın ve hayırlar getirmenin ifadesidir. 
Her ikisinin mubarek olması ilimden ,  hidayet üzere olmaktan ve Allah Azze ve 
Celle'nin bir olması olan tevhide inanmaya davetten kaynaklanmaktadır. 689 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: " {Ey Peygamber! ) Sen onları 
pişmanlık ve üzüntü gününü hatırlatarak uyar ve korkut. Çünkü onlar bir gaflet 
içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bir bakarsın iş olup 
bitmiştir. " (Meryem, 19/39) 

Ebu Said el-Hudri -radıyallahu anh- pişmanlık ve üzüntü gününden bahseder
ken şöyle diyor: "Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "O gün ölüm aklı
karalı bir koç şekline bürünmüş olarak getirilir. Cennet'le Cehennem arasına 
konur. Biri şöyle seslenir: 'Ey Cennet'te olanlar bunu tanıyor musunuz?' Cennet
tekiler şöyle bir kalkıp bakar ve 'Evet o ölümdür' derler. Sonra 'Ey Cehennem' de 
olanlar bunu tanıyor musunuz?' Cehennemlikler şöyle bir kalkıp bakar ve 'Evet 
o ölümdür' derler. Onun kesilmesi emredilir ve kesilir. Sonra da: 'Ey Cennette
kiler! Sizlere ölüm yoktur sonsuza dek kalın' , Ey Cehennem'de olanlar! Sizlere 
de ölüm yoktur sonsuza dek kalın' denilir. " Sonra da Resulullah Aleyhisselam şu 
ayeti okudu: " (Ey Peygamber! )  Sen onları pişmanlık ve üzüntü gününü hatırlata
rak uyar ve korkut. Çünkü onlar bir gaflet içine dalmış oldukları halde ve henüz 
iman etmemişken bir bakarsın iş olup bitmiştir. " (Meryem, 1 9/39) Bu hadisin 
sıhhati konusu tartışılmamıştır." 690 

Bu husustaki hadisleri İmam Buhari ve İmam Müslim İbni Ömer' den rivayet 
etmişler. Habere göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Cenneti hak 
edenler Cennet'e, Cehennem 'i hak edenler de Cehennem 'e girdikten sonra bir 
müezzin (anonsçu) aralarında kalkarak şöyle seslenir: 'Ey Cennettekiler! Sizlere 
ölüm yoktur. Ey Cehennem 'de olanlar! Sizlere de ölüm yoktur. Herkes kendi 
bulunduğu yerde sonsuza dek kalsın' 691 

Yine bu konuda Resulullah Aleyhisselam' ın şöyle buyurduğu rivayet olunmak
tadır: "Cenneti hak edenler Cennet'e, Cehennem 'i hak edenler de Cehennem 'e 
yürüdükten sonra ölüm getirilerek Cennet'le Cehennem arasına konulur. Son-

689 El-Fevfüdü' l-Müşawak, ( 1 88) 
690 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "tefsir bölümünde "(Ey Peygamber!) Sen onları pişman

lık ve üzüntü gününü hatırlatarak uyar ve korkut. " Başlığı altında (8 / 282) ve "er-Rikak 
bölümünün" "Sıfatu' l-Cenneti ve'n-Nari" başlığı altında aktarırken İmam Müslim de eseri
nin "Cennet bölümünde "en-Nar yedhuluneha' l-CebbarCın" başlığı altında rivayet etmiştir, 
( 1 1/423) 

691 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "er-Rikak bölümünde" "Yedhulüne'n-Nare Seb'Cıne El
fen bi-Gayri Hisabin" başlığı albnda ( 1 11414) aktarırken İmam Müslim, eserinin "Sıfatu'l
Cenneti" bölümünde en-Nar yedhuluneha'l-Cebbarun" başlığı altında rivayet etmiştir. 
(5/706) 
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ra bir müezzin (anonsçu) şöyle seslenir: 'Ey Cennettekiler! Ölüm yoktur. Ey 
Cehennem 'de o/an/ar! Ölüm yoktur. Cennettekiler huzurlu ve refah içinde olur
lar. Cehennemdeki/er de huzursuz ve kendi sıkıntıları içerisinde kalırlar. ' 692 

Ebu Hureyre 'den rivayet olunmuştur. Resulullah Aleyhisselam' ın şöyle bu
yurduğu rivayet olunmaktadır: "Cenneti hak edenler Cennet'e, Cehennem 'i hak 
edenler de Cehennem 'e girdikten sonra ölüm telbiyelerle (Lebbeyk Allahumme 
Lebbeyk. . .  diyerek) getirilir. Cennetliklerle Cehennemlikler arasında bulunan 
bir sur (Sırat) üzerinde konulur. Sonra birisi: 'Ey Cennetteki/er! Diye seslenince 
onlar içinde bulundukları yerden çıkarılacaklar diye korkuyla bakarlar. Sonra 
ey Cehennem 'de olanlar! Diye seslenince onlarda bulundukları yerden kurtula
caklar ve şefaat olunacaklar sevinciyle bakarlar. Daha sonra Cennetteki/erle Ce
hennemdeki/ere hitaben: Bunu tanıyor musunuz? Diye sorulur. Cennetteki/erle 
Cehennemdekiler (falanlar filanlar): Onu tanıdık. O teslim olduğumuz ölümdür, 
derler. Ölüm o surun üzerinde kesilir ve şöyle seslenilir: Ey Cennettekiler! içinde 
bulunduğunuz durumda kalıcılık vardır Ölüm yoktur. Ey Cehennem 'de olanlar! 
İçinde bulunduğunuz durumda kalıcılık vardır Ölüm yoktur. " 693 

Bu hadisi İmam Nesei ve İmam Tirmizi rivayet etmişler ve onun "Hase
Sahih" olduğunu söylemişlerdir. Bunların rivayetinde geçen ölümün yanı üzere 
yatırılıp kesilmesi ve Cennetliklerle Cehennemliklere seslenilmesi , bunların hepsi 
gerçeklerden ibarettir. Yoksa bazılarının çirkince yaptıkları yanılgıları gibi birer 
hayal ürünü ve temsilden ibaret değildir. Nitekim bazıları : "Hadislerde geçtiği 
gibi ölüm bir sunumdur. Yoksa kesilmesi bir kenara o cisim olarak ta arzolunmuş 
değildir. Burada geçenler doğru değildir. " Demişlerdir. 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan Allah "ölüm"den davar 
şeklinde bir suret yapar ve o kesilir. Nitekim insanoğlunun amellerinden de gözle 
görülüp sevaba veya cezalandırmaya döndürülecek bir suret oluşturmaktadır. 
Şanı yüce olan Allah arazlardan cisimler oluşturur. Böylece asıl özden olmayan 
arazlar soyı ıt iken somut bir hale maddeye dönüşürler. Doğal olarak cisim ve 
maddeler de arazlara döndürülerek soyutlaşırlar. Arazlardan yeni arazlar da ya
pan Allah Azze ve Celle maddelerden madde ve cisimlerden cisim de yapar. 

Bu sayılan dört kısım şanı yüce ve noksanlıklardan uzak olan Rabbimiz için 
kolaydır. O'nun (c .c) bunlar için iki nokta arasını birleştirme yahut imkansızları 

692 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "er-Rikak bölümünde" "Sıfatu' l-Cenneti ve'n Nari" başlığı 
altında nakletmiş ( 1 1/473) imam Müslim ise eserinin, "Sıfatu' l-Cenneti" bölümünde en-Nar 
yedhuluneha'l-Cebbarun" başlığı altında rivayet etmiştir. (51706) 

693 Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş, (2/261 )  İmam İbni Mace eserinin "Zühd" bölümünde 
"Sıfatu'n-Nari" başlığı altında rivayet etmiştir. (2/435) imam Tirmizi ise eserinin, "Sıfatu'l
Cenneti" bölümünde Ma cae fi-huludi Ehli' l-Cenneti ve Ehli 'n-Nari" başlığı altında rivayet 
etmiştir. (4/596) Bu hadis ' Hase-sahih"tir. İmam Nesel'nin eserinde rastlamadık. Doğruları 
tam olarak bilen Allah' tır. 
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bir araya getirme gibi bir şeyleri toparlaması da gerekmez. Yoksa: "Ölüm, ölüm 
meleğinin işidir. Tüm şu anlatılanlar Allah'a ve Peygamberine karşı var imiş gibi 
anlatılmış olan eksikliklerin bozuk ve yersiz birer telafisidir. Bunlar ne akla ve 
mantığa ne de rivayet edilen nakil ve haberlere uymayacak kadar bozuk yo
rumlardan ötegeçmez."  Diyen bir kişiye bu hususlarda sorumluluklar yüklemek 
olacak iş değildir. Bunun sebebi de zaten bu tip insanlar Resulullah -sallallahu aley
hi vesellem- 'le bile konuşmuş olsa O'nu anlamazlar. Böyle bir iddiada bulunan bu 
kimse burada sözü edilen kesim işinin nefsin öz cevherinden olmayan arazının 
kesilmesi şeklinde zannetmiştir. 

Yukarıda anlattığımız bu olaylarda bir başka yanılgı da; bir şeyin asıl cev
herinden olmayan arazın yokluğa mahkum olduğu bundan dolayı da yok olup 
yerini kesilebilecek bir cisim alıyor, denilmesi ve öylece inanılmasıdır. insanlar 
bu tipten olarak hangi şekilde düşünecek olurlarsa olsunlar doğru yolu bulama
mışlar demektir. 

Çünkü Şanı yüce olan Allah arazlardan cisimler oluşturup onları maddelere 
çevirmektedir. Bu durum tıpkı Resulullah Aleyhisselam' ın; "Bakara ve Ali İmran 
sureleri Kıyamet gününde birer bulut şeklinde gelecektir" diye buyurduğu sahih 
hadisinde geçtiği gibidir.694 Burada sözü edilen husus; noksanlıklardan ve nok
san niteliklerden uzak ve yüce olan Allah' ın bu iki sureyi, okunmalarıyla oluşan 
sevaplarından dolayı kıyamet gününde iki dolu yağmur bulutu haline dönüştü
recek olmasıdır. 

İmam Ahmed' in rivayet ettiği bir hadiste şöyle geçmektedir: Resulullah Aley
hisselam şöyle buyurmuştur: "Allah Azze ve Celle'nin yüceliğinden ve ululuğun
dan bahsettiğinizde yani Sübhanallah, Elhamdulillah ve Uıilaheillallah diyerek 
Allah 'ı andığın ızda bunlar Allah Azze ve Celle 'nin Arşı etrafında tavaf ederler. 
Onlar arıların vızı ltıları gibi bir ses çıkararak Allah 'ı zikredenleri zikrederler. 695 

Kabir azabı veya kabrin nimetlerinin biçimlenmesi ve ölene gösterilmesi ko
nusunda geçmiş olan hadis bunların tablolar ve şekiller halinde resmedilerek 
kendisine sunulan şeylere; "Siz kimsiniz?" diye soracağını onların da kendisine: 
"Biz, senin dünyada yaptığın iyi ve kötü amelleriniz" diye cevaplayacaklarını 
bildirmektedir. Tüm bu anlatılanlar her biri birer hayal ve kuruntudan ibaret ol
mayıp gerçeklerin ta kendisidir. 

Çünkü Allah Azze ve Celle insanın dünyada iyi veya kötü olarak yapmış 
olduğu tüm amellerini onun kabrine veya ölümünden sonra iyi şekiller veya 

694 Bu hadisi İmam Müslim eserinin 'Salatu' l-Müsafir!n' bölümünde 'Fadlu Kıraeti' l-Kur'an baş
lığı altında ve " İkrau' l-Kur'ane" diye başlayan şekliyle rivayet etmiştir, (2/456) 

695 Buslr! "Zevfüd" adlı eserinde "bu hadisin isnadı sahih ravileri de güvenilirdir", diyor. (3/192) 
İmam Hakim ise, İmam Müslim'in şartlarını gözeterek hadisin sahih olduğunu söylüyor. 
]marn Zehebi onu doğruluyor. Bunlar bu hadisi Nu'man Bin Beşir' de rivayet etmiştir. 
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kötü şekiller halinde tablolaştırıp biçimlendirmektedir. Nitekim kıyamet gününde 
Allah Azze "nur"u müminler arasında paylaştıracaktır. Onların iman derecelerine 
göre oluşturarak biçimlendirdiği nuru hemen önlerinde giden ve onları aydınla
tan bir şekilde düzenleyecektir inşaallah. Bu anlatılan akla uygun bir iş olduğu 
gibi İlahi vahiy de bunu reddetmez. 

Aklın ölçüleriyle İlahi vahyin uyum gösterdiği hususlardan olarak şöyle bir 
hadis de aktaralım. Said' in Katade' den Berra hadisinin benzeri ve "mürsel" ola
rak naklettiği bir haberde şöyle geçmektedir: Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle 
buyurduğu bize rivayet olundu: "Müminler kıyamet gününde kabirlerinden iyi 
amellerinden oluşturulmuş bir güzel şekil onun güzelliğidir. Mümin kişi ona sorar: 
''Allah 'a yemin ederim ki seni güzel b ir kimse olarak görüyorum. Sen kimsin?" O 
şey: "Ben senin amelinim " der. Hemen bir nur olur ve o mümin kişiyi Cennet'e 
doğru götürür. Eğer bu kişi Allah 'a inanmayan kfıfir b ir kimse ise kabrinden çı
kınca kötü bir şekle bürünmüş kötü amelleri onun karşısına dikilerek ona şöyle 
der: ''Allah 'a yemin ederim ki seni çirkin bir kimse olarak görüyorum. Sen kim
sin?" O şey: "Ben senin amelinim " der. Hemen onu Cehenneme götürür. " 

Mücahid bu hadisin bir benzerini aktarmış ve İbni Cüreyc ise şöyle demiş
tir: "Mümin kişinin amelleri kendisine güzel bir şekil ve hoş bir koku halinde 
belirir. Sahibine doğru döner ve onu her türlü hayırla müjdeler. O da ona: "Sen 
kimsin?" diye sorar. O: "Ben senin amelinim,"  der ve onun için önünde giden 
ve aydınlatan bir nur oluşturur onu Cennet' e götürür. Zaten bunu da "İmanları 
nedeniyle Rabbleri onları doğru yola erdirir. " (Yunus, 10/9} ayeti açıkça ifade 
etmektedir. Kafir kişiye de amelleri kötü bir şekil ve çirkin bir koku oluşturur. Onu 
Cehenneme sokuncaya kadar ondan hiç ayrılmaz. 

İbni Mubarek şöyle diyor: "Mubarek bin Fudale , es-Saffat suresinin 58 ve 
59. ayetlerini :  "Bizler birinci ölümümüz hariç bir daha biz ölmeyecek ve bir 
daha azap görmeyeceğiz. Değil mi?" (Saffat, 37/58 -59) okuduktan sonra el
Hasan'dan aldığı bir hadisi bize şöyle rivayet etti: "Onlar,her tür nimet sahibi 
kişinin öldükten sonra nimetlerinin kesilip gideceğini biliyorlar bundan dolayı 
da şöyle diyorlardı :  "Bizler birinci ölümümüz hariç bir daha ölecek ve bir daha 
azap görecek değiliz. Değil mi?" Onlara cevap olarak "Hayır" , denilince; "İşte bu 
Allah ' ın yüce bir feyzi ve bereketidir." Dediler. 

Yezid er-Rekkaşi, bir konuşmasında şöyle diyordu : "Cennet' e girenler ölüm
den emin olduktan sonra yaşamanın kendileri için çok güzel ve tatlı olduğunu 
anladılar. Orada hastalıklardan uzak oldular. Allah' ın makamında O'nun kom
şuları oldular." Daha sonra Yezid er-Rekkaşi ağlamağa başladı ve gözyaşları sa
kalını ıslattı. 696 

696 Hadi'l-Ervah, (319 -321 
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Peygamberlerin (Nebilerin) Kendi Toplumlarına Karşı 
Yaptıkları Konuşmalar 

·:· 665 

32. "Beni valideme iyi davranan birisi kıldı; mütekebbir bedbaht kıl
madı. 

33. "Doğduğum günde, vefatım gününde ve dirilti/eceğim günde 
selam banadır. " 

34. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, hak söze göre 
budur. 

35. Al/ah 'ın çocuk edinmesi olacak bir şey değildir. O bundan mü
nezzehtir. Bir işe hükmettiğinde ona yaln ızca: "Ol"  der. O da oluverir. 

36. Muhakkak Allah benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir. O 
halde yalnız O'na ibadet edin. Dosdoğru yol budur. 

37. Cemaatler, (Hz. İsa hakkında) kendi aralarında anlaşmazlığa 
düştüler. O büyük günde hazır olacaklarından dolayı vay o kafirlerin 
haline! 

38. Bize gelecekleri günde nasıl işitirler, ne biçim görürler! Fakat 
zulm edenler, o günde apaçık bir sapıklık içindedir. 

39. Sen onları işin bitiriliverileceği o hasret günü ile korkut. Halbuki 
onlar gaflet içindedirler, onlar hô.la iman etmezler. 



... 
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40. Arza ve üzerindekilere elbet Biz m irasçı oluruz. Ve yalnız Bize 
döndürülürler. 

4 1 .  Kitab 'da İbrahim 'i de an! O, son derece doğru sözlü bir peygam
berdi. 

42. Hani  babasına: "Babacığım demişti, işitmeyen, görmeyen ve 
sana hiç bir faydası olmayan şeye n için ibadet edersin? 

43. "Babacığım, ilimden sana gelmeyen bana geldi, bana uy ki, seni 
dosdoğru bir yola ileteyim. 

44. "Babacığım, şeytana ibadet etme! Muhakkak şeytan Rahmana 
asf olmuştur. 

45. "Babacığım, doğrusu Rahmanın azabı sana dokunur da şeytanın 
velisi (arkadaşı) olursun diye korkarım. " 

Tefsiri: 

Hz. İbrahim Halilullah babasına şöyle diyordu: "O ( İbrahim) ,  bir zamanlar 
babasına demişti ki; Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir yararı da 
olmayan bir şeye ne diye tapıyorsun?"  (Meryem, 19/42) 

Hz. Halilullah İbrahim babasıyla konuşmasına başlarken onun babalık va
karını ve onurunu gündeme getirmekte ama ona ismiyle hitap etmemektedir. 
Bundan sonra hitabın şekli sorgulama tarzına dönüyor ve Hz. İbrahim "duyma
yan, görmeyen ve sana hiçbir yararı da olmayan bir şeye tapma" şeklinde emir 
vererek konuşmuyor ama sorarak şöyle diyor: "Duymayan, görmeyen ve sana 
hiçbir yararı da olmayan bir şeye ne diye tapıyorsun?"  

Ayetin devamında: "Babacığım! Gerçekten de sana gelmeyen bir ilim 
bana geldi. Durum böyle olduğundan bana tabi ol da seni dosdoğru bir yola 
çıkarayım. " (Meryem, 19/43) Diyor ama babasına: "Sen cahilsin h içbir şey 
bilmiyorsun. " Demiyor. Çünkü konuşmasını en yumuşak ve saygılı bir tarzda 
yapıyor ve : "Babacığım! Gerçekten de sana gelmeyen bir ilim bana geldi. " De
dikten sonra: "Durum böyle olduğundan bana tabi ol da seni  dosdoğru bir yola 
çıkarayım. " Diyor. 

Burada anlatılan Hz. Musa'nın Firavun'a söylediğinin bir benzeridir. Hani 
şöyle demişti : "De ki, arınmaya ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? 
Böylece O'ndan korkarsın. " (Naziat, 79/18 -19)  

Yukarıdaki ayetin devamında ise şöyle geçmektedir: "Ey babacığım!  Ger
çekten de ben, Rahman tarafından sana bir azap geleceğinden ve senin şeytanın 
yakını  (velisi) olacağından korkuyorum. " (Meryem, 19/45) 

Kendisi hakkında korkmak yerine şefkatli kimselerin başkalarına gösterdik
leri şefkat ve acıma gibi Hz. lbrahim, babası hakkındaki korkusunu gündeme 
getirmiştir. Babasına azabın ulaşması hı • c: 1_ı sunu anlatırken ''nıesse" dokunmak 
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ifadesini kullanmaktadır. Bu yüklem bunları anlatmanın en hoş ve nazik anla
tımını ifade etmektedir. Bundan sonra azabı anmış ve Allah ' ı  hatırlatırken "Er
Rahman" diye nitelemiş ama "El-Cebbar" veya "El-Kahhar" diye anmamıştır. 

Bir bakın hangi ifade tarzı buradakilerden daha nazik ve saygılıdır? Bu tür 
hitabın bir benzeri de "Yasin" suresinde geçmektedir. Allah' ın elçisi olarak toplu
mu hakka çağıran kişileri yalanlamakta olanları uyarmak için şöyle demekteydi: 
" . . .  Ey kavmim! Dedi: Bu elçilere uyun. Sizlerden herhangi b ir ücret istemeyen 
bu kimselere tabi  olun. Çünkü on lar, doğru yola ermiş kimselerdir. Bana ne oldu 
ki, kulluk etmeyeyim? Sizler de O'na döndürüleceksiniz. " (Yasin , 36/ 20-2 1 )  

Bu sadetten olarak Hz. Nuh Aleyhisselam d a  kavmine hitabederken benzeri 
bir konuşma tarz ve üslubu kullanmıştır. Şöyle ki : "Nuh dedi ki, Ey kavmim! 
Gerçekten de ben sizi, 'Allah 'a kulluk edin, O'ndan gereği gibi (günahlardan 
sakınarak) korkun ve bana itaat edin ki, Allah günahların ızı bağışlasın da sizleri 
belirli bir süreye kadar ertelesin. ' Diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. "  (Nuh, 
70/2-3) 

Diğer Allah elçilerinin de insanlarla konuşurken takibettikleri konuşma tarz 
ve üslubu Kur'an' ın bildirdiği kadarıyla hep aynıdır. Kur'an' ı incelediğinizde gö
receksiniz ki, insanlara karşı hep en yumuşak ve en tatlı hitap şekli benimsenmiş
tir. Hatta Allah Azze ve Celle 'nin kullarına karşı hitap şekli de aynıdır. Nitekim 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri 
yaratan Rabbinize kulluk edin. " (Bakara, 2/2 1 )  

Diğer ayetlerde d e  hitabın tarz ve üslubu hep aynıdır. Nitekim noksanlıklardan 
ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey insan
lar! Bir örnek verildi şimdi onu dinleyiniz. Allah' ı  bırakıp ta yalvarıp taptıklarınızın 
hepsi biraraya gelseler de bir sineği bile yaratamazlar. " (Hace, 22/18) 

"Ey insanlar! Kuşkusuz ki, Allah 'ın vaadi haktır. Sakın ha dünya hayatı sizi 
aldatmasın .  O aldatıcı (şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın" (Fatır, 35/5) 

Bir de şanı yüce olan Allah' ın şu ayetini bir düşünün .  O (c .c . )  şöyle buyur
maktadır: "Hani b iz, meleklere (Allah'a şükür ya da) Adem 'e (saygı için) secde 
edin, demiştik. Bunun üzerine hepsi secde ettiler ci. · yaln ızca iblis secde etmedi. 
O ( İblis) cinlerden idi ama isyan ederek Rabbinin emrinden çıktı. Durum böyle 
iken siz, beni bırakıp ta onu ( İblis' i ) ve onun soyunu kendinize dostlar mı edini
yorsunuz? Üstelik onlar ( İblis ve soyu) sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için bu ne 
kötü bir değişimdir. " (Kehf, 18/50) 

Akıllara hitabederek onları destekleyen bir lütuf olarak şu ayeti bir incele
yelim. Allah (c .c. ) şöyle buyurmaktadır: "Haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi 
Zikir (Kur'an) ile uyarmaktan vaz mı geçelim?  (Ez-Zuhruf, 43/5) 



Bedai 'ut-tefslr 

Bu ayette vurgulanmak istenen hususu da, iki te'vil (yorum) ile açıklayabili
riz: İlki: "Sizler, haktan yüz çevirip haddi aştınız ve sapıttınız diye biz de sizden mi 
yüz çevirelim?" İkincisi: "Sizler, haktan yüz çevirip haddi aştınız ve sapıttınız diye 
sizi kendi halinize mi terk edelim de size yardım etmeyelim mi?"697 
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46. Dedi ki: "Ey İbrahim, sen benim ilah/arımdan yüz mü  çeviri

yorsun? Eğer vazgeçmezsen, seni mutlaka taşlarım .  Bir süre benden 
uzaklaş, yanımdan git. " 

4 7. Dedi ki: "Selam olsun sana! Ben, Rabbimden senin için mağfiret 
isteyeceğim. Çünkü Rabbim bana gerçekten merhametli ve lütufkardır. 

48. "Ben, sizi de sizin Allah' dan başka taptıkların ızı da terk ediyo
rum; yalnız Rabbime dua ediyorum. Rabbime dua etmekle bedbaht ol
mayacağımı  ümit ederim. "  

49. lbrahim onları ve onların Al/ah 'dan başka taptıklarını terk edince 
Biz ona (oğlu) İsheık'ı ve Yakub 'u bağışladık. Onların hepsine peygam
berlik verdik. 

697 Bedfü'u-lFevfüd, (3/133 -134) 
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50. Ve Biz onlara rahmetim izden (nübüvvet) bağışladık. Ve onlara 
doğruyu söyleyen yüce bir dil verdik. 

51 . Kitab 'da Musa 'yı da an. O ihlasa erdirilmiş bir rasul ve bir pey
gamberdi. 

52. Biz ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu kendimize yak
laştırarak özel b ir şekilde konuştuk. 

53. Ona rahmetimizden kardeşi Harun'u peygamber olarak bağışla
dık. 

54. Kitab'da Ismai/'i de an. O, sözünde durandı, rasul bir peygam
berdi. 

55. O ehli {kavmi) ne namazı ve zekatı emrederdi ve o, Rabbi katında 
makbul bir kimse idi. 

56. Ve Kitabda İdris 'i de zikret. Gerçekten o, çok doğru sözlü bir 
peygamberdi. 

5 7. Biz, onu yüce bir makama yükselttik. 
58. İşte bunlar Allah 'ın kendilerine nimet verdiği Adem 'in soyundan, 

Nuh ile (gemide) taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsrail soyundan 
olan peygamberlerdendir, Bizim hak yola ilettiğimiz ve seçtiklerim izden
dir. Onlara Rahmanın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapa
n ırlardı. 

59. Bunlardan sonra ise namazı terk eden, arzularına uyan bir kavim 
geldi. İşte onlar ğayy ile karşılaşacaklar. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah (c . c . )  şöyle buyurmaktadır: "Daha sonra da onların 
arkalarından öyle bir nesil geldi ki, namazı (ruhunu yitirerek) terkettiler ve ne
fislerinin her türlü arzu ve isteklerine uydular. Bu yüzden onlar sapıklık/arının 
cezasını görecekler. (Ya da Cehennem'in Gayyası olan dibine atılacaklar) " (Mer
yem, 1 9/59) 

Bu ayetin yorumunda aktarılan haberlerde görülmektedir ki ; Sahabe ve 
sonrası tabiin alimleri bu ayetin açıklamasında "namazı yitirip terketmek" ifa
desini "namazların vaktini geçirmek, kılmayıp terketmek, vaktini, gereklerini ve 
asli kimliğini yitirmek" olarak açıklamaktalar. Namazları bile bile vaktinin sonuna 
erteleyenler ya da vakti girmeden kılmaya kalkışanlar Allah Azze ve Celle'nin 
bu hususta koymuş olduğu sınırları tecavüz etmektedirler. Bu hususta konulan 
sınırları ve kuralları namazları vaktinden önceye alarak veya vaktinin sonuna er
teleyerek çiğnemenin ve böylesi bir namazın kabulünü ummanın mantığı nedir 
bilemiyoruz. 698 

698 Kitabu's-Salat, (76) 
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60. Tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İşte 
onlar Cennet 'e girecekler ve hiçbir şekilde zulme uğratılmazlar. 

61 . Rahmanın kullarına gayb ile va 'dettiği Adn Cennetlerine (gire
ceklerdir) . O'nun vadettiği muhakkak gerçekleşecektir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah (c .c . )  §öyle buyuruyor : "On/ar Adn Cennetlerine gire
cek/erdir. Hiç kuşkusuz O'nun (Rahman Allah' ın )  vaadi gerçekleşecektir. " El
(Meryem, 19/61 )  

Ayette geçen Allah' ın vaadi yani Allah' ın verdiği sözler ve "olacaktır" dediği 
hususlar mutlaka gerçekleşecektir, anlamındadır.699 
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62. Onlar orada boş sözler işitmezler. İşittikleri ancak "se/am "dır. 
Onlara orada sabah ve akşam rızık/arı verilecektir. 

63. işte kullarımızdan takva sahibi olanlara miras olarak vereceğimiz 
Cennet budur! 

64. Biz (melekler) ancak Rabbinin emriyle ineriz. Bizim önümüzde
ki, arkamızdaki (geleceğimizde ve geçmişimizdeki) ve bu ikisinin arasın
daki herşey, yalnız O'nundur. Rabbin unutkan değildir. 

65. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde 
O'na ibadet et ve O'na ibadetinde sebat göster. O'nun adıyla anılan bir 
kimse biliyor musun? 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "O (Rahman Allah) 
göklerin yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve 
O'na kulluk etmek için (nefsin isteklerine ve bu uğurda göreceğin kötülüklere) 

699 El-Fevfüdü' l-Müşavvak, ( 13) 
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sabret ve dayanıklı ol. O'nun bir adaşı veya bir benzeri var mı  ki! Böyle bir şey 
biliyor musun? "  (Meryem, 19/65) 

Bu ayetin hemen bir öncesinde Allah Celle ve Azze, kendisine herhangi bir 
adaşının ve benzerinin olmadığını meleklerin diliyle şöyle anlatmaktadır: "(Me
lekler şöyle diyorlar: Ey Muhammed) : Biz, yalnızca Rabbinin emriyle (göklerden 
yeryüzüne) ineriz. Önümüzde arkamızda ve bunlar arasında her ne varsa O'na 
aittir. Rabbin asla unutkan değildir. O (Rahman Allah) göklerin yerin ve ikisi 
arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve O'na kulluk etmek için 
(nefsin isteklerine ve bu uğurda göreceğin kötülüklere) sabret ve dayanıklı ol. 
O'nun bir adaşı veya bir benzeri var mı ki! Böyle bir şey biliyor musun?" (Mer
yem, 19/64-65) 

Burada vurgulanmak istenen şey ise, gerek meleklerden gerekse başka 
şeylerden oluşmuş başdöndürücü bu koca koca ordular hep O Rahman olan 
Allah' ındır. Meleklerden oluşmuş bu muazzam ordu yalnızca O'nun emriyle ine
bilir. Allah Azze ve Celle onların önlerinde arkalarında ve ikisi arasında bulunan 
her şeyin sahibi ve malikidir.Gücü, kuvveti , kudreti, sultanlığı, krallığı , mülkü ve 
ilmi kusursuz mükemmeldir. Asla hiçbir şeyi unutmaz. Göklerin, yerin ve ara
larında bulunan her şeyin yaratıcısı, besleyip büyüteni, düzenleyeni ve sahibi 
kendisi olması bakımından onların yönetimi ve çekip çevrilmesi de O'na aittir. 

Öyleyse böylesi bir Rabbin eşi benzeri ve adaşı olamaz. Çünkü O (c .c . )  ken
dine özgü nitelikleri ve fiilleriyle mükemmellikte tektir ve tek başınadır. Bu tarzda 
nitelikleri ve fiilleri olmayan ve isimlerinin anlam ve özdeşliği bulunmayan ve 
yalnızca söylentiden ibaret olup mükemmeliyetten nasibi olmayanların eşsiz ve 
adaşsızlığından söz edilemez. 700 

66. İnsan: "Ben, öldükten sonra m ı  diriltilip çıkarılacakmışım ?"  der. 
67. (Peki) insan, daha önce h içbir şey değilken, gerçekten Bizim ken

disini yarattığımızı düşünmez mi? 
68. Rabbin hakkı için onları ve şeytanları, elbette haşr edeceğiz. Son

ra onları Cehennem 'in etrafına dizleri üzere elbette hazır edeceğiz. 
69. Sonra her bir kesimden Rahmana karşı küfürde daha cesur ve 

şiddetli kim ise onu ayırırız. 

700 Es-Savfükü'l-Mürsele, (3/1028) 
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Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Sonra da her taraf
tardan (ulus, toplum ve din mensuplarından) Rahman olan Allah 'a en çok asi 
olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. " (Meryem, 19/69)  

Ayette geçen "şfatun" kelimesi fraksiyon, dağınık grup ve bazısı bazısına 
bazı yönlerden ortak ve taraftar olan insan topluluğu gibi anlamlara gelmektedir. 
Bunun çoğulu olan "eşya "' kelimesi ise taraftarlar anlamınadır. Şia kelimesi ile 
eşyô ' kelimesi arasındaki fark eşya ' kelimesi tabiler taraftarlar ve uyanlar anla
mına gelirken şia kelimesi bir kısmının diğer bir kısmına tabi olduğu topluluklara 
denilmesidir. Bu kelime genel olarak kötüleme için avaneleri ve ayakdaşları gibi 
anlamlara kullanılır. Bu hususu ayette de görebiliriz. 

Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Dinlerini parça parça 
bölerek gruplara (hiziplere, partilere , mezheplere ve fraksiyonlara) ayıranlar var 
ya senin onlarla h içbir alakan olamaz. " (En'am, 6/159) 

Bir diğer ayette de aynı hususu görebiliriz. Şanı yüce olan Allah Azze ve 
Celle şöyle buyuruyor: "Artık bundan önce benzerlerine (eşiasına, avaneleri
ne ve ayakdaşlarına) yapıldığı gibi kendileriyle arzuladıkları şey arasına perde 
çekilmiştir. " (Sebe' ,  34/54) Bunları örnek olarak gösterdikten sonra doğruları en 
iyi bilen Allah' tır diyelim. 

Şia kelimesi yapım bakımından "şiya"' ve "işa'a" kelimelerinden türemiştir. 
Bunlar antlaşma, toplanma, biraraya gelme ve uyuşma kelimelerinin karşıt an
lamlısı kelimelerdir. Bundan dolayı da "şiya' " sözcüğü yalnızca sapıklıkta olan ve 
doğru yoldan çıkmış bulunan topluluklar için kullanılagelmiştir. Nitekim anlaşmaz
lıklar içinde parça parça olup dağılmak zaten bu kelimenin anlamı içerisindedir. 

Ayette geçen ve sonra da her ulus, toplum, mezhep ve din taraftarıyla men
suplarından Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar ve en çok bozgunculuk 
çıkaranlar hangileri ise çekip ayıracağız ve onları ateşe atacağız. Öyle görünüyor 
ki , ayetin anlamı içerisinde ateşe atılacaklar arasında ilk sırada olanlar toplumla
nn ve toplulukların elebaşları ve liderleri yeralırken onlara tabi olanlar ve onların 
peşinden gidenler ikinci sırada gelmektedir. Zaten onlar dünya hayatında da 
onların tabileri idiler. 

Ayetin anlam ve kelime yapısıyla cümle bütünlüğünü ele aldığımızda onlar
dan hangisinin daha şiddetli olduğunu dilbilgisi ve dil bilginleri açısından değer
lendirelim : 

İlki: Dil bilgini olan Nahivci el-Halil ' in görüşüdür. Hal il, ayette geçen ve en 
şiddetlisi anlamına gelen "eyyühum " (hangisi) sözünün cümlenin başlangıcı 
olan ilk kelime yani mübteda, "eşeddü " (daha şiddetlidir) ifadesinin de ondan 
haber veren yüklemi olduğunu ifade etmektedir. Cümlede anlatılmak istenen 
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şey is� ; onların arasından hayırlı ameller işlemeyenlerin hikayesi anlatıldığından 
ayetin şöyle bir yorumu yapılabilir: "Aralarından Rahman'a karşı azgınlıkta han
gisi daha şiddetli ve daha keskin ise onu seçip ayıracağız . "  

İkincisi: Arapça d i l  bilgini olan Yunus'un görüşüdür. Ayetin bu tarzdaki ya
pısını biraz değişik yorumlayarak cümleyi bir önce geçen cümleciğin yüklemine 
bağlamıştır. Bu durum "Onun, senin kardeşin olduğunu öğrendim," yerine "bil
dim ki , o senin kardeştir" ifadesinde cümlenin yükleme bağlandığı gibidir. Zaten 
eylemler kalbin işidir, denir ve ayet cümlesinin hükmü de kalbin yaptığı eylem
lerden sayılarak ona bağlanır. 

Üçüncüsü: Ünlü Arapça dil bilgini olan Sibeveyh şöyle diyor: "Ayette geçen 
ve hangisi anlamına gelen "Eyyü" kelimesi "Ismu 'l-mevsul" yani bir bağlaçtır. 
Bu şekil okunuşu ve yapısı mebni yani değişmezdir. Kendinden sonra yeralan ve 
bağlaç olan "huve" kelimesi cümleden kaldırılmıştır. Burada geçen "hangisi ki, o 
daha şiddetlidir ise" ifadesinin dile uygun olması için "ki " bağlacı ve "O" zamiri 
atılarak ifade "hangisi daha kuvvetli ise" şekline dönüştürülmüştür. 

Yukarıda sıralanan bu üç görüşün her birinin kendince sakıncası olması ne
deniyle bize göre doğrusunu sizlere açıklayacağız. İnşaallah. 

Görüşlerin ilki yani Nahiv bilgini Halil ' in görüşü altı uygulamayı gerektir-
mektedir: 

Ilki: "Ki" anlamına olan bağlacın cümleden çıkarılması, 
/kincisi: "O . . .  ise" bağlı cümleciğini oluşturan yapının cümleden çıkarılması. 
Üçüncüsü: A.yetin anlatım tekniği içerisinde "Kendilerine en şiddetli şahıslar 

denilen kimseleri" gibi bir ifadenin cümleden çıkarılmış olduğu fikri ima edilmek
tedir. Oysa burada böylesi bir yoruma Arap dili açısından muhtemeldir diyemi
yoruz. Bu ayetin yapısal anlatımı içerisinde olup Arap dili bakımından cümleden 
çıkarılması gereken kısım, yalnızça "o ki onlardandır ki en şiddetlidir işte onu" 
gibi bir ifadeyi kaldırıp anlamını bozmadan bağlaçları çıkarıp yeni cümle ögeleri 
kullanmaktır. Böylece "onların en şiddetlisin i" ifadesi kısa ve öz olarak getirile
cektir. Nitekim böyle bir anlatımla ilgili olarak şu ayeti örnek verelim. Şanı yüce 
olan Allah Azze şöyle buyurmaktadır: "Ve Melekler ise ellerin i  onlara doğru açıp; 
'Kendi canların ızı çıkarın' hadi, diyecekler. " ( En'am, 93) Bu ayette ; "ellerini on
lara doğru açıp" ifadesinde "açıp" kelimesi yerine yine aynı anlam ve anlatılmak 
istenen hususta bir bozulma olmaksızın "açarak" , "açıcı olarak" veya "açmış 
olarak" kelimeleri de kullanılabilecektir. 

Bir başka ayette de şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "O'nu (Allah' ı ) 
bırakıp ta kendilerine başka dostlar edinenler şöyle diyorlar: 'Biz, onlara yaln ızca 
bizi Allah ' a çokça yaklaştırsın/ar diye tapın ıyoruz. " (Ez-Zümer, 39/3) Bu ayette 
de "onlar ki kendilerine başka dostlar edinici idiler" ifadesi "kendilerine başka 
dostlar edinenler" şeklinde çevrilmiştir. 
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Dördüncüsü: Bu ayetin cümlesinden çıkarıldığı varsayılan ifadenin önemi 
olmadığı gibi böyle bir şeyin düşünülmesi de doğru değildir. Çünkü , ayette şanı 
yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Sonra da her taraftardan (ulus, 
toplum ve din mensuplarından) Rahman olan Allah 'a en şiddetli asi olanlar 
hangileri ise çekip ayıracağız. " Ayette yer alan , "Rahman'a karşı asilikte şiddetli 
olanı hangisi ise" ifadesi onların kendileri mi yoksa bağlı bulundukları grupları 
ve cemaatları mı en şiddetlidir? Buradaki açıklamalarından sonra herhangi bir 
sorunun olmaması gerekir diye düşünüyoruz. 

Beşincisi: Bu hususta ortaya atılacak soru yalnızca konu hakkında bilgi edi
nip gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra olabilir. Eğer ayette geçen : "onlardan 
asil ikte Allah'a  karşı en şiddetli olanı hangisi ise" ifadesine kıyasla "Yanındakinin 
Zeyd mi yoksa Amr mı olduğunu bildim veya öğrendim . "  Veya "Zeyde mi dö
vüldün yoksa Anıra mı?" veya "Hangisi kalktıysa onu mu dövdün?" diyen bir 
insanın karşısındakine hitaben kullandığı bu ifadeler veciz ve beliğ olmaktan öte
dir. Ayette kullanılan "çekip alacağız" yüklemi bir bilgi verme veya ilmi bildirim 
değil ama yaptırıma yöneliktir. 

Burada "asilikte en şiddetli olanlar hangileridir?" sorusu cümlede; düz cüm
le haline geldikten sonra "asilikte en şiddetli olanlar hangileri ise anlan" gibi 
bir cümleye dönüşerek bir pekiştirme halini almış olduğundan açıkça bir başka 
sorunun sorulmasına imkan tanınmamaktadır. Nitekim "yanında bulunanlar ki, 
hangisi dövüldü?" sorusunun aksine "yanındaki Zeyd midir ki dövüldü yoksa 
Amr mı?" diye bir soru sorarsanız bu doğru olmaz. 

Eğer "hangisi" soru zamiriyle bu iki soru cümlesini birleştirerek bir cümle 
kurmak istiyorsak bilgilendirme, açıklama ve haber verme yüklemlerini kullana
rak yapabiliriz. Haber ya da dilek-istek kipleri kullanılarak bir durum anlatılabilir. 
Bilgi edinme ve bilgilendirme yüklemleri ile yapılacak olan soru cümlelerinde (E) 
veya (HEL) soru kelimeleri ile başlanmaktadır. Mesela, "E Zeydun indeke em 
Amr?" yani "yanındaki Zeyd midir yoksa Amr mı?" ya da "yanında bulunan kişi 
Zeyd midir yoksa Amr mı?" dediğimizde amaçladığımız şey soru sorarak bilgi
lendirme ve bilgi edinmedir. 

Eğer "yanında bulunan kişinin Zeyd mi yoksa Amr mı olduğunu öğrendim?" 
dersek bu bilginin bize geldiğini haber vermiş oluruz. Burada kullanılan ifade 
soru ile beraber bilgi edinme ve bilgilendirmedir. Bundan dolayı da asıl amacın 
bilgi edinme ve bilgilendirme olması yanında cümle yapısının soru kelimeleriyle 
başlaması caizdir. Öyleyse bir şeyleri bildiği halde insanın bilgilendirme sorusu 
sorması ve cümlelerine soru sözcükleriyle başlanması doğaldır. Arapça'nın yapısı 
itibariyle bir yandan cümleye soru sözcüğü ile başlanılırken diğer yandan sanı 
ve tahminlerin cümleye eklenmesi söz konusudur. Bu tip cümlelerin kullanımları 
yaygındır. 
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Altıncısı: Bu ayetin cümle yapısı itibariyle çıkarıldığı varsayılan kısımlarına 
cümlenin gidişatı herhangi bir şekilde işaret etmemektedir. Öyleyse çıkarıldığı var
sayılan kısmın yeri de belli değildir. Durum bu olunca da ayetten çıkarıldığı sanı
lan kısmın 'ne '/iği' ve yerinin neresi olduğu bizce bilinmeyen bir konumdadır. 

Arap dil bilgini olan Yunus'un fikirlerini elealırsak görürüz ki, bunların an
laşılmasının zorluğu açıktır. Arapça' da birinin sözünü alıp eleştirmek ya da o 
söze bir açıklamada bulunmak yahut sözü askıda bırakmak ve bir karara bağ
lamamak, demek olan "ta'lik'', yalnızca kalbin aktivitelerini ya da hareketlerini 
anlatmak için kullanılır. Bunlar; bilmek, öğrenmek, zannetmek ve sanmak gibi 
yüklemlerle anlatılmaktadır. Öyleyse "hangisi kalktı ki, onu dövdüm?" denemez. 
Çünkü bu cümlede yüklem askıya alınmış gibidir. 

Ünlü Arapça dil bilgini Sibeveyh'in fikirlerine gelince , onların problemi ge
nel görüşlerin dışına çıkmış gibi bir izlenim bırakır. Çünkü Arap dili içerisinde 
onları destekleyecek bir faktör bulunmamaktadır. 

Süheyli şöyle diyor: "Eğer Sibeveyh'in fikirlerini gerek düz yazı nesirle gerek
se şiirlerle destekleyecek kanıtlan olsaydı veya kendinden sonra bir takım des
tekleyici açıklamalar bulunsaydı fikirlerini eleştirip eserlerinde onu düzeltmeye 
kalkmazdık . Hem de onu başkalarından daha üstün tutardık. Ama bugün bizler, 
özellikle şu anlatımımız içerisinde de geçtiği gibi ona muhalefet ederek başkaları
nın fikirlerini savunmaktayız. Mesela bu ayetin yapısı içerisinde onun dediği gibi 
cümleden atılmış bir bölüm olduğu görüşünde değiliz ve savunmuyoruz da. 

Eğer bu ayetten bir bölüm çıkarılıp onun yerine bir şeyler konuldu ve bunları 
takdir ettiğimizde de "kardeşin hangisidir?" sorusu yerine "Hangisidir ki , senin 
kardeşin olandır?" gibi bir soru soruyoruz deniyorsa biz şöyle diyebiliriz: Böyle 
bir cümle neden "Eyyü" yani "hangisi" gibi bir belirsiz soru sözcüğü üzerine ku
rulmuştur? Öyleyse "Bir adama uğradım ki o senin kardeşindi" veya "bir adam 
gördüm ki, o senin baban mıydı?" gibi düzensiz sorular ve cümleler oluşabile
cektir. 

"Eyyü " yani "hangisi" soru sözcüğü genel yapıda iken özelleştirilmiş ve 
cümledeki diğer ögeler bırakılıp bunun cümleden kaldırılması ve konulmasının 
takdir edilmesi üzerine cümle sabitleştirilmiştir? Kısaca temel bir cümle ortadan 
kaldırılıp bağlı bir cümlecik veya bir yan cümlecik onun yerine getiriliyor ve tüm 
cümle ve anlatılmak istenen anlam bütünlüğü ile onun üzerinde değişmez kılını
yor? Oysa, "Ki " bağlaç cümleciği cümlenin ana temeli yerine geçip değişmezlik 
kazanıyor! 

Bu görüşler arasından Halil' in görüşü tercih edilebilir. Ama onun da bazı 
açıklamalara ihtiyacı var. Şöyle ki , söylenen sözün anlamını seçenekli takdir 
ederken cümlenin parçası olarak daha önce geçmiş olan kısım bir vehme da
yalıdır ve öylece hikaye edilmektedir. Bir şeyin öğrenilip sonra anlatılması gibi 
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"hangisi" anlamına gelen "Eyyü "  soru sözcüğü ile de Arapça soru cümlesinin 
temel yapısı olan sorgulama başlamaktadır. Bunun bir örneği olarak kişi eğer: 
"Bildim ki, kardeşin kimdir?" veya "Zeyd mi kalktıydı yoksa oturdu muydu?" 
derse eylemi bilinmezden önce cümlelerinin yorumunu karşıdakinin anlayışına 
ve anlatımlara bırakmış demektir. 

Bu tip bir soru cümlesinde kastedilen anlamın muhatap tarafından anlaşıl
ması için özelleştirilmesi ve belirlenmesi gerekir. hatta soru kelimesiyle başlanmış 
bir cümlenin bile soru mu yoksa bir haber cümlesi mi olduğu gerek kelimelerle 
gerekse vurgularla belirtilmelidir. "Ey Allahım" diye başlayan bir cümlenin nida, 
sesleniş, çağrı ve dua olduğu bilinir. 

Mesela bir kimse karşıdakilerine hitaben: "Ey Allahım! (hayır için istiyorum) 
Ey adam yahu beni bağışla! "  veya "Ey insanlar ve ey toplum! Bana acıyın bana 
merhamet edin ! "  derse böyle bir anlatım nida, sesleniş, çağrı ve dua halinde 
kişinin ruhsallığında zaten var olan belirli bir duygusal oluşa işaret edecektir. 
Bu durumda Arapça dil bilginlerinden olan Yunus'un fikrine işaret edelim. O, 
bu durumda cümle yükleminin duygusallık dışında bir anlatımı varsa cümleden 
çıkarılacağını söylüyordu. Bizce bu da doğrudur. 

"Ki" ya da "olan" bağlaçlı cümlelerde bağımlı yan cümlecikler ana cümlele
rin görevini yüklendiklerinde soru olma durumu ortadan kalkarak haber cümlesi 
haline dönüşürler. Mesela, "onların aralarından hangisi kardeşin idi ki, onu döv
düm" dediğimizde; "aralarından kardeşin olanı dövdüm" demek istemişizdir. Bu 
da "hangisi" soru sözcüğü, soru edatı ya da adılı artık bağlaç görevini üstlendi
ğinden bağımlı yan cümlecik kendi durumundan çıkarak tam bir haber cümlesi 
haline dönüşmüş demektir. 701 

70. Hem oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu da en iyi Biz 
biliriz. 

71 . Şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, 
Rabbinin gerçekleştirmeyi üzerine aldığı kesin bir hükümdür. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "için izden oraya (Cehenneme) 
uğramayacak hiç kimse yoktur" (Meryem, 19/71 )  

701 Süheyl!, Netaicü ' l -Fiker, ( 1 88 - 189) ve bknz. basımı yapılmış olan Bedai\i ' l-Fevaid, adlı 
eserin bazı bölümleri ( 1/155 - 1 58) 



Bu ayet cümle açısından ele alındığında çıkarılan kısmı takdir ettiğimizde: 
"Allah 'a yemin olsun ki her birin iz o Cehenneme uğrayacaksınız" Şeklinde ola
caktır. Bundan dolayı da Resulullah Aleyhisselam ve Alihi bu hususa işaret eder
ken şöyle buyurmuştur: "Cehennem 'in ateşi yalnızca Allah Azze'nin ettiği yemi
n in çözülmesi ile geri çevrilebilir. "702 
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72. Bundan sonra takva sahiplerini kurtarırız. Zd/im/eri ise orada diz

leri üzerine çökmüş olarak terk ederiz. 
73. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğunda kdfirler mü 'minlere 

derler ki: "Bu iki kesimden hangisinin makamı (oturup kalktığı yeri) 
daha hayırlı, oturup kalktığı kimseleri (arkadaşları) daha iyidir? " 

74. Halbuki bunlardan önce hem malı-mülkü itibariyle hem de gö
rünüşü itibari ile onlardan daha üstün olan nice nesilleri he/dk etmiş 
bulunuyoruz. 

75. De ki: "Kim sapıklıkta ise Rahman, ona verdiği mühleti uzattıkça 
uzatsın. Nihayet (kdfirler) kendilerine va'd olunanı ya (dünyadaki) azabı 
veya kıyameti göreceklerinde hangisinin makamca daha kötü ve asker
ce daha zayıf olduğunu bileceklerdir. 

702 El-Fevfıidü"l-Müşawak, ( 77  ve 1 1 7) 
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76. Allah hidôyete erenlerin h idôyetini artırır. Kalıcı olan salih amel
ler ise sevap bakımından da Rabbin yanında hayırlıdır, akıbetçe de daha 
hayırlıdır. 

77. O ôyetlerim izi inkôr eden ve: "(Kıyamette) elbette bana mal ve 
evlat verilir" diyen kimseyi gördün mü? 

78. Acaba gaybı görerek mi bildi? Yoksa Rahmandan bir söz mü 
aldı? 

79. Hayır, öyle değil; Biz onun dediğini yaz(dır) ıp azabını da uzattık
ça uzatırız. 

80. Onun dediklerin i Biz ondan miras alacağız ve o Bize tek başına 
gelecektir. 

81 . Onlar Allah 'dan başka ilahlar edindiler ki, onlarla aziz (güçlü} 
olalar. 

82. Hayır; öyle değil, onların ibadetlerini red edip onlara karşı ola
caklar. 

83. Bilmez misin ki biz şeytanları kafirler üzerine salarız da onları 
alabildiğine (isyana) teşvik ederler. 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: " (Ey Resulüm! )  

Görmedin mi? Biz, inkôrcıların üzerine kendilerini iyice (günaha, isyana ve 
kafirliğe) sevketsin (sürüklesin) diye şeytanları gönderdik. " (Meryem, 19/83) 

Bu ayette geçen "gönderdik" ifadesi ile dinsel ya da şeriate dayalı bir gönde
rim değil ama tıpkı rüzgarların gönderilmesi gibi hem varlıksal hem de kudret ve 
kuvvete dayalı bir gönderim kastedilmiştir. Burada ayrıca vurgulanmak istenen 
bir husus ta; şeytanların kafirlere saldırılan ve onları zorba egemenlikleri altına 
alışları mü'minler üzerine saldırılarından farklı oluşudur. 

Nitekim ayette Allah Azze ve Celle inananlar üzerinde hiçbir yetki ve ege
menliğinin olmayışını şeytana hatırlatırken şöyle buyuruyordu: "Hiç kuşku yok 
ki, benim kullarım üzerinde senin hiçbir egemenliğin yoktur. Yalnızca azgın olup 
sana uyanlar hariçtir. " (Hicr, 15/42) 

Şeytanın sahip olduğu güç, kuvvet, yetenekler ve egemen olma gücü Allah'a 
inanan Mü'minler' e etki edici değildir. O yalnızca kafirlere egemen olup onlarla 
oynayabilir. 

Ebu İshak şöyle diyor: "Bu ayette irsal yani 'gönderme' işleminin anlamı 
şeytanın kafirlere zorba bir egemen olmasıdır. Biz eğer, "falan kişiyi filanın üzeri
ne saldım" dediğimizde 'onu ona musallat ettim' demek istemişizdir. Bu hususu 
vurgulamak isteyen Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur: "Hiç kuşku yok 
ki, benim kullarım üzerinde senin hiçbir egemenliğin yoktur. Yalnızca azgın olup 
sana uyanlar hariçtir. " (Hicr, 15/42) 
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Şurası iyi bilinmelidir ki, şeytan kendine tabi olup ardı sıra giden ve ona 
uyanlara zorba bir egemen olur. Dikkat ediniz ki, bir başka ayette de Allah Azze 
ve Celle bununla ilgi olarak şöyle buyurmaktadır: "Kuşkusuz ki, o şeytanın zorba 
egemen oluşu yaln ızca onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşan/aradır. " 
(Nah!, 16/100) 

Ayetin bir bölümü olan, "kendilerin i  iyice (günaha, isyana ve kafirliğe ) 
kışkırtsın, azdırsın ve sevketsin (sürüklesin) diye" ifadesindeki kışkırtsın, azdırsın 
ve sevkedip sürüklesin anlamlarını "Eziz" mastan vermektedir. 

Bu kelime tencerenin kaynayıp taştığı gibi insanın kışkırtılma ve kızdırılma 
sonunda azgınlığının artmasıdır. Bu konuyu aydınlatıcı bir durumda olan Resu
lullah Aleyhisselam ve Alihi' nin şu hadisini örnek olarak gösterelim . Bu hadis
te şöyle geçiyor: "Resulullah Aleyhisselam 'ın göğsünde ağlamaktan dolayı b ir 
kaynama ve adeta bir fokurdama sesi oluşmuştu. " Zaten ilk dönem Selef İslam 
alimlerinin bu kelimeye verdikleri anlam bu odakta yoğunlaşmaktadır. 

İbni Abbas, ayette geçen ve şeytanın velileri ve tabiileri olan kafirlerin du
rumu hakkında şöyle diyor: "Gurur ve kibir onları aldattı . "  Bir başka rivayette 
şöyle geçiyor: "Şeytan onları şefkatiyle usulcacık çekerek aldı ve onları saptırdı . "  
Bir başka rivayette: "Şeytan onları bulundukları durumdan çekip sıyırıp aldı . "  
Diye geçerken bir başka rivayette şöyle geçiyor: "Onları aciz ve çaresiz bırakarak 
isyana zorladı . "  Bir başka rivayette de: "Onları bir tencerenin ateşe konulmasıyla 
kaynayıp fokurdayarak taştığı gibi kendi ateşinde onları yakarak azdırdı ."  Diye 
geçmektedir. 

Bu hususta Ebu Ubeyde şöyle diyor: "Ayette geçen "Eziz" fiili, ateşin odunu 
yakarken içine işlediği gibi insanın içine işleyerek yangılı bir iltihap gibi ilerler. 
Birine 'ezze gidruke ' diyecek olursanız 'tencereni ateşin üstüne koy' veya 'tence
reyi ocağa koy altında ateşi yak' demek istemişsinizdir. Bu mastardan alınan fiille 
bir haber verecek olursanız, 'I'tezzet gıdruke ' yani 'tenceren kaynıyor fokurda
yarak taşıyor' dersiniz ."  Bu görüşü tefsir bilgini el-Ahfeş de benimsemiştir. Bu fiil 
yukarıda anlatılan "bir şeyi ateşe vermek, tutuşmak, kaynamak azgınlaştırmak, 
taşırmak ve taşmak" gibi her iki anlama da gelir. Yani  hem geçişli hem de Ge
çişsiz kullanılır. 

Bu hususta Kaderiyye (Mutezile) mezhebi şöyle diyor: "Elem teri'ı inni'ı 
erselni'ı 'ş-şeyô.tfne a/ô 'l-kô.firfne teuzzuhum ezzen" (Görmedin mi ki? Biz, 
inkô.rcıların üzerine kendilerini iyice kışkırtsın, azdırsın ve sürükleyip günahlara 
sevketsin diye şeytanları gönderdik. ) Ayeti : "Biz kendimizle onların aralarını 
ayırdık. Kô.firleri kendimizden uzaklaştırdık. Şeytanlarla onları baş başa bıraktık. " 
Şeklindedir, yoksa bu ayetten kastedilen şey, şeytanın inkarcılara musallat olup 
onları zorba egemenliği altına alması, demek değildir. " 
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Ebu Ali şöyle diyor: "El-İrsal, yani 'gönderme' kelimesi, "ayırma, kendin

den uzaklaştırma ve birilerini bir arada salıverme" gibi anlamlara kullanılmak
tadır. Bu durumda da ayetin anlamı: "Mu'minleri koruduğumuz gibi kafirleri 
korumadık aksine kafirlerle şeytanları biraraya getirip baş başa bıraktık. Kafirleri 
şeytanlardan ayırmadık. " Çünkü Allah Az.ze ve Celle şeytana hitaben Mü'minler 
hakkında şöyle demiştir: " (Mü'min) kullarım üzerinde senin h içbir yetki, etkin ve 
egemenliğin yoktur. " 

Vahidi şöyle diyor: "Bu ayetin anlamı Kaderiyye (Mutezile }  mezhebinin an
ladığı gibi değildir." 

Ebu İshak ise : "Bu ayetin yorumu hakkında tercih olunan görüş; şeytanın 
kafirlerin üzerine gönderilmesi ve onların asiliklerini ve küfürlerini artırması, şek
lindedir. 

Bu hususta Allah Az.ze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "Rahman'ı zikretme
kten gaflette olarak yaşayanlara kendilerinden ayrılmayan bir şeytan ı  musallat 
ederiz. " (Ez-Zuhruf, 43/36) 

Bir başka ayette de şunları okuyoruz: "Biz onların başına bir takım arkadaşlar 
musallat ettik. On lar da onların önlerinde ve arkalarında her ne varsa hepsini on
lara süslü gösterdi ler. " (Fussilet, 41/25) 

Bu ayetler dikkate alındığında diğer ayetteki "el-İrsal, yani 'gönderme' keli
mesi 'başlarına musallat etmek' anlamında olduğu görülür. 703 

Bunlardan sonra şöyle diyebiliriz: Ayette geçen "el-İrsal, yani 'gönderme' ke
limesinin daha iyi anlaşılması için Resulullah Aleyhi ve Alihisselam' ın şu hadisini 
sunalım .  Hadiste Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyuruyor: "Eğitilmiş 
köpeğini avın üzerine saldığında . . . " Yani köpeği avın başına musallat ettiğinde, 
demektir. Ama av ile köpeği baş başa bırakıp karışmamak köpeğin yakaladığı 
avın ölmesi durumunda helal olmamasına nedendir. 

Bir başka ayette de Allah Az.ze şöyle buyuruyor: '1\d kavminde de (sizin için 
ibretler vardır} onlara kasıp kavuran rüzgarı gönderdik. " (Ez-Zariyat, 51/41 )  

Bu ayette irsal (gönderme} sözü, başına musallat ve bela etmek anlamla
rınadır. Bu husustan olarak şu ayeti verelim : "Ve biz de onlara Ebabil kuşların ı  
göndererek başlarına musallat ettik. " (Fil, 105/3) Bir başka ayette de şöyle buyu
rulmaktadır: "Biz de başlarına bela ve musallat olsun diye onlara korkunç bir ses 
gönderdik. " ( Kamer, 54/3 1 )  Bu ayete dikkat edilirse irsal kelimesi kendisine bir 
şey gönderilenle ona gönderilen şey arasında bir ayrılmazlık ifade etmektedir. 

703 Tefsirü't-Taberl, ( 1 6/125) 
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Zaten birine bir şeyi musallat edebilmeniz için onu ona gönderip ayrılmaz 
parçalar haline getirmelisiniz. Huyları ve karakterleri birbirinin benzeri olanları 
birbirlerine gönderdiğinizde onlar birbirlerinin ayrılmaz parçası olur da birbirine 
musallat ve bela olurlar. 

Kaderiyye mezhebi irsal kelimesinin ifade ettiği kavram konusundaki ifade
lerinde çelişkili açıklamalar yapmışlardır. Çünkü bu kelimeyi bir bölüm mezhep 
mensubu bir şekilde anlayıp açıklarken diğer bir kısmı aynı kelime ve kavramı 
onlarla tam çelişkili olarak anlamıştır. Nitekim şeytanın, inkarcı insanların üzerine 
gönderilmesi ve başlarına musallat edilmesi onlara göre insanın hür iradesini 
kullanması hakkıyla çelişmektedir. Yani insan bu durumda kendi eylemlerini se
çerek gerçekleştirememekte ve belki de iyi niyetine rağmen kaderin zorlayıcılığı 
altında kalmaktadır. 

Çünkü niyeti iyi olsa da eylemlerini ve hareketlerini daha önce Rabbi tara
fından mukadder kılındığından ne yapabiliyor ne de yapmazlık edebiliyor. Bu 
bakımdan Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşleriyle uyuşurlarsa da insana kader kı
lınmış eylemlerde yapmama gücünün olmadığını hatta onlardan sakınamayaca
ğını savunduğunda onlardan ayrılır. 

Kaderiye mezhebinin alimleri, insanın gücünü ,  kudretini ve hür iradesiyle 
hür isteklerini hesaba kattıklarında ise insan bir eylemi yapmayı dilediğinde artık 
Rabbin o eylemi durdurmaya gücünün yetmeyeceğini savunurlar ki, bu batıl ve 
boş olmaktan öte bir durumdur. 

Onlar: "Ayette geçen 'tüezzuhum ezzen' ifadesiyle insanlara isyan etme 
emredilmektedir. " Diyor ve bu fikirlerini Dahhak'tan aldıklarını ileri sürüyorlar. 
Böyle bir iddia ve görüş değerlendirmeye layık değildir. Birine bir şey emreder
ken onun başına bu iş musallat olsun ve bu emir ona bela kılınsın kendisine de 
yardım olunmasın diye bir amaç olamaz. Eğer bu doğru olursa aynı musallat 
olma durumu ve geri çevrilemeyecek bir isyanın emredilmesi Mü'minler için de 
geçerli olacaktır. Bu durumda Mü'minler kafirlerden daha çok sıkıntılara girecek 
ve haksızlığa uğrayacaklar, demektir. 

Kafirler şeytana uyma konusunda mü'minlerden daha hızlı ve şeytanın 
emirlerini kabul etmeye daha yatkındırlar. Şeytan, kafirlerin kendisine itaat et
mesine ve onlara egemen olup zorbalık etmeye ihtiyaç duymaz ama emretme 
ve egemen olma konusunda kafirlerden çok mü'minleri tercih eder. Mesela şey
tan kafirlere bir kez emrederken mü'minlere defalarca emreder. Eğer emretmek 
bir şeyi musallat etmek ve başına bela etmek ise şeytan kafirlerde değil ama 
mü'minlerde uzmanlık sahibidir. 704 

704 Şifau'l-Alil, (62 -63) 
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84. O bakımdan sen onlar(ın azabı) için acele etme! Biz onlara (gün
lerin i  ve nefeslerin i) mükemmel bir şekilde sayarız. 

85. O günü (an) ki, Biz takva sahiplerini Rahmanın huzuruna binekli 
olarak toplayacağız. 

86. Suçluları ise susamışlar olarak Cehenneme süreriz. 

87. Rahman yanında ahd almış olanlardan başkası şefaat (yetkisin)e 
sahip olmayacaktır. 

88. "Rahman evlat edindi" dediler. 

89. (Onlara de ki:) ''Anda/sun ki siz pek çirkin bir şey söylediniz. " 

90. Bundan dolayı nerdeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağ-
lar parçalanıp dağılarak yıkılacak; 

91 . Rahmana ev/ad isnad ettiler diye. 

92. Halbuki Rahmana ev/ad edinmek yaraşmaz. 

93. Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Rahmanın huzuruna ancak 
kul olarak gelecektir. 

94. Anda/sun ki hepsini (ilmiyle) kuşatıp, onları teker teker saymıştır. 

95. Hepsi Kıyamet gününde O'na yalnız başlarına gelirler. 

96. Muhakkak iman edip salih amel işleyenlere Rahman, bir sevgi 
var edecektir. 
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97. Biz onu (Kur'dn'ı), onunla takva sahiplerini müjdeleyesin, inat 
edenleri de uyarasın diye senin dilinle kolaylaştırdık. 

98. Onlardan önceki zamanlarda (müşriklerden) nice nesilleri helak 
ettik! Şimdi onlardan birin i görüyor yahud gizli bir seslerini bile işitiyor 
musun? 





İ6n Ka)Yim Tefsiri 
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TA-HA SÜRESİ 
[ 135 AyetJ 

Rahmô.n ve Rahim Allah 'ın adı ile 

ı. Ta, Ha. 

2. Biz sana Kur'anı güçlük çekmen için indirmedik. 

3. Ancak korku duyan kimseye öğüt olmak üzere (gönderdik) .  

4. O (Kur'an) yeri ve yüksek gökleri yaratan Allah tarafından indiril
miştir. 

5. Rahman Arş'a istiva etti. 

6. Göklerde, yerde, onların arasında ve nemli toprağın altında olan
ların hepsi O'nundur. 

7. Sen sözünü açığa vursan b ile, muhakkak O, saklı olanı da ondan 
gizli olanı da bilir. 



8. Bedai'ut-tefslr 

8. Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler yalnız 
O'nundur. 

9. Sana Musa 'nın haberi geldi mi? 

1 O .  Hani o bir ateş görmüştü de ailesine: "Siz burada durun. Çünkü 
ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir parça kor getiririm veya ateşin 
yanında bana yol gösteren bulurum " demişti. 

1 1 .  O ateşin yanına vardığında ona: "Ey Musa!" diye seslenildi. 

12. "Gerçekten Ben senin Rabbinim, hemen papuçlarını çıkar. Çün
kü sen, kutsal vadi Tuva 'dasın . 

13. "Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolanı dinle: 

1 4. "Ben, evet Ben Allah 'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse 
Bana ibadet et ve (özellikle) Ben i zikretmek için namaza kalk. " 

Tefsiri: 

Bu ayetteki .;> "anmak" masdan hakkında değişik görüşler vardır. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Masdar öznesi ile tamlama içindedir. Buna göre anlam şöyle olur: Namazı 
benim seni hatırlamam için kıl! 

2. Masdar nesnesi ile tamlama içindedir. Buna göre anlam şöyledir: Beni 
anıp hatırlaman için namaz kıl! 

Bu iki görüşe göre masdardan önceki J "lam" edatı sebep bildirir. 

3. Masdardan önceki J "lam" edatı zaman bildirir. Buna göre ayet, "Beni 
hatırladığında namaz kıl!" manasındadır. Nitekim şu ayetlerdeki J "lam" edatı 
da aynı anlamdadır: JJ!ı � Jt �\ .;) ).lJ ö)\.JJI �l "Gündüzün güneş �önüp 
gec�nin k?ra�lığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kı l! "1 �jlj.4.ll C:!ıj 
.i...L:»I r-Jd .h...:,jj\ "Biz, kıyamet gününde adalet terazfleri kurarız"2 

Ayet bu şekilde yorumlanabilir. Ancak bu, tartışmaya açık bir yorumdur. 
Çünkü zaman bildiren J "lam" edatından sonra zaman bildiren kelimeler ve 
zarflar kullanılmaktadır. Halbuki ayetteki J "lam" edatından sonra gelen JS) 
"anmak" kelimesi ise masdardır. Bununla birlikte zaman bildiren bir kelimenin 
bulunduğunu farz ve kabul ederek ayeti bu şekilde yorumlamak mümkündür. 
Ancak söz konusu J "lam" edatının sebep bildirdiği ve ayetin "Beni anmak için 
namaz kıl ! "  manasında olduğu çok açıktır. 

1 İsra ı 7/78 
2 Enbiya 21/47 
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Bu yapılan izah göstermektedir ki, namaz, Allah kulunu andığında ve kulu 
tarafından anıldığında kılınmaktadır. Allah' ın kulunu anması, kulun Allah' ı  an
masından öncedir. Çünkü Allah, kulunu anarak kendisini hatırlaması yönünde 
ona ilham vermektedir. Dolayısıyla ayetteki J "lam" edatına verilen anlama göre 
oluşan yukarıdaki her üç mana da doğrudur.3 

15. "Muhakkak kıyamet saati gelecektir. Her nefis yaptığının karşılı
ğını görsün diye vaktini neredeyse {kendimden dahi saklayacak kadar) 
büsbütün gizli tutarım. 

1 6. "Ona iman etmeyen ve hevôsına uyan kimse, ondan seni alıkoy
masın. O takdirde helak olursun. 

3 el-Vi'ıbilü's-Sayyib (94) (Di'ıru'l-Beyi'ın) 



Bedai'ut-tefslr 

1 7. "O senin sağ elindeki nedir, ey Musa?" 

18. "O asamdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak si/ke-
rim. Ve ondan başka işlerimde de yararlanırım" dedi. 

19. "Onu bırak, ey Musa" buyurdu. 

20. Onu bıraktığı gibi hızlıca koşan bir yılan oluverdi. 

21 . "Onu al, korkma, Biz onu ilk şekline döndürürüz" buyurdu. 

22. "Başka bir alamet olmak üzere de elini koltuğunun altına götür. 
Kusursuz, hastalıksız, bembeyaz olarak çıkacaktır. 

23. "Sana en büyük ayetlerimizden gösterelim diye. 

24. "Firavun'a git. Çünkü o iyice azmıştır. " 

25. Dedi ki: "Rabbim, göğsümü genişlet, 

26. "İşimi kolaylaştır. 

27. "Bir de dilimden bağı çöz ki, 

28. "Sözümü anlasınlar. 

29. "Bana ailemden bir yardımcı ver! 

30. "Kardeşim Harun'u; 

31 . "Onunla sırtımı pekiştir; 

32. "Ve onu işimde ortak yap. 

33. "Ta ki Seni çok tesbih edelim, 

34. "Seni çok analım. 

35. "Çünkü Sen bizi hakkıyla görensin . "  

36. (Allah) : "İstediğin sana verildi ey Musa" buyurdu. 

37. ''Andolsun ki; sana başka bir sefer daha lütufta bulunmuştuk; 

38. "Hani anana vahyolan şeyleri şöylece vahyetmiştik: 

39. "Musô. 'yı sandığın içine koy ve onu deniz (Nil)e bırak. Deniz onu 
kıyıya çıkarsın. Benim de düşmanım onun da düşmanı olan onu alır." 
Ve Ben tarafımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım. Benim gözeti
mim altında yetiştirilesin diye. 

40. Şunu da hatırla: Kızkardeşin gelip: "Buna süt verecek birini gös
tereyim mi size?" demişti. Böylece seni yine anana döndürdük. (Sana 
kavuşmakla) gözleri aydın olup üzülmesin diye. Ve sen birisini öldür
müştün, ama yine de seni gamdan kurtardık. Ve seni deneyip mihnetten 
mihnete uğrattık. Sonra Medyenliler arasında senelerce kaldın . Sonra 
(bu vadiye) bir takdir gereği geldin, Ey Musa! 
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Tefsiri: 

.:.ı y.:.i kelimesi "birini fitneye düşürmek" anlamındaki � ci fiilinin masdarı
dır. Ayet, "Seni imtihan ettik ve denedik" manasındadır. 4 

41 . "Ve seni  kendim için seçtim. 

Tefsiri: 

Ayette zikredilen �I fiili, "Birine iyilik etmek" anlamındadır. Nitekim şfür 
şöyle demiştir: 

"Her işte mutlaka gözet Allah rızasını 
Hiç yapma aksi halde, hesab et riyasını" 
İbn Abbas -radıyallahu anh-, ayetin "seni vahiy ve elçilik için seçtim" anlamın

da olduğunu belirtmiştir. 

Kelbi ise , ayete şu manayı vermiştir: Beni sevmen ve emrimi yerine getir
men için seni kendime peygamber seçtim . 

Ayete verilen başka bir anlam ise şöyledir: Delilimi göstermen ve kullarımla 
konuşup emirlerimi onlara iletmen için aralarından lütuf ve keremimle seni seç
tim. 

Ebu İshak ayete şu manayı vermiştir: Delilimi göstermek için lütuf ve kere
mimle insanların içinden seni seçtim. Seni kullarımla aramda elçi kıldım. Ta ki 
onlara seslenip benim konumumu benim bildireceğim şekilde bildiresin! 

Şöyle bir yorum da yapılmıştır: Allah Teala, Hz. Musa'nın (a.s) durumunu, 
üstün haslet ve özellikleri sebebiyle hükümdarların maiyetine ve yakın çevresine 
alarak şereflendirdikleri kimselerin durumuna benzetmiştir. Öyle ki, hiçbir fert 
hükümdara böyle bir kimseden daha yakın olamaz ve ondan daha fazla lütfa 
mazhar olamaz. Hükümdar ona şeref ve değer verir ve onu kendine yaklaştırır. 
Böylece her şeyi onun vasıtasıyla duyup görür ve sırlarını ona açar.5 

4 Ravzatu' l-Muhibbln (50) 
5 Medaricu's-Salikln (1 1 1/296-297) 



42 .Sen ve kardeşin Cıyetlerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik gös
termeyin. 

43. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o, haddini aşmıştır 

44. "Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar." 

Tefsiri: 

Ayet şu manadadır: Umulur ki onun günahını örttüğümüzü ve Nil nehri 
konusunda ona ihsanda bulunduğumuzu hatırlar. Çünkü bir vakit kavmi, kendi
sinden Nil nehrinin akıtılmasını istemiş, o da bize yakarmıştı da biz de Nil nehrini 
akıtmıştık. 

Birine bir şeyi hatırlatma ve ısrarla birinden bir şey isteme arasında fark var
dır: Israr, uzun süre beklendiği için oluşması uzak görülen durumlara özgüdür. 
Hatırlama ise dalgınlık ve unutma hallerinden kurtulup kendine gelme hali için 
kullanılır. Nitekim bir şfür şöyle demiştir: 

J , 

<c;�I) ı: _ _  ;i ��\ıı �A 
� � • • •  , ı<-:\.:ı • \...,.::> � .) U.) � � 

, - -

"Hatıralardan dolayı şevkle geldim, seni ısrar ile sıkıştırmak için değil! Sen 
zaten böyle davranılmaktan uzaksın ! 

Sen kat' iyyen ihmal edilmiş değildin, ancak meşguliyetlerin çokluğundan 
dolayı unutuldun !"6 

Allah'ın Hz. Musa'ya (a .s) verdiği bu talimat göstermektedir ki, nefret etti
rici bir söze cevap verilmesi de herhangi bir yöneliş gösterilmesi de beklenmez. 
Halbuki teşvik edici olan tatlı söze her duyanın cevap vermesi ve yönelmesi 
ümit edilir. Bu sebeple Hz. Musa (a.s)  ve Hz. Harun' a (a.s) "Ona yumuşak söz 
söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. " talimatı verilmiştir. Tatlı söz hatırlamaya 
ve korkmaya sebep olduğu için Allah Teala, Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun'a (a.s) 
bu emri vermiş, böylece firavunun hiçbir mazeretinin kalmamasını dilemiştir. 
Firavun'un öğüt alıp korkmayacağını önceden bilen Allah' ın sözünde "umma" 
anlamındaki jJ kelimesinin kullanılmasının sebebi budur. 7 

6 el-Fevfüdü'l-Müşevvik (20) 
7 el-Fevfüdü'l-Müşewik (42) 
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45. (Musa ve Harun): "Ey Rabbimiz, biz, bize karşı aşırı gitmesinden 
veya azgın lığını artırmasından korkarız" dediler. 

46. Buyurdu ki: "Korkmayın! Çünkü Ben sizinle beraberim. İşitir ve 
görürüm. 

47. "Artık ona varıp deyiniz ki: Muhakkak biz senin Rabbin tarafın
dan gönderilmiş rasulleriz. O halde Israiloğullarını bizimle gönder. On
lara azab etme. Biz, sana Rabbin tarafından bir ayet (mucize) ile geldik. 
Kurtuluş h idayete uyan/arındır! 

48. "Gerçekten bize: Muhakkak azab, yalanlayan ve yüz çevirenler 
üzerinedir diye vahyolundu. " 

Tefsiri: 

Hz. Musa 'nın firavuna söylediği ,_s.lgjl &ı .:.r � f J\...:Jlj sözü, "Selam olsun 
hidayete uyanlara!"  anlamında esenlik ifaae eden bir dilek değildir. Çünkü o, 
firavunla konuşmasına bu sözle başlamamıştır. Aksine onun bu sözü, karşı du
ranların tersine hidayete uyanların tam bir kurtuluşa ereceğini belirten yalın bir 
haberdir. Çünkü Hz. Musa ona şöyle demektir: "O halde Israiloğullarını bizimle 
gönder. Onlara azab etme. Biz, sana Rabbin tarafından bir ayet (mucize) ile gel
dik. Kurtuluş hidayete uyan/arındır! Gerçekten bize: Muhakkak azab, yalanlayan 
ve yüz çevirenler üzerinedir diye vahyolundu. " 

Görüldüğü gibi "Kurtuluş hidayete uyan/arındır" cümlesi, sözün başında 
veya sonunda söylenen bir dilek ifadesi değildir. Aksine iki söz arasında söylenen 
ve hidayete uyanın selamete erişeceğini içeren, herhangi bir dilek ihtiva etmek
ten uzak yalın bir haber kipiyle kurulmuş bir cümleden ibarettir. 

Bu davette firavun, insanın sevip hoşlandığı ve yaratılışına uygun olan kur
tuluşa erme vaadiyle doğruya çağırılıp teşvik edilmektedir. Eğer o, Hz. MO.sa'nın 
(a.s) ona getirmiş olduğu hidayete uyarsa selamete erenlerden olacaktır. Allah 
daha iyi bilir! 

Bu cümlelerin akışı ve birbiri arkasından gelişi, içerdiği azamet ve heybetin 
yanı sıra güzellik ve tatlılığı kalpleri çelen bu yumuşak sözün inceliği ne kadar 
dikkate değer! "Muhakkak biz senin Rabbin tarafından gönderilmiş rasulleriz. " 
hitabıyla başlıyor. Bu hitap, "Biz, hükümdarlığın hakkında seninle çekişmek ve o 
konuda sana ortak olmak için gelmedik, aksine biz Rabbinin katından sana elçi 
olarak gönderilmiş vazlf eli iki kuluz" manasını içermektedir. 
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"Rab" kelimesinin Hz. Musa (a.s)  ve Hz. Harun'u (a .s )  gösteren zamirle değil 
de firavunu gösteren zamirle tamlama içinde olması, onun dinleyip itaat etmesi
ni ve hakkı kabul etmesini sağlamak içindir. Bu, dostu tarafından gönderilen bir 
elçinin kişiye "Ben dostun ve hocan tarafından sana gönderilen elçiyim!" demesi 
gibidir. Elçiyi gönderen kişi her ne kadar elçinin de hocasıysa da, elçi, dinleyip 
itaat etmeye yöneltmek için özellikle muhatabının hocası olduğunu vurgulamak
tadır. Ayette de Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun (a .s ) , aynı sebeple, kendilerinin de 
Rabbi olan Allah' ın ,  özellikle firavunun Rabbi olduğunu vurgulamışlardır. 

Daha sonra Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun (a.s ) ,  firavundan İsrail oğullarına 
işkence etmekten vazgeçmesini, onları serbest bırakıp kendileriyle birlikte gön
dermesini talep etmişlerdir. İşkence edilmeyi hak etmeyen birine işkence etme
meyi, zalimce ve düşmanca davranmamayı birinden talep eden kimse aşırı bir 
istekte bulunmuş ve muhatabını güç duruma sokmuş olmaz. Aksine ondan in
saflı davranmasını istemiş olur. 

Cenab-ı Hak, bu talepten sonra firavuna üç ayrı tecrübe ve safha bildirmiştir: 

1. Allah Teala, şöyle buyurmuştur: "Biz, sana Rabbin tarafından bir ayet (mu
cize) ile geldik. " Yani Hz. Musô. (a.s) ve Hz. Harun (a.s), firavuna şöyle demiştir: 
Bizim uydurup iftirada bulunduğumuzu ileri sürmenden berfyiz, uzağız. Çünkü 
biz sana açık delil ve burhanla geldik. Bu delil, muhatabı ikna edecek ve sustu
racak derecede güçlüdür. 

Söz konusu delilden sonra elçi gönderilen kişinin iki durumu söz konusudur. 
Bunlar da sonraki iki şıkkı oluşturur: 

2. Delili dinleyip hakka uymak, böylece hidayet ehlinden olmak. "Kurtuluş 
hidayete uyan/arındır! " 

3. Hakkı yalanlayıp yüz çevirmek. Yalan layıp yüz çeviren lere ise azap 
vardır. 

Bu ayet, adalet ve insaf ölçülerine uymayı, delile dayanmayı, hakkı dinleyip 
ona uyan ile yalanlayıp yüz çevirenin hak ettiği karşılığı çok hoş bir hitap, uygun 
bir söz ve etkili bir teşvik ve caydırıcılıkla ifade etmektedir. 8  

49. (Firavun) : "Sizin Rabbiniz kimdir, ey Musô.? "dedi. 

50. (Musa) : "Rabbimiz bütün herşeye hi/katını verip, sonra da doğru 
yolu gösterendir" dedi. 

8 Bedfüu'l-fevfüd ( ll/169-1 70) 
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Tefsiri : 

Mücahid şöyle demiştir: Allah Teala, her şeye kendine Ö2gÜ bir yaratılış ver
miştir. İnsana hayvanların ,  hayvanlara da insanın yaratılışını vermemiştir. 

Müfessirlerin çoğunun görüşleri bu mana etrafında döner. 

Atıyye ve Mukatil de şöyle demiştir: Allah Teala, her şeye kendine mahsus 
şeklini vermiştir. 

Hasan-ı Basri ve Katade ise şöyle demişlerdir: Cenab-ı Hak, her şeye uygun 
olan vasıflar vermiştir. 

Ayetin anlamı şudur: Allah Teala, her şeye kendine mahsus yaratılış ve şekli, 
yaratılış amacına uygun olan özelliği vermiştir. Daha sonra onu yaratılış amacıyla 
örtüşen geçinme, yeme-içme, üreme, gezip-dolaşma ve hal-hareketle ilgili uygun 
olan yollara yöneltmiştir. Bu, müfessirlerin genelinin kabul ettiği doğru görüştür. 
Buna göre bu ayet, "Takdf r edip yol gösterdi "9 ayetinin bir benzeridir. 

Kelbi ve Süddi şöyle demiştir: Allah Teala, erkeğe kadını, erkek deveye dişi
sini ve bu şekilde her cinsin erkeğine dişisini vermiştir. 

Süddi'nin aynı manadaki sözü ise tam olarak şöyledir: Erkeğe yaratılışı ken
disine benzeyen bir dişi vermiş ve sonra onu birleşmeye yönlendirmiştir. 10 

Bu, İbn Kuteybe'nin 11 ve Ferra'nın tercih ettiği görüştür. 

Ferra şöyle demiştir: İnsan cinsinin erkeğine kendisine benzeyen kadını ,  
koça koyunu, öküze ineği vermiş, sonra da erkeğe dişisine nasıl yaklaşacağını 
ilham etmiştir. 

Ebu İshak şu değerlendirmeyi yapmıştır: Bu yorum uygundur. Çünkü canlı 
cinslerinin erkekleri, daha önce dişisine yaklaşan hiçbir erkek görmedikleri halde 
dişilerine yaklaşmaktadırlar. Çünkü Allah Teala onlara bunu ilham etmiş ve onları 
buna yöneltmiştir. Ancak önceki görüş bunu da içine almaktadır. Çünkü Allah' ın 
canlıyı kendisine faydalı şeylere yöneltmesi bu faydayı da ihtiva etmektedir. 

Bizim kanaatimize göre ise bu görüş sahipleri ayetin manasını daraltmışlar
dır. Çünkü ayet, onların dile getirdiklerinden daha büyük ve daha önemli bir 
mana içermektedir. 

Öncelikle ayette "her şey" den bahsedilmesi, bu yorumun uzak olduğunu 
gösterir. "Her şey" ifadesini, sadece canlıların erkek ve dişileri ile sınırlandırmak 
hem uygun değil hem de mümkün değildir. Melekler, cinler, evlenmeyen insan
lar ve çiftleşmeyen hayvanlar "her şey" ifadesinin kapsamından nasıl dışarıda 

9 f\la 87!3 
10 Tefslru't-Taberl (XVl/172) 
1 1  Bk. Tefslru Garlbi' l-Kur'an (279) 
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tutulabilir? Sonra erkeğin yaklaştığı dişiye nasıl �· "hilkat" denilebilir? Bunun 
Kur'an' da bir benzeri var mıdır? Eğer Allah Teala, zikrettikleri manayı kastetseydi 
daha açık ve daha vazıh bir ifade kullanırdı .  Nitekim bir ayette açık-seçik bir 
şekilde "Erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı "12 buyurmuştur. Kısaca
sı "Rabbimiz bütün herşeye hilkatın ı  verip, sonra da doğru yolu gösterendir" 
ayetinin yukarıda geçtiği şekilde yorumlanması uygun değildir. 

Ayet hakkında Dahhak da şöyle bir görüş ileri sürmüştür: Cenab-ı Hak, her 
şeye hilkatini vermiştir. Ele tutma, ayağa yürüme, dile konuşma, göze görme ve 
kulağa işitme kabiliyeti vermiştir. 

Bu sözün manası şudur: Allah, her organa yaratılış amacına uygun bir 
kabiliyet vermiştir. Buna göre ayette geçen Jl>- "hilkat" kelimesi, ism-i mef'ul 
(edilgen ortaç) formundaki kelimeler gibi "yaratılmış" anlamındadır. O halde bu 
yorumla kastedilen şudur: Allah her organa yaratılış amacına uygun yapacağı 
fiiller vermiştir. Çünkü organlardan çıkacak fiillerin hepsi Allah tarafından yara
tılmış ve organlara verilmiştir. 

Bu yorum her ne kadar doğru ise de ayetin manası daha geniştir. 

Doğru olan birinci görüştür. Allah Teala, her şeye kendine özgü bir yaratılış 
vermiş, sonra da onu yaratılış amacına yöneltmiştir. Allah' ın dışında hiçbir yara
tıcı ve yol gösterici yoktur. 

Bu yaratılış ve bu hidayet, Allah' ın yaratılıcılık ve birliğinin delillerindendir. 
Allah düşmanı firavuna bir delil olarak sunulmasının sebebi de budur. Zaten 
firavun da bunun hiçbir şekilde kınanmayacak kat'! bir delil olduğunu bildiği için 
ilgisi olmayan fasit bir soru soruyor: "Geçmiş asırlar halkının halleri nicedir?"13 
Bu soru ile şunu demek istiyor: 

Ya önceki nesillerin durumu ne olacak? Onlar bu Rabbi kabul etmedi, ona 
kullukta bulunmadı, aksine putlara tapındılar. Eğer senin dediğin gerçek olsaydı 
bu gerçek önceki nesillere kapalı kalmaz ve onlar bunu ihmal etmezlerdi .  

Hz .  Musa (a.s}, kendisinin ve başkalarının müşahede ettiği alemlerin 
Rabbi'nin yaratıcılık eserlerini firavuna delil olarak sundu. Ancak o Allah düş
manı, Allah' ı  inkar edenlerin inkarı ve müşriklerin şirkiyle karşılık verdi! Batıla 
uyanların durumu işte hep böyledir. 

Bu tavır, firavunu izleyenlere bir ölçü ve örnek olmuştur. Onlar da, pey
gamberlerin getirdikleri hakikatlere zındıkların, sapıkların, filozofların ,  sabillerin, 
sihirbazların ve bu ümmetin bid'atçı ve sapıklarının sözleriyle karşılık verirler! 

12 Necm 53/45 
13 Taha 20151 
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Hz. Musa (a.s) , firavunun bu karşılığına "Onların bilgisi Rabbimin yanında 
bir kitabtadır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. "14 diyerek en güzel cevabı vermiştir. 
Bu cevabın anlamı şudur: O nesillerin işleri, inkarları ve Allah ' la birlikte başka 
varlıklara kulluk etmeleri Rabbimin katında bellidir. Rabbim onların işlerini bil
miş, muhafaza etmiş ve bir kitaba kaydetmiştir. Kıyamet gününde onların hak 
ettiği karşılığı verecektir! 

Onların davranışlarını bir kitaba kaydetmesi unutma ve şaşırma endişesinden 
kaynaklanmamaktadır. Çünkü O, ne şaşırır, ne de unutur, böyle şeylerden mü
nezzehtir. 

Buna göre burada zikredilen kitap davranışların kaydedildiği amel defteri-
dir. 

Ancak Kelbl, bu ayetteki kitapla levh-i mahflızun kastedildiğini ileri sürmüş
tür. Buna göre kastedilen, ezelde olacakların kaydedildiği kader kitabıdır. Bu du
rumda ayetin manası şudur: Allah Teala, geçmiş nesillerin davranışlarını bilmiş 
ve daha o davranışlar yapılmadan önce onları yazmıştır. 

Böylece bu ayet, "Rabbimiz bütün herşeye hilkatını verip, sonra da doğru 
yolu gösterendir" cümlesinin devamı olur. Bu, üzerinde düşünülmeye değer bir 
husustur! 15 

14 Taha 2o;s2 
15 Şifau'l-AILI (78-79) 



51. (Firavun) : "Geçmiş asırlar halkının halleri n icedir?" Jedi. 

52. Dedi ki: "Onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitabtadır. Rabbim 
yanılmaz ve unutmaz. 

53. "O, yeryüzünü size bir döşek yapan, sizin için orada yollar açan 
ve gökten yağmur indirendir. " Biz onunla (yağmurla) çeşitli bitkilerden 
çifter çifter çıkardık. 

54. Siz de yeyiniz, davarların ıza da yediriniz. Şüphe yok ki bunlarda 
tam akıl sahipleri için ayet (be/ge)ler vardır. 

55. Biz sizi ondan yarattık. Ona iade ederiz. Bir kere daha yine on
dan çıkarırız. 

56. Anda/sun Biz ona (Firavuna) ayet/erimizin hepsini gösterdik de o 
yalanladı ve yüz çevirdi. 

57. (Firavun): "Sen, büyünle bizi topraklarımızdan çıkarmaya mı 
geldin, ey Musa?" dedi. 

58. ''Anda/sun biz de sana senin büyün gibi bir büyü getiririz. Bizimle 
senin aranda bir buluşma yeri ve vakti belirle ki, sen de biz de caymaya
/ım. Düz ve geniş bir yer olsun. " 

59. (Musa) : "Sizinle karşılaşma zamanımız tören günü(nüz} olsun. 
Kuşluk vakti insanlar top/ansınlar" dedi. 

60. Firavun dönüp hilesini (ve sihirbazların ı) topladı. Sonra geldi. 

61 . Musa onlara (büyücülere) : "Vay size, Allah 'a yalan uydurmayın. 
Yoksa sizi azab ile helak eder. O'na iftira eden zaten zarar eder" dedi. 

Tefsiri: 

Allah Teala, iftiracıların mutlaka kendi katından bir gazaba uğrayacaklarını 
ve dünyada zillete düşeceklerini bildirmektedir. 

Çünkü en büyük iftira, Allah 'a  isim, sıfat ve fiillerinde iftira etmektir. 

Allah Teala, iftiracıları mutlaka hüsrana uğratacağını, onları doğru yola ilet
meyeceğini ve kökten helak edeceğini ifade etmektedir. Kelimi olan Hz. MCısa'nın 
inkarcıların lider ve elebaşlarına şöyle dediğini bildirmektedir: "Vay size, Allah 'a 
yalan uydurmayın. Yoksa sizi azab ile helô.k eder. O'na iftira eden zaten zarar 
eder" 16 

16 es-Savföku'l-Mürsele (IV/1212)  
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62. Büyücüler durumlarını aralarında karşılıklı konuştular. Danışma
larını da gizli yaptılar. 

63. Dediler ki: "Bu ikisi ancak sizi sihir/eriyle yurdun uzdan çıkarmak 
ve sizin en güzel olan bu yolunuzu (dininizi) yoketmek istiyen iki sihir
bazdır. 

64. "O bakımdan bütün becerilerin izi bir araya getirip saf saf gelin. 
Çünkü bugün kim üstün gelirse umduğunu elde eder. " 

65 . Dediler ki: "Ey Musa, sen mi  bırakırsın, yoksa ilk bırakan biz mi 
olalım?"  

66. O: "Hayır, siz bırakın" dedi. Bir de  baktı ki: Onların ipleri ve  değ
nekleri büyülerinden ötürü kendisine yürüyorlarmış gibi geldi. 

67. Musa içten içe bir korkuya kapıldı. 

68. Biz ona: "Korkma!" dedik. "Üstün gelecek olan kesinlikle sensin! 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede bulunan d! "sen" kelimesindeki zamirin aynı anlam
daki ..;....;i zamiriyle pekiştirilmesi, Hz. MO.sa'nın kalbindeki korkuyu gidermiş ve 
ona güven ve galibiyet duygusu vermiştir. Eğer pekiştirici bir kelime olmaksızın 
sadece �\ıı d! --..Q.,.,,; 'J veya �\ıı ... :. . ..ıİJ .....A>.; 'J denilseydi, Hz . MO.sa'nın kalbin
deki korkuyu gideren pekiştirmedeki güçlü mana ve korkuyu giderici ferahlatıcı
lığı bu ifadeler sağlayamazdı .  Çünkü � \ı 1 ..;....;i d! "Üstün gelecek olan kesinlikle 
sensin! "  cümlesindeki üç kelimede altı incelik vardır: • 

1. Kendisinden sonra gelen kelimeleri pekiştirme özelliğine sahip olan şed
deli 

. 
.:ııedatı . Mesela �Li ..J..;j "Zeyd ayaktadır" �ümlesinin başına bu edatı koyarak 

t•Jl.ii l...1..ıj .:ıı "Zeyd gerçekten ayaktadır" dersin. !kinci cümlede Zeyd' in ayakta olu
şunun belirtilip vurgulanması, birinci cümledekinden çok daha güçlüdür. 

2 . .!l;ı"sen" kelimesindeki zamirin, aynı manadaki ..;....;1 zamirinin tekrarıyla 
pekiştirilmesi. Eğer sadece ı)s-\ıi ..;....;1 "Üstün gelecek sensin" denilseydi, .  Hz. 
MO.sa'nın (a .s) galibiyetini ve üstünlüğünü bu derecede vurgulayamazdı . 
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3. ,}�\ıı "Üstün" kelimesinde JI ta'rif (belirlilik) edatının bulunması. Eğer�! 
�i ..;:....;\ şeklinde nekire (belirsiz) söylenseydi Hz. Musa (a.s) gibi olan her ferdi 

kapsardı .  Nitekim nekire olarak J:::·.> "bir adam" denildiğinde, her ferdi kapsar. 
Ancak ta'rif edatıyla � )1 "adam" denildiğinde kim olduğu tahsis edilmiş ve 
belirlenmiş olur. Ayet-i kerimede de durum aynıdır. Ta'rif edatıyla � \ıı ..;:....;\ �l 
denilince, "Üstün olan sensin, başkası değil!" denilmiş olmaktadır. 

4 . .)WI "üstün" kelimesi yerine, aynı manada iki veya daha fazla sıfatın güç
lü olanı�ı ifade etmekte kullanılan j..Ji vezninde ve ism-i tafdil formundaki ._)s. \ıı 
"daha üstün,  en üstün" kelimesinin kullanılması . 

5. Galibiyetin, "yücelik" anlamındaki fa maddesiyle ifade edilmesi .  

6 . .)>-\ıı ..;:....;\ ...!.L) "Üstün gelecek olan kesinlikle sensin! " cümlesinin isti'naf 
(başlangıç) cümlesi yapılması. .)>-'11 ..;:....;\ �\' "Çünkü üstün gelecek olan kesin
likle sensin!" denilmemiştir. Zira bu, Hz. Musa'nın (a.s) korkusunun giderilişinin , 
üstün olmasından kaynaklandığı anlamına gelirdi. Halbuki maksat bu değildir . 
.....c;...; 'i emriyle önce onun korkusu giderildi, daha sonra ._)s.\I\ ..;:...;1 �ı cümlesi 
yeni bir cümle olarak yer aldı .  Bu, Hz. Musa'nın (a .s) galibiyetini vurgulamada 
ve onun kalbini ve maneviyatını güçlendirmede daha etkili olmuştur. 

Bu üç kelimedeki altı incelik işte bunlardır. Akılları hayran bırakan, gönülleri 
cezbeden bu harikulade belagatin, edipleri aciz bırakan, nice akıcı ve tutarlı ko
nuşan kimseleri hayranlıkla susturan, söz ustalarını yaya bırakan bu eşsiz ve yüce 
kelamın üzerinde ne kadar düşünülse azdır! 

Burada şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: �j "Sen" kelimesindeki gibi bitişik bir 
zamiri aynı anlamdaki ..;:...;i kelimesi gibi ayrık bir zamirle pekiştirmek bu zamirler
den sadece biri ile yetinmekten daha etkili olsa Kur'an'da güçlü ifade edilmeye 
daha layık olan Allah' ın anıldığı yerlerle ilgili olarak itirazlar söz konusu olabilir. 
Çünkü Kur'an-ı Kerim' de bu zamirlerden sadece biri ile yetinilerek Allah'ın anıl
dığı yerler mevcuttur. Şu ayet-i kerime bunlardan biridir: Li� �LLdı �:�l.4 �I j 
� j5 )&. dl _;:;..iı !l� :G � j�_, �G � _WJ �G � dl.Jı t_fj �\..!] ;_,;. �ı 
�_ı,.; "(Resulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Alldh 'ım! Sen mülkü diledi-
ğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de 
alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin"17 

Eğer bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirilmesi bu zamirlerden biri ile yetin
mekten daha etkili ise bu ayette buna başvurulmamasının sebebi nedir? Bizzat 
Allah'ın zikredildiği bu ayette de pekiştirmenin bulunması gerekmez mi? Çünkü 
Allah'ın zatı etkili ve vurgulu ifade edilmeye Hz. Musa'nın sihirbazlara üstünlü
ğünün ifade edilmesinden daha layıktır. 

17 Al-i İmran 3/26 
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Eğer bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirilmesi ifadeye bir etki ve vurgu ka
zandırmıyorsa neden böyle bir açıklama yapıyoruz? 

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirilmesi, 
sadece mananın zihinde yerleşmesini ve sabitleşmesini sağlamak için gereklidir. 
Allah' la ilgili hususlar ise böyle bir şeye muhtaç değildir. Çünkü O'nun hakkında 
.,e..ü � JS J.s- .,;l "O, her şeye güç yetirir" denildiğinde, O'nun her şeye güç ye

tirdiği ortaya çıksın ve gerçekleşsin diye pekiştirme yapmaya ihtiyaç duyulmaz. 
Çünkü, O'nun her şeye güç yetirdiği ve kudretinin tüm yaratıklar üzerinde geçerli 
olduğu zaten bilinmektedir. Zira bu, hiç şüphe olmayan ve tereddüt duyulmayan 
malum bir husustur. Böyle açık-seçik olan bir hususta pekiştirmeye gerek yoktur. 
Çünkü pekiştirmenin özelliği, gönle yerleştirilmek istenen manayı güçlendirmesi
dir. Allah'ın her şeye güç yetirmesi ise zaten gönüllerde sabit bir husustur. Dola
yısıyla güçlendirilmeye ve pekiştirilmeye ihtiyacı yoktur. 

Ancak bu açıklamaya da şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Kur'an-ı Kerim'de 
bizzat Allah'ın anıldığı yerlerde de bitişik zamirlerin ayrık zamirle pekiştirildiği 
vakidir. Şu ayet bunun bir örneğidir: '\ ... _#jı {":f..&. ..:...;i .i.tı Gizlilikleri eksiksiz bilen 
yalnızca sensin"18 Allah' ın gizlilikleri bilmesi de her şeye güç yetirebilmesi gibi 
değil midir? Neden pekiştirilmiştir? İkisi de Allah hakkında olduğuna göre aynı 
şekilde değerlendirilmeli değil miydi? 

Bu itiraz şöyle cevaplandırılabilir: Bu ayetteki iki zamirden birinin diğeriyle 
pekiştirilmesi bizim daha önce söylediklerimizin değerini azaltmaz. Çünkü bu 
zamirlerden biriyle yetinilseydi Hz. Musa (a.s) i le ilgili ayette bitişik zamirin ayrık 
zamirle pekiştirilmemesi durumunda söz konusu olan ifadenin etkisinin azalması 
burada da söz konusu olurdu. Halbuki her iki zamir de kullanılınca ifade daha 
güçlü ve daha etkili hale gelmiştir. Çünkü Allah Teala güçlü ve etkili sözle nite
lenmeye daha layıktır. 

Zamirlerin birlikte kullanılması ve sadece biriyle yetinilmesine bir misal ve
relim: Eğer kastedilen anlam gönüllere yerleşmiş, kalplerde kökleşmiş malum 
bir husus ise zamirlerden biri diğeriyle pekiştirilebilir de bunlardan biriyle ye
tinilebilir de. Pekiştirilirse söze hakkı verilmiş olur. Pekiştirilmezse açık ve zahir 
olduğundan dolayı zaten sözün buna bir ihtiyacı yoktur. Ama eğer kastedilen 
anlam açık ve belli değilse, kapalı yönleri varsa açıklık ve belirlilik kazanma
sı ve güçlenmesi için zamirlerden birinin diğeriyle pekiştirilmesi iyi olur. Allah 
Teala'nın Hz . Musa'ya (a.s) yönelttiği şu hitap bunun bir örneğidir: ..iı � 'i tili 
�\İı ..:...;i "Biz ona: "Korkma!" dedik. "Üstün gelecek olan kesinlikle s�nsin!" Hz. 
Musa'nın (a.s) sihirbazlara üstün geleceği ve onları mağlup edeceği Allah katın
da kararlaştırılmış bir husustur. Ancak başkaları için malum ve belli değildir. Al
lah Teala, Hz. Musa'nın (a.s) korku ve endişesini gidermek için kendine malum 

18 Maide 5/116 
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olan bu hususu ona da çok güçlü bir ifade ile bildirerek onun maneviyatını sağ
lamlaştırmak ve güçlendirmek istemiştir. Bu sebeple bitişik zamiri ayrık zamirle 
pekiştirmiş ve böylece yukarıda izah ettiğimiz güçlü mana oluşmuştur. Eğer bu 
pekiştirme olmasaydı yine Hz. Musa'ya (a.s) korkusunun giderildiği ve sihirbaz
lara üstün geleceği bildirilmiş olurdu . Ancak ifade, " ).$:. \İı ..:.Ji -i.tı Üstün gelecek 
olan kesinlikle sensin "! cümlesinin Hz. Musa'nın (a.s) gönlüne verdiği cesareti 
veremezdi .  Bu, farkına varılması gereken bir inceliktir ! 19 

").$:. \İı ..:.Jt .itı Üstün gelecek olan kesinlikle sensin" ayetinde birkaç incelik 
vardır: 

1 .  Kendisinden sonra gelen kelimenin anlamını pekiştiren şeddeli �1 edatı . 

2 . ..!.11 "Sen" kelimesindeki zamirle aynı anlamda olan .:....;i zamirinin pekiştir
me amacıyla tekrarlanması 

3. ).$:.\İı "üstün" kelimesinin, �t_, J� şeklinde nekire (belirsiz) değil de, Hz. 
Musa (a.s) dışındaki kimselerin değil de.sadece onun üstün olacağını gösterecek 
şekilde ma'rife (belirli) zikredilmesi 

4. );.\İt "üstün" kelimesinin, aynı anlamdaki iki veya daha fazla sıfatın en 
güçlü olanını ifade etmekte kullanılan j..Ji vezninde ism-i tafdil olması dolayısıy
la "daha üstün, en üstün" anlamını içermesi 

5. ").$:. \İı ..:.Ji �!Üstün gelecek olan kesinlikle sensin "!cümlesinin başındaki 
sebep bildiren J "lam" edatının düşürülmesi. Bu, ayet-i kerimede Hz. Musa'ya 
(a.s) verilen cesareti güçlendirmektedir. Çünkü bu cümleden önceki � ·'} 
"korkma!" buyruğu, aynı zamanda korkunun yersizliğini açıklayan bir sebeptir. 
Zira Hz. Musa'ya (a.s) korkuyu yasaklayan bir buyruktur. Bu buyruktan sonra 
gelen "�\İl ..:.Ji iLı Üstün gelecek olan kesinlikle sensin" cümlesi de korkuyu 
yasaklamaktadır. Çünkü üstün olan kendisinden zayıf olanlardan korkmaz.20 

------------ ---

19 el-Fevfüdü'l-Müşevvik (204-206) 
20 el-Fevfüdü'l-Müşevvik ( 185) 
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69. "Sağ elindekini (asanı) brrak. Onların yaptıklarını yutacak. Onla
rın yaptıkları ancak bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye giderse iflah 
olmaz. " (Asa, büyülerini yutunca); 

70. Derken büyücüler secdeye kapandılar. "Harun ve Musa 'nın Rab
bine iman ettik" dediler. 

71 . (Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden önce ona iman mı et
tiniz? Muhakkak ki o, size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Anda/sun ki 
sizin el ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hurma dallarına asaca
ğım. (Benimle Musô'nın Rabbinden) hangimizin azabının daha şiddetli 
ve kalıcı olduğunu da mutlaka bileceksiniz. " 

Tefsiri: 

Allah' ın sıfatlarını inkar eden bid'atçilerin o sıfatları kabul eden kimselere 
karşı sürdürdükleri metot daima böyledir. Delil ve tartışma meydanında mağlup 
olunca teşvik, tehdit ve işkence etme metoduna başvururlar.21 

Hz . Musa (a .s) delil bakımından üstün gelip yaptığı çağrının ve peygam
berliğinin doğruluğu anlaşılınca ve sihirbazlar Allah ve peygamberine inanarak 
secdeye kapanınca, inkarcıların lideri olan firavun da aynı metoda başvuruyor 
ve sihirbazları şöyle tehdit ediyor: Anda/sun ki sizin el ve ayaklarınızı çaprazlama 
keseceğim ve hurma dallarına asacağım. " 

Kalplerine iman iyice yerleşmiş olan sihirbazlar, dünyadaki cezanın 
ahirettekinden daha kolay ve daha az olduğunu; buna mukabil inanmalarından 
dolayı ahirette elde edecekleri sevabın daha büyük, daha faydalı ve daha kalıcı 
olduğunu idrak ettiler. 22 

Onun ,hiçbir sözlerine karşılık veremediğini, onlara bir zararının dokunma
drğrnı, bir fayda da sağlayamadığını görmezler mi?23 

Bu ayet-i kerimede, konuşma kabiliyetinden ve bir fayda ve zarar verme 
özelliğinden mahrum bulunmak, tapılmaya layık olmamanın gerekçesi olarak 
zikredilmiştir. Bu, tapılacak varlığın mutlaka konuşma, kendisine kulluk edene 
fayda ve zarar verme vasıflarını  taşımasının gerektiği hakkında akla ve nakle 
dayalı bir delildir. Bu özellikte olmayan hiçbir varlık tapılmaya layık olamaz!24 

2 1  Derlemede dipnotta verilen bu kısmı okuyucunun bağlantıyı kolay kurması için yukarıya 
yazdık. (Mütercimin notu) 

22 es-Savfüku' l-Mürsele ( IV/1389) 
23 Taha 20/89 
24 es-Savfüku' l-Mürsele ( l l l/915) 
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72. Dediler ki: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni üstün 
tutmayız. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatında 
hükmedersin. 

73. "Gerçekten biz Rabbimize iman ettik ki, günahlarımızı ve bizi iş
lemeye zorladığın büyüyü bağışlayarak bizi af etsin. Allah '(ın mükafatı) 
hem daha hayırlıdır hem de (azabı) daha kalıcıdır." 

74. Gerçek şu ki: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse, onun için 
Cehennem vardır. Orada ölmez de dirilmez de. 

75. Kim de O'na mü 'min olarak salih amelde bulunmuş halde gelir
se, onlar için en yüksek dereceler vardır. 
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76. (Ve) altından ırmaklar akan Adn Cennetleri (de). Onlar orada 
ebedidir/er. İşte arınan kimselerin mükafatı budur. 

77. Anda/sun ki Biz Musa'ya şunu vahyettik: "Kullarımla geceleyin 
yola çık; (Firavun'un) yetişme(sin)den yana korkun(uz) ve (boğulmak) 
endişen(iz) olmaksızın onlar için denizde kupkuru bir yol aç. " 

78. Firavun askerleriyle onların ardınca gitti. Ancak kendilerini de
nizden ne kap/adıysa kapladı. 

79. Firavun, kavmini saptırdı; h idayet yolunu göstermedi. 

80. Ey İsrailoğulları! Gerçekten Biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Ve 
sizinle Tur' un sağ yanında sözleştik, (Tfh 'te) size kudret helvası ve bıl
dırcın da indirdik. 

81. Size verdiğimiz güzel rızıktan yeyin ve o hususta haddi aşmayın. 
Çünkü, o takdirde gazabını gelip sizi bulur. Gazabını her kime gelip 
çatarsa, yıkılır gider. 

82. Muhakkak Ben, tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyip 
hidayet üzere olana da çok çok mağfiret ediciyim. 

83. "Kavminden erken gelmek için seni aceleye iten nedir ey Musa! 

84. "Onlar da arkamdan geliyorlar. Rabbim, razı olasın diye ben hu
zuruna gelmek için acele ettim " dedi. 

85. Buyurdu ki: "Senden sonra Biz kavmini fitneye düşürdük. Sonra 
Samir! de onları saptırdı. " 

86. Musa kızgın ve kederli bir şekilde kavmine döndü, dedi ki: "Ey 
kavm im, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? Yoksa aradan 
geçen süre size uzun mu geldi? Yahud üzerinize Rabbinizden bir gaza
bın gelmesini mi istediniz de bana olan va 'dinizde durmadınız?" 

87. Dediler ki: "Biz, kendi güç ve isteğimizle va 'dine muhalefet etme
dik. Fakat (Kıbti) kavmin süs eşyasından iğreti aldığımız ağırlıklar yük
lenmiştik de onları (ateşe) attık. Samir! de böylece attı . " 

88. (Samirf) onlara böğüren bir buzağı heykeli yaptı. (Samirf ve ona 
uyanlar) dediler ki: "Bu sizin ilahın ızdır, Musa 'nın da ilahıdır. O, unuttu. " 

Tefsiri : 

Şeytanın Yahudileri düşürdüğü tuzaklardan biri de, onların, müşriklerin uğ
radıkları cezayı ve acı akıbeti görüp durdukları, peygamberleri de henüz hayatta 
olduğu halde Allah' ı  bırakıp da buzağıya tapınmalarıdır. Halbuki o buzağıyı ya
panı yaparken görüp duruyorlardı .  Onu şekillendirmiş, ateşte eritmiş, çekiç ve 
eğe ile inceltmiş, elleriyle evirip çevirmiş ve böylece ona son halini vermişti . 

Buzağıyı sadece kendilerinin ilahı saymakla yetinmeyip onun Hz. MCısa'nın 
(a.s) da ilahı olduğunu iddia etmeleri şaşılacak bir durumdur. Böylece onlar, Hz . 
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Musa'nın (a.s) da Allah'tan başkasına, üstelik canlıların en ahmağı olan, ahmak
lık ve zillet konusunda örnek gösterilen, kendisine gelecek zararı korumaktan 
büyük bir acz içinde olan buzağıya kulluk ettiğini iddia etmişlerdir! 

Bu çirkin iddia ile de yetinmemişler, Hz. Musa'nın (a.s) şaşırıp yanıldığını ,  
buzağının ilahı olduğunu unuttuğunu ileri sürmüşlerdir! 

"Bu sizin ilôhınızdır, Musô'nın da ilahıdır. O, unuttu. "  ifadesinin anlamı hak-
kında İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- nakledilen birkaç tane rivayet vardır: 

1 .  Musa, şaşırıp yanılmıştır. 

2 .  Musa, Rabbini aramaya gitti. Ama şaşırdı ve O'nun yerini bilemedi .  
3. Buzağının sizin de onun da ilahı olduğunu size hatırlatmayı unuttu. 

Bu ifadenin anlamı hakkında Süddi de şöyle demiştir: Musa, ilahım burada 
bırakıp onu Tur'da aramaya gitti. 

Katade'nin yorumu ise şöyledir: Musa'nın aradığı aslında bu idi, fakat o 
bunu unuttu ve başka yerde aramaya gitti. 

Meşhur olan görüşe göre bu söz, buzağıyı yapan Samir! ve onunla birlikte 
buzağıya tapınan kimselerin sözüdür. Bununla birlikte lbn Abbas'tan -radıyallahu 
anh- yapılan başka bir rivayete göre, bu söz, Allah'a  füttir ve Samiri'nin bağlı 
olduğu gerçek imanı unuttuğunu bildirmektedir. Ancak doğru olan görüş birinci
sidir. Sözün akışı da onu desteklemektedir. Zaten Buhar! de, onun dışında başka 
bir görüş nakletmeyerek şöyle demiştir: Onlar "Musa, şaşırıp Rabbini bilemedi" 
diyorlardı . 25 

Samir!, buzağının , Hz. Musa'nın (a.s) da ilahı olduğunu iddia ettiği için İsrail 
Oğulları ' nın aklına tabii olarak "Eğer bu, Musa'nın ilahı ise o kiminle buluşmaya 
gitti?" sorusu gelecekti. Bu sebeple "Musa, ilahım unutmuştur" demek suretiyle 
onlar daha sormadan akıllarındaki bu soruyu cevaplamış oluyordu. 

Şüphesiz bu durum, şeytanın onlara oynadığı en çirkin oyunlardan biridir! 

Durumları ne kadar ibretliktir! Toprağın altından çıkarılmış b ir madenden 
bir heykel yaptılar. Bu heykelin ateşte eritilmesi, işe yaramaz olan kısımların
dan arındırılarak temizlenmesi, sonra ateşte defalarca çevrilerek demir çekiçlerle 
inceltilmesi ve eğelerle yontulması gerekti . Yapan kişi, ona, ahmaklık, zillet ve 
sefaletle tanınan bir hayvanın şekil ve suretini verdi .  Bütün bunları görüp bilme
lerine rağmen, o heykelin Hz. Musa'nın (a.s) ilahı olduğunu, fakat onun şaşırıp 
başka bir ilah aramaya gittiğini iddia ettiler! 

25 Bk. Fethu ' l-Bar1 (Vl/487) e l -Enbiya, babu kavlillahi azze ve celle "Ve he! etake had1sü Musa." 
Taberi de tefsirinde bu görüşü tercıh etmiştir. Bk. (XVl/201 )  
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Muhammed b.  Cerir et-Taberi şöyle demiştir26: İsrail Oğulları' nın buzağıyı ilah 
edinmelerinin sebebi, Abdülkerim b. Heysem'in İbrahim b. Beşşar er-Remadl -
Süfyan b .  Uyeyne - Ebu Said - İkrime kanalıyla İbn Abbas'tan -radıyallahu anh
naklettiği şu hadisedir: Firavun ve ordusu, Allah tarafından denizde açılmış yola, 
takip ettikleri Hz. Musa (a.s) ve kavminin arkasından atıldıkları zaman, firavun 
siyah bir at üzerindeydi .  At ürküp denizde açılan yolda yürümek istemedi. Bu
nun üzerine Cebrail (a .s ) ,  dişi bir kısrak üzerinde ona göründü. Hayvan kısrağı 
görünce hemen onun peşi sıra yola atıldı . İşte Samir! bu esnada Cebrfül' i  (a.s) 
tanıdı ve O'nun binmiş olduğu kısrağın izinden, tırnağını bastığı yerden bir avuç 
toprak aldı . 

Süfyan şöyle demiştir: İbn Mes'ud -radıyallahu anh- ayeti ı...r:} )t � � i.:; . ! '.:..�;;� 
J_,..;..j ı"Elçinin kısrağının izinden bir avuç aldım" şeklinde okurdu.27 

Ebu Said, İkrime kanalıyla İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle nakletmiştir: 
Samiri'nin içine "Sen bu avuçladığın toprağı bir şey üzerine atar ve 'Şöyle şöyle 
ol ! '  dersen dileğin mutlaka gerçekleşir" şeklinde bir his doğmuştu. Denizi geçene 
kadar avuçladığı toprak elinde idi. Hz . Musa (a.s) ve İsrail Oğulları denizi ge
çip Allah firavunun ordusunu denizde helak edince Hz. Musa (a.s) kardeşi Hz. 
Harun'a (a.s) "Kavmim içinde benim halefim ol ve onların işlerini düzelt! " dedi 
ve Rabbi ile buluşmaya gitti . İsrall Oğullarının beraberinde firavun halkına füt 
ödünç alınmış süs eşyaları vardı. Bu eşyaları beraberlerinde getirmiş oldukları 
için kendilerini günahkar hissettiler ve onları ateşte yakarak yok etmek için çıkar
dılar. Bu esnada Samir!, avuçlamış olduğu toprağı toplanmış olan bu eşyalar üze
rine attı ve "böğüren bir buzağı şekline dönüş! "  dedi. O eşyalar derhal böğüren 
bir buzağı heykeline dönüştü. Rüzgar onun arkasından giriyor, ağzından çıkıyor 
ve ondan bir ses geliyordu. Bunun üzerine Samir! hemen "Bu sizin ilahınızdır, 
Musô 'nın da ilah ıdır. " diye atıldı. İsrail Oğulları da buzağıya tapınmaya başladı
lar. Hz. Harun (a.s) onları şöyle ikaz etti: "Ey kavmim, siz bununla ancak sınan
dınız. Muhakkak sizin Rabbiniz, Rahmandır. O halde bana uyun, emrime itaat 
edin. "28 Ancak onlar buna şöyle karşılık verdiler: "Musa bize dönünceye değin 
biz buzağıya ibadete mutlaka devam edeceğiz!"29 

Süddl şöyle demiştir: Allah Teala, Hz. Musa' ya (a.s) İsrail Oğullarını Mısır' dan 
çıkarmasını emredince Hz. Musa (a.s) ,  İsrail Oğullar: na yola çıkmalarını ve çıkar
ken de Kıptllerden ödünç süs eşyası almalarını em:etti. Cenab-ı Hak, Hz. Musa 
(a.s) ve beraberindeki İsrail Oğullarını denizden kurtarıp firavun ordusunu helak 
ettikten sonra, Cebrail (a.s) ,  Hz . Musa'yı (a.s) Allah'a  götürmek üzere bir kısrakla 

26 Bk. Taberi (1/281 )  İbni' l-Kayyim, Taber!'nin ifadelerini özetle nakletmiştir. (Derleyenin notu ) 
27 İbn Kesir şöyle demiştir: Müfessirlerin çoğunun görüşü böyledir. Bk. İbn Kesir ( III/173) (Der

leyenin notu ) 
28 Taha 20190 
29 Taha 20;91 
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geldi. Bu esnada Samir! onu gördü ve garipsedi. Ona "Bu hayat kısrağıdır!" 
denildi. Onu görünce "Mutlaka bunun özel ve önemli bir özelliği vardır!" diyerek 
kısrağın toynağını bastığı yerden bir avuç toprak aldı .  

Hz. Musa (a.s) Hz . Harun'u (a.s) İsraıl Oğullarının başında bırakıp otuz gün
lüğüne onların yanından ayrılıp gitti. Daha sonra Allah Teala o otuz günü on gün 
daha uzatarak kırka tamamladı. 

Bu zaman zarfında Hz. Harun (a.s) İsra.ti Oğullarına şöyle dedi: Ganimet 
size helal değildir. Yanınızda bulunan Kıptllere ait süs eşyaları ise bir ganimettir. 
Onların hepsini toplayın ve bir çukur kazarak oraya gömün! Musa gelip onların 
helal olduğunu söylerse onları yine çıkarıp alırsınız. 

Bunun üzerine onlar da söz konusu eşyaları bir çukurda topladılar. Ancak 
bu esnada Samir! gelip avuçlamış olduğu toprağı o eşyaların üzerine attı. Allah 
Teala, o eşyaları derhal böğüren bir buzağı şekline çeviriverdi. İsra.ti Oğulları 
bu durumu görünce Samir! onlara "Bu sizin ilahınızdır, Musa 'nın da ilahıdır. O, 
unuttu. " dedi. Bu sözüyle "Musa ilahım burada bırakıp onu başka yerde ara
maya gitti ! "  anlamını kastediyordu . Bu durumu gören İsrail Oğulları, böğürüp 
yürümekte olan buzağıya tapınmaya başladılar. Hz. Harun (a.s) onları şöyle ikaz 
etti: Ey İsra.ti Oğulları! Siz bu buzağı ile denendiniz.  Muhakkak sizin Rabbiniz 
Rahman' dır. 

Bu şekilde ikaz etmekle birlikte Hz. Harun (a.s) ve İsra.ti oğullarından ona 
tabi olanlar buzağıya tapınanlarla savaşa tutuşmadılar. Öte yandan Hz. Musa 
(a.s) konuşmak üzere Cenab-ı Hakk'a gitmişti. Konuşma esnasında Allah Teala 
ona şöyle buyurdu: "Kavminden erken gelmek için seni aceleye iten nedir ey 
Musa! "Onlar da arkamdan geliyorlar. Rabbim, razı olasın diye ben huzuruna 
gelmek için acele ettim " dedi. Buyurdu ki: "Senden sonra Biz kavmini fitneye 
düşürdük. Sonra Samirf de onları saptırdı. " Böylece Allah Teala, Hz. Musa'yı 
(a.s) kavminin durumundan haberdar etti. 

Hz. Musa (a.s) ,  hayretle sordu: Ya Rab! Kavmime buzağıyı ilah edinmelerini 
emreden Samir!' dir. Ya o buzağıya can veren kimdir? 

Allah Teala: 

-Benim! 

Hz. Musa (a.s) :  

-Ya Rab! O zaman onları sen saptırdın! 

İbn İshak, Hakim b .  Cübeyr - Said b .  Cübeyr kanalıyla İbn Abbas' ın -radıyallahu 
anh- şöyle dediğini nakletmiştir: Samir!, ineğe tapınan Bacirma halkındandı .  İne
ğe tapınmayı içten içe seviyordu. Ama İsrfül Oğulları 'nın içinde Müslümanmış 
gibi görünmüştü. Hz. Musa (a.s) Rabbi ile buluşmaya gidince Hz. Harun (a.s) ,  
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kavmi olan İsrail Üğulları'na "Firavun halkının eşyalarını ve zlnetlerini yüklenip 
getirdiniz. Onları ortaya çıkarın! Çünkü onlar necistir ! "  dedi. Sonra o eşyaları yok 
etmek için bir ateş yaktı ve "Yanınızda bulunan o eşyaları bu ateşe atın ! "  emrini 
verdi. Derhal hepsi beraberinde bulunan eşya ve zlneti getirip ateşe atmaya baş
ladı. Eşyalar ateşte yanmaya başladığında daha önce Cebrall' in (a.s) kısrağının 
izini görmüş ve onun toynağının izinden biraz toprak almış olan Samir! de ateşe 
yöneldi ve Hz. HarCın'a (a.s) "Ey Allah' ın peygamberi! Ben de elimdekini ata
yım mı?" diye sordu . Hz. Harun onun elindekinin, diğerlerinin getirdiği eşya ve 
zlnetten başka bir şey olduğunu hiç düşünmedi. Nihayet Samin elindeki toprağı 
ateşe attı ve "Böğüren bir buzağıya dönüş! "  dedi. Eşyalar buzağıya dönüşerek 
İsrail Oğulları için İlahi bir imtihan ve deneme oldu. Samin "Bu sizin ilôhınızdır, 
MCısô 'nın da ilôhıdır. " diye atıldı .  Bunun üzerine İsrail Oğulları ona tapınmaya 
başladılar ve onu çok sevdiler. Öyle ki daha önce o ölçüde hiçbir şeyi sevme
mişlerdi. 

Allah Teala "O unuttu" buyurmuştur. Bu ifade,  Samiri daha önce bağlan
mış olduğu İslam'ı  terk etmiştir, manasındadır. "Onun, hiçbir sözlerine karşılık 
veremediğini, onlara bir zararının dokunmadığını, bir fayda da sağlayamadığını 
görmezler mi?"30 

Hz. Harun (a.s) , İsrail Oğulları'nın düştüğü durumu görünce onları şöyle 
ikaz etti : "Ey kavmim, siz bununla ancak sınandınız. Muhakkak sizin Rabbiniz, 
Rahmôndır. O halde bana uyun, emrime itaat edin. "31 Ancak onlar buna şöyle 
karşılık verdiler: "MCısô bize dönünceye değin biz buzağıya ibadete mutlaka de
vam edeceğiz! "32 

Hz. Harun (a.s) ,  bu imtihanı başarıyla geçen ve dininde sebat edenlerle bir
likte eski yerinde ikamet etmeye devam etti. Buzağıya tapınanlar ise aynı yerde 
tapınmaya devam ediyordu. Hz. Harun (a.s) dininde sebat edenlerle başka bir 
yere gitmesi durumunda Hz. Musa'nın (a.s) kendisine "İsrailoğulları arasında tef
rika çıkardın ve benim sözüme (neden) uymadın ?"33 demesinden endişe etmişti. 
Çünkü Hz. Musa' dan (a.s) çekinir ve ona itaat ederdi. 

Allah Teala, İsrail Oğulları 'na atalarıyla peygamberleri arasında geçen bu 
hadiseyi hatırlatarak şöyle buyurmuştur: "MCısd 'ya kırk gece (vahyetmek üzere) 
söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (ilôh) edindiniz"34 Yani Hz. Musa 
{a.s) Rabbiyle buluşmak üzere gittikten sonra buzağıya tapınmışlardır. Yoksa Hz. 
Musa'nın (a.s) ölümünden sonra tapındıkları manası kastedilmemiştir. 

30 Taha 2o;s9 
31 Taha 20;90 
32 Taha 20;91 
33 Taha 20;94 
34 Bakara 2/51 
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Allah'tan başkasına tapınmakla haksızlık ettikleri belirtilmektedir. Çünkü bir 
şeyi Allah'a denk görmek en büyük haksızlıktır. Çünkü Allah'tan başkasına kulluk 
eden kimse yerinde olmayan bir davranış yapmış, dolayısıyla haksızlık etmiş olur. 

Hz. Musa (a.s) , geri dönüp kavminin düştüğü durumu görünce gazaba gel
di, Allah' ın kelamı yazılı olan levhaları öfkeyle kaldırıp attı ve kardeşinin saçını
başını çekiştirmeye başladı .  Allah Teala, onu bu davranışından dolayı kınamadı.  
Çünkü onu böyle yapmaya iten, Allah için duyduğu öfke idi .  Gerçi Cenab-ı 
Hak, ona kavminin düştüğü durumu bildirmişti, ama durumu bizzat görünce 
bambaşka bir öfkeye kapıldı .  Zira bir şeyi duymak hiçbir zaman görmek kadar 
etkili olmaz.35 

35 İğasetu'l-Lehfan ( 11/300-305) 
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89. Onun, hiçbir sözlerine karşılık veremediğini, onlara bir zararının 
dokunmadığını, bir fayda da sağlayamadığını görmezler mi? 

90. Anda/sun ki daha önce Harun onlara şöyle demişti: "Ey kavmim, 
siz bununla ancak sınandınız. Muhakkak sizin Rabbiniz, Rahmandır. O 
halde bana uyun, emrime itaat edin. " 

91 . Onlar: "Musa bize dönünceye değin biz buzağıya ibadete mutla
ka devam edeceğiz" dediler. 

92. "Ey Harun" dedi. "Onların sapıttık/arın ı  görünce seni alıkoyan 
ne oldu; 

93. "Bana uymaktan ? Yoksa emrime karşı mı geldin?"  

94. (Harun) dedi ki: '!\namın oğlu, sakalıma, başıma yapışma! Ben 
bana: İsrailoğulları arasında tefrika çıkardın ve benim sözüme (neden) 
uymadın?  diyeceğinden korktum ?" 

95. (Sômirf'ye): "Senin bu yaptığın nedir ey Sômirf?" dedi. 

96. Dedi ki: "Onların göremediklerini ben gördüm. Bunun için elçi
nin (Cebrail'in atının) bastığı yerden bir avuç (toprak) almıştım da onu 
bıraktım .  Nefsim de bana böylece süsledi. " 

97. Dedi ki: "Haydi git! Çünkü sen hayatta oldukça: 'Ne siz bana 
dokunun, ne ben size dokunayım ' diyeceksin. Sana verilmiş ve asla 
geri bırakılmayacak bir va 'de vardır. Şimdi de taptığın ilôhına bir bak! 
Biz onu - anda/sun ki - yakacak sonra da denize savurup darmadağın 
edeceğiz. " 

98. Sizin ilôhınız, ancak kendisinden başka ilôh olmayan Allah 'dır. 
İlmi herşeyi kuşatmıştır O'nun. 

99. İşte geçmiş olanların haberlerinden sana böylece anlatıyoruz. 
Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (öğüt) verdik. 

1 00. Kim ondan yüz çevirirse muhakkak o kimse Kıyamet gününde 
ağır bir yük yüklenecektir. 

1 01 .  O kimseler onda (yüklerinin cezası altında) ebediyyen kalacak
lardır. Kıyamet gününde o, onlar için ne kötü bir yük olacaktır! 

1 02. Sur'a üfürüldüğü günde Biz günahkôrları o gün gözleri morar
mış halde haşrederiz. 

1 03. Kendi aralarında gizlice: "Siz (dünyada yahut kabirde) ancak 
on gün eğlendiniz" diye fısıldaşırlar. 

104. Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. Onların daha iyi yol
da olanları der ki: "Siz ancak bir gün eğlendiniz. " 

105.  Sana dağları sorarlar. "Rabbim onları kökünden koparıp parça 
parça dağıtacak" de. 
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1 06. "Yerlerini dümdüz edecektir" 

1 07. "Sen orada alçaklık da yükseklik de göremeyeceksin. " 

1 08. O günde davetçiye (İsrôfi/'e) uyarlar, h içbir tarafa sapmayarak 
giderler. Rahmanın huzurunda sesler kısılmış olacak; kıpırdanan dudak
ların fısıltısından başkasını duyamayacaksın. 

Tefsiri: 

Yani; her yerden onun sesine ve bulunduğu yere yönelirler ve ona karşı 
koyamazlar. 

Ferra, bu ayetin anlamı hakkında şöyle demiştir: Bu, "Senin davetin karşı 
konulmayacak bir davettir" sözü gibidir. 

Zeccac da, şöyle demiştir: Onun çağrısına uymaya karşı koyamazlar. Yani 
sadece o çağrıya uymaya ve ona yönelmeye güç yetirebilirler. 

Burada şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Eğer anlam ıj r:. ,y- r-+1 er '1 "Benim 
çağrımı dinlemeye karşı koyamazlar" ise niçin J er denilmiştir? 

Bir grup alim bu soruya şöyle cevap vermiştir: Buradaki J"lam" edatı, .:ı-c

"'an" anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu ifade ,  -.:..s- er 'l "O çağrının yapıl
maması ve işitilmemesi söz konusu değildir" anlamındadır. 

Başka bir grup ise -Zeccac' ın dediği gibi- bu ifadenin l/ıs-:. ,y- � er 'l "Çağ
rıma karşı koymaya güç yetiremezler" anlamında olduğunu ileri sürmüştür. 

Bu görüşlerin her ikisinde de açık bir zorlama vardır. Çağrı yapılınca hiçbir 
engel olmaksızın herkes tarafından işitilecektir ve herkes hiçbir yere sapmadan 
çağrıyı yapanın sesine yönelecektir. Yani J "lam" edatı her iki manayı da içer
mektedir. Dolayısıyla anlam şöyledir: O çağrıyı işitmede de ona uymada da bir 
sapma söz konusu olmaz.36 

1 09. O günde Rahmdnın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kim
seninki müstesna, şefaatin hiçbir faydası olmayacaktır. 

1 1 0. O, onların önlerindekin i  de arkalarındakini de bilir. Onlar ise 
bilgileri ile onu kuşatamaz/ar. 

36 el-Beyan fi Aksami ' l-Kur'an (20 1 )  
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Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede bulunan 4-iedatındaki "o" zamirinin kimi veya neyi gös
terdiği hakkında ihtilaf edilmiştir. Bu konudaki görüşler şöyle sıralanabilir: 

1 .  Zamir Allah Tea!a'yı göstermektedir. Buna göre anlam "Onlar ise bilgileri 
ile Allah' ı kuşa tam azlar" şeklindedir. 

2 .  Zamir "onların önlerindeki ve arkalarındaki" ifadesindeki ı...oism-i 
mevsCılünü ( ilgi zamiri) göstermektedir. Bu takdirde mana "Onlar ise bilgileri ile 
önlerindeki ve arkalarındaki şeyleri kuşatamazlar" şeklindedir. 

Birinci şıkka göre zamir her şeyi bilen Allah' ı  göstermektedir. İkinci duruma 
göre ise O'nun bildiği şeyleri göstermektedir. Doloyısıyla ikinci görüş birinciyi 
içerir. Ancak birinci görüş ikinciyi içermez. Çünkü onlar kendilerine dair hususla
rı bile bilemiyorlarsa Allah Teala'yı hiç bilemeyecekleri aşikardır.37 

1 1 1 .  Yüzler, Hayy ve Kayyuma zillet ile boyun eğmiş olacaktır. Zu
lüm (şirk) taşıyanlar, gerçekten zarara uğrayacaktır. 

1 1 2. Kim mu 'min olduğu halde salih ameller işlerse o, zulme uğratıl
maktan da korkmaz; (mükafatının) eksiltilmesinden de. 

Tefsiri: 

Yani;  kişi yapmadığı kötülüklerle itham edilmez, yaptığı iyilikleri de eksiltil
mez. 

Eğer haksızlık, varlığı mümkün olmayan muhal bir şey olsaydı ondan 
endişelenmemenin belirtilmesinin bir manası olmaz, meydana gelmeyeceğinden 
emin olmanın da bir faydası olmazdı.38 

37 es-Savfüku'l-Mürsele ( 1372) 
38 İbni'l-Kayyim, bunu, hükmü, sebeplere bağlamak ve sebepleri inkar eden kimselere cevap 

sadedinde söylemiştir. (Derleyenin notu) Medaricü's-Salikln ( 1/236) 
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1 13. Böylece onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehdit
lerim izi tekrar ettik. Olur ki korkarlar yahut o, yeniden öğüt almalarını 
sağlar. 

1 1 4. Hak ve mutlak egemen olan Allah ne Yücedir! Sana onun vahyi 
tamamlanmadan önce, Kur'ôn'ı okumayı acele etme ve: "Rabbim ilmi
mi artır '" de. 

1 1 5 . Anda/sun ki Biz daha önce Adem 'e vahy etmiştik. Fakat O unut
tu. Biz, onu azimli bulmadık. 

Tefsiri: 

Beşeriyetin atasına ve onun nesline sirayet eden ilk eksikliğin bilgisizlik ve 
azimsizlik olduğu dikkate şayandır. 

Allah Teala "Anda/sun ki Biz daha önce Adem 'e vahy etmiştik. Fakat O un
uttu. " buyurmaktadır. Unutma, -ister bilgisizlik anlamında olsun, isterse bu ayete 
verilen anlamda olduğu gibi sabırsızlık anlamında olsun- olumsuz bir özelliktir.39 

\JA �l f�I Q ı :li; 4 \ \ ı� 1_;,i �-.n'1� \_,� - �� IJ�\ �)Ll.ı ciJ �Jj 
� \  \ V, �i � :; �l d' � r- ')\.; �j)_, � j� 

1 1 6. Hani  meleklere: "Adem 'e secde edin" demiştik de Iblis dışında 
hepsi secde etmişlerdi. O ise yüz çevirmişti. 

1 1 7. "Ey Adem dedik; şüphesiz ki bu, sana ve eşine düşmandır. Sa
kın sizi Cennetten çıkarmasın. Sonra sıkıntıya uğrarsın. 

Tefsiri: 

Allah Teala'nın Cennetten çıkma hususunda Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva 
validemizi birlikte zikrederken sıkıntı çekme konusunda sadece Hz. Adem'i  (a.s) 
zikretmesi dikkat çekicidir. Çünkü kazanma ve geçim derdi i le meşgul olan er
kektir. Kadın ise evdedir.40 

1 1 8. Çünkü orada sen aç da kalmazsın, çıplak da. 

1 1 9. Ve sen onda susuz da kalmazsın, güneş sıcağını da çekmezsin. 

39 Tarlku' l-hicreteyn ( 100) 
40 Bedfüu'l-fevfüd ( I l l/229) 
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Tefsiri: 

Allah Teala, açlıkla susuzluk yerine açlıkla açıkta kalmayı ve susuzlukla gü
neşe maruz kalmayı karşılaştırmıştır. Çünkü açlık, - tabir cfüzse - karnın açıkta 
kalması ve zillet çekmesidir. Açıkta kalmak ve giyinememek ise , sırtın açlığı ve 
sefilliği gibidir. Bu sebeple aç kalmamakla açıkta kalmamayı karşılaştırmıştır. 

Susuzluk iç hararetidir. Güneşe maruz kalmak ise vücudun dış kısmı
nın hararetle karşı karşıya kalmasıdır. Bu sebeple ayet-i kerimede bu ikisi 
karşılaştırılmıştır. 41 

Allah Teala'nın açlıkla açıkta kalmayı, susuzlukla güneşe maruz kalmayı kar
şılaştırması dikkat çekicidir. 

İlk anda açlığın susuzlukla, açıkta olmanın da güneşe maruz kalmakla karşı
laştırılacağı düşüncesi akla gelebilir. Ancak ayetin manasına nüfCız eden kişi bu 
sözün son derece yerinde olduğunu görür. Çünkü açlık, vücudun içinde hisse
dilen bir elemdir. Açıkta olmak ve giyinememek ise , vücudun dışında hissedilen 
bir elemdir. Bu sebeple bu iki mana birbiriyle son derece irtibatlıdır. Susuzluk
la güneşe maruz kalmak da böyledir. Çünkü susuzluk vücudun iç hararetinin 
gerektirdiği bir durumdur. Güneşe maruz kalmak ise vücudun dış hararetinin 
gerektirdiği bir durumdur. Böylece ayet-i kerime ,  görünen ve görünmeyen tüm 
afetleri içermiştir. 

Görünüşte uygun olan anlamın şöyle olması gerektiği ileri sürülebilir: c.'...lJ l.ıj 
� 'lJ 4-:_; .s� '1 clj_, L.k; '1_, � � '1 l.ıİ "Çünkü sen orada aç da kalmazsın 
susuz da. Ve sen orada açıkta da kalmazsın, güneşin sıcağını da çekmezsin ! "  

Halbuki daha önce geçtiği üzere bazen hem lafız hem de  mana ilgisi gözetilir, 
bazen sadece lafzın ilgisine ve bazen de sadece mananın ilgisine riayet edilir. Bu 
ayet-i kerimede sonuncusu geçerlidir. Çünkü açlık, vücudun içinin gıdadan yok
sun kalması; açıkta kalmak ise, vücudun dışının elbiselerden mahrum bulunma
sıdır. Keza susuzluk, vücudun içinin yanması; güneşe maruz kalmak ise, vücudun 
dışının güneşin hararetiyle yanmasıdır. Dolayısıyla ayet-i kerimede mana açısın
dan tam bir irtibat vardır.42 

41 Ravzatu' l-Muhibbin (226) 
42 el-Fevfüdü'l-müşewik ( 1 75-1 76) 



36 •!• Bedai'ut-tefsir ----

\ . _  '1 $ , ..J;Jı ö · ' � ı �- 2ht i;. d E jı.; 0t6° � ı ı  .....:.ı ı - - , � ı,J"7.. • ) • , .f':'-" � ı.r ( - - . - � ı..Y' _)-" .T 
I \ ' �ı �.Jj � 14flc. �ı� ?� ı��bj �ı_;.;. � .:..:0 � 'i.S"U � , " . , 
J[j 4: , n� ll · d&. ..:.ıt:i �, �ı.::;. ı · � A: , " ' �-' - � : � - ' �İ -: . . ""- r ı..S J . . . .J . · � "' r t.SY'"' . .; i � J 

, , J • , c  ,, ' , . e l.il - - = ı  · �  . ,...J.A, : • �,:İ.J Lm � � .:.!.· I !._.:;.:."':.� � ı � :  - l.k..AI \.,;> ti v-- \.,;> � � - • J � ,�-. - - . � . 

� � u 0µ �}� � �}.t �j � ' " '"' fa '{, �  ;u . . -
A'. ' '\' t � _ . i �LA.iı . . . � J � • � .  "< r � , - iY- �J 

120. Şeytan ona vesvese verip dedi ki: "Ey Adem, sana ebedflik 
ağacını ve sonu gelmez bir mülkü göstereyim mi?" 

121 . İkisi de ondan yediler. Hemen kendilerine ayıp yerleri görü
nüverdi; Cennet'in yapraklarını yamayarak üstlerini örtmeye başladılar. 
Adem, Rabbinin emrine karşı geldi de (yolunu) şaşırdı. 

122. Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğruya iletti. 

123. Buyurdu ki: "Hepiniz oradan inin. Kiminiz kiminize düşman 
olacaktır. Benden size bir hidôyet geldiğinde, kim Ben im hidôyetime 
uyarsa o, hem sapıtmaz, hem bedbaht olmaz. 

124. "Kim de zikrimden yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir 
geçim vardır. Ve onu Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. " 

Tefsiri: 

Ayet-i kerimede geçen "zikr" ile kastedilen, Allah' ın peygamberine indirmiş 
olduğu Kur'an'dır. Ondan yüz çevirmek ise, üzerinde tefekkür etmeyi ve emirle
rini yapmayı terk etmektir. 

"Dar geçim" hakkında yapılan en yaygın yorum, onun kabir azabı oldu
ğudur. İbn Mes'ud -radıyal!ahu anh-, Ebu Hureyre -radıyallahu anh-, Ebu Said el
Hudrl -radıyallahu anh- ve İbn Abbas -radıyallahu anh- bu görüştedir. Bu konuda Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir hadis vardır.43 

43 Taberi (XVl/228) ,  İbn Huceyre kanalıyla Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Onun için dar bir geçim vardır" 
ayeti ne hakkında indirildi biliyor musunuz, "dar geçim" nedir, biliyor musunuz? . . .  O, kafirin 
kabrinde uğratıldığı azaptır. Kaderime hükmeden Allah'a yemin ederim ki ona doksan dokuz 
ejderha musallat edilir." Taberi, hadisin devamını da zikretmiştir. 
lbn Kesir, bu hadisi lbn Ebl Hatim'in de rivayet ettiğini belirttikten sonra şöyle demiştir: Bu 
hadisin Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar çıkarılması çok yadırgatıcıdır. Bk. 
İbn Kesir (111/1 78) 
Hadisi Bezzar da özetle rivayet etmiştir. Bk. i l i , 58-59 
Heysem! şöyle demiştir: bu hadiste tanımadığım kimseler vardır. Bk. Mecmau'z-Zevfüd 
(Vll/67) 
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..!.L:....a.J ı kelimesinin lügat manası darlık ve sıkıntıdır. Dar ve sıkıcı olan her şeye 
�"-"' denilir. Bu kelime evin ve geçimin vs. sıfatı olarak kullanılır. 

Ayetteki dar geçim, nefis ve tenin arzu, haz ve konfora boğulması karşılığında 
kullanılmıştır. Nefis bu şekilde konfora boğulursa kalp daralır ve sıkıntıya düşer. 
Buna mukabil nefis bundan mahrum bırakılırsa kalp açılır, genişler ve ferahlar. 
Allah' ın azabından sakınma sebebiyle dünyada geçim darlığı çekmek, yani kon
fordan mahrum kalmak, kabirde ve ahirette geçimin genişlemesine ve rahatlığa 
vesile olur. Arzu ve heveslerin nefse hakim olması sebebiyle dünyada rahat bir 
hayat sürmek ise , berzah ve ahiret hayatında geçim darlığının ve sıkıntının se
bebidir. Her iki dünya maişetinin en iyisini, en hoşunu ve devamlı olanını tercih 
etmek gerekir. Ruhun konfor ve rahatı için bedeni sıkıntıya sokmalıdır. Bedenin 
rahatı için ruha işkence etmemelidir. Çünkü ruhun ereceği huzur veya bahtsızlık 
daha önemli ve daha devamlıdır. Bedenin sürdüğü refah veya çektiği sıkıntı ise 
daha kısa ve daha önemsizdir. Yardım istenmeye layık olan yalnızca Allah'tır.44 

İbn Abbas -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Allah Teala, Kur'an okuyup onun 
emirlerini uygulayan kimsenin dünyada şaşmamasını, ahirette de bahtsızlığa uğ
ramamasını garanti etmiştir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh- daha sonra bu ayet-i kerimeyi okumuştur. 
Bu ayet-i kerimedeki "zikr" kelimesi, Allah'ın indirmiş olduğu vahiyleri de 

içine alır. Onlar, peygamberlerin getirmiş oldukları hidayettir. Sözün akışı da kas
tedilenin bu olduğunu göstermektedir. Daha sonraki ayetler de bunu göstermek
tedir: "Der ki: "Rabbim, n için beni kör haşrettin?  Hôlbuki ben görüyordum. Bu
yurur ki: "(Sen de) böyle (yapm ıştın) . Çünkü sana ôyetlerimiz geldiğinde onları 
unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. "45 

İşte , Allah' ın kullarına indirdiği Kur'an'dan yüz çevirmenin neticesi budur. 
Ondan yüz çevirenin akıbeti böyle olursa ona aklıyla veya taklit ettiği kimsele
rin aklıyla karşı gelenin durumu nice olur? En iyimser ihtimale göre öyle birisi 
mü'min olamaz. Çünkü sadece Kur'an' ı kabul edip ona boyun eğenler mü'min 
olabilirler. Ondan yüz çeviren ve ona karşı gelenler ise ona inanmaktan en uzak 
olan insanlardır.46 

Keşfü' l-Estar' ın muhakkıkı, Heysemi'nin yukarıda geçen sözünü zikrettikten sonra "Ebu 
Hüceyre'yi kastediyor olmalı" demiş ve eklemiştir: Allah daha iyi bilir ya, benim kanaatime 
göre Heyseml'nin bu sözü bir vehimden ibarettir. Çünkü benim elimdeki kaynaklarda Ebu 
Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet eden kimseler içinde Ebu Huceyre diye biri yoktur. O, 
Ebu Huceyre değil, İbn Huceyre'dir ve sağlam bir ravldir. Adı da Abdurrahman' dır. Nitekim 
Tehzib'te (Vl/160) biyografisi yer almaktadır. 
Daha sonra muhakkık, bu hadisi, Müslim'in ve diğer dört imamın İbn Huceyre'den rivayet 
ettiğine işaret etmiştir. (Derleyenin notu) 

44 el-Fevi'ıid ( 1 65)  
45 Taha 201125-126 
46 es-Savi'ıiku'l-Mürsele ( l l l/845) 
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Ayet-i kerimede geçen "dar geçim" ifadesi kabir azabıyla açıklanmıştır. 
Bizce isabetli olan görüşe göre, dar geçim, hem berzahta hem de dünyada 

geçerlidir. Allah' ın indirmiş olduğu Kur'an' dan yüz çeviren kişi, iç sıkıntısı, geçim 
zorluğu, çeşitli endişeler, aşırı dünya hırsı, elde edilemeyen veya elde edildikten 
sonra elden kaçırılan dünyalığa üzülmek ve bunlardan dolayı acı çekmek gibi 
değişik musibetlere maruz kalır ve bu meşgalelere kendinden geçmiş bir şekilde 
daldığı için hiçbir şeyin farkında olmaz. Bir an için bu meşgalelerden uyansa bile 
yine çekmekte olduğu acıyı hisseder ve hemen onu mübtelası olduğu şeylerle 
gidermeye çalışır. Velhasıl o ömrü boyunca böyle bir hayat sürer. Hisseden bir 
kalp için bundan daha dar geçim var mıdır? 

Bid'atçilerin ,  Kur'an'dan yüz çevirenlerin , Allah'tan gafil olanların ve O'na 
isyan edenlerin kalpleri ahiretteki büyük Cehenneme girmeden önce, daha 
bu dünyada iken Cehennem içindedir. Buna mukabil iyi kimselerin kalpleri 
ise ahiretteki büyük Cennetten önce daha bu dünyada iken Cennettedir. Ni
tekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "İyi/er muhakkak Cennette, 
kötüler de Cehennemdedirler"47 Her ne kadar bu ayetin tam ve kamil tecelllsi 
ahiret hayatında, ondan bir aşağısı berzah hayatında gerçekleşse de insanla
rın hayatının her üç safhasında da gerçekleşmektedir. Sadece ahiret safhasına 
mahsus değildir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz zulme
denlere, ondan başka da azap vardır"48 "Onlar Eğer doğru sözlü iseniz (söyleyin 
bakalım) bu tehdit ne zaman gerçekleşecek? derler. De ki: Çabucak gelmesini 
istediğiniz şeyin (azôbın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. "49 

Bu ayetlerde zikredilen azap, berzah aleminde değil, bu dünyada gerçekle
şen azaptır. Ancak arzu ve isteklere aşırı dalmak onu yeterince hissetmeyi engel
lemekte ve üzerinde düşünmemek onu kalpten uzaklaştırmaktadır.50 

Bu ayette yer alan "dar geçim" kabir azabıyla tefsir edilmiştir. Şüphesiz kabir 
azabı bu kavramın şümulüne girmektedir. Ancak - olumlu cümlede nekire (be
lirsiz) olarak zikredilmiş olsa bile - kabir azabının yanı sıra başka manaları da 
içine almaktadır. Çünkü mana bakımından oldukça kapsamlı bir ifadedir. 

Allah Teala, "dar geçim"in Kur'an' dan yüz çevirmenin bir neticesi olduğunu 
belirtmiştir. Kur'an'dan yüz çeviren kimse, yüz çevirmesi nispetinde bir geçim 
darlığı ile karşılaşacaktır. Dünyada çeşit çeşit nimetler içinde yüzüyor olsa bile 
içinde yalnızlık ve sefalet, kalpleri parçalayıcı üzüntüler, temelsiz kuruntular ve 
bunların verdiği dayanılmaz bir azap duyacaktır. Ancak - şarap sarhoşluğu ol
masa bile - arzu ve isteklerin meydana getirdiği sarhoşluk, dünyaya ve makama 

47 İnfitar 82/13-1 4  
4 8  Tür 52/47 
49 Nemi 27/71 -72 
50 Medaricü's-Salikln ( 1/422-423) 
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aşk derecesinde bağlanmak ve sevgi duymak bu azabın üstünü örtüp onu hisset
tirmeyecektir. Bunların sarhoşluğu şarap sarhoşluğundan daha etkilidir. Çünkü 
şarapla sarhoş olan kişi ayılıp kendine gelebilir. Halbuki dünya sevgisi, arzu ve 
hevesleriyle sarhoş olan kişi ancak ölüm anında ayılır. 

Allah' ın ,  peygamberine indirdiği Kur'an'dan yüz çeviren kimseye dünyada 
da, berzahta da, ahirette de dar bir geçim vardır. 

Göz nuru, gönül süruru ve iç rahatlığı sadece tapılmaya layık olan gerçek 
ilah ile olur. Onun dışında tapılan her şey batıldır, geçersizdir. İçi Allah'la huzura 
kavuşan kimse daima huzurlu olur. Allah'la huzura kavuşmayan kimse ise dünya 
için nedamet ve üzüntü çekerek perişan olur. Allah Teala , kendisine inanıp salih 
amel işleyen kimselere hoş bir hayat nasip eder. 51 

Allah Teala hayatı boyunca hidayete uyanların akıbetini bildirince hidayetten 
yüz çevirip onu izlemeyenlerin akıbetini de haber verdi ve " "Kim de zikrimden 
yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir geçim vardır. " buyurdu. Burada kas
tedilen r.s-.;..ıı "zikir" , Allah' ın indirmiş olduğu Kur'an' dır ve "kalkışım, okuyuşum" 
gibi ffüli (öznesi) ile isim tamlaması içinde olan masdar formunda bir kelimedir. 
Yoksa "kim beni anmaktan yüz çevirirse . . . .  " Anlamında mef'ulün bihi (nesnesi) 
ile isim tamlaması oluşturmamaktadır. Ancak ayet, daha sonra zikredeceğimiz 
başka bir açıdan bu anlamı da içerir ve gerektirir. 

Buradaki "Zikir" kelimesinin, masdarların ffül ve mef'ulleriyle isim tamla
ması oluşturması gibi değil de, isimlerin birbiriyle tamlama oluşturması gibi ken
disine bitişmiş olan ı.Ş zamiriyle tamlama içinde olduğunu söylemek yukarıdaki
lerden daha isabetli bir görüştür. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: Kim benim 
Kitab' ımdan yüz çevirir ve onu izlemezse . . . .  

Kur'an' ın isimlerinden biri de Zikr'dir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyur
muştur: "İşte bu (Kur'an) da, bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. "52 
"Bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Zikr'den (Kur'an'dan) 
okuyoruz. "53 "O (Kur'an), alemleri için ancak bir öğüttür"54 "Kendilerine Ki
tap geldiğinde onu inkar edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır.) 
Halbuki o, eşsiz bir kitaptır. 55 "Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden 
Rahmôn'dan korkan kimseyi uyarabilirsin"56 

51 el-Cevabü' l-Kafi (ed-Da' ve'd-Deva ' )  ( 1 76-177) 
52 Enbiya 2 1/50 
53 Al-i İmran 3/58 
54 Kalem 68/52 
55 Fussılet 41/41 
56 Yasin 36/ 1 1  
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Bütün bu ayetler, "zikir" kelimesinin Kur'an' ın bir ismi olarak kullanıldığını 
göstermektedir. o halde, bu kelime, bu ayette kendisine bitişen zamirle halis bir 
isim gibi tamlama oluşturmuştur ve bu tamlamada masdarın ffül veya mef'O.lüyle 
isim tamlaması oluşturması bahis konusu değildir. 

İsm-i fail (etken ortaç) ile yapılmış olan ''..:-'l.Wı -:':� '-:-' _;.:Jı J:�j �.lJı }IS. Güna
hı bağışlayan, tevbeyi kabUl eden, azabı çetin-olan Allah . . . "5rayet-1 kerimesindeki 
tamlamalar da halis isimlerin oluşturduğu tamlama çeşidinin bir örneğidir. Çünkü 
buradaki tamlamalardaki ism-i failler yenilenen fiil manası ihtiva etmemektedir. 
Aksine onlara sabit sıfat manası yüklenmiş ve bu şekilde en belirgin (a'rafu'l
mearif) isim olan Allah isminin sıfatı olarak kullanılmışlardır. Ayetin bağlamına 
bakılınca bu durum görülür: "�.,ıj '-:-' _;.:.ı ı J:� j ._J1Jı .rll. r,..).;.iı �.)ı .J.ıı � '-:-'t:s::iı j); 
�I --:J! _,;. \11 Jı 'J 0_;kıı �.>-> '-:-'L.Q.,jı Bu kitap mutlak galip , hakkıyla bilen, günahı 
bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sôhibi Allah tarafından indiril
miştir. O'ndan başka hiçbir ilô.h yoktur, dönüş ancak O'nadır. "58 

125.  Der ki: "Rabbim, niçin beni kör haşrettin ?  Halbuki ben görü
yordum. " 

126. Buyurur ki: " (Sen de) böyle (yapmıştın). Çünkü sana ô.yetlerimiz 
geldiğinde onları unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. " 

Tefsiri : 

Seleften bir çoğu "Onun için dar bir geçim vardır"59 ayetini kabir azabıyla 
tefsir etmişler ve bu ayeti kabir azabını gösteren delillerden biri olarak görmüş
lerdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Ve onu Kıyô.met gününde kör 
olarak haşredeceğiz. Der ki: "Rabbim, niçin beni kör haşrettin?  Halbuki ben 
görüyordum. Buyurur ki: "(Sen de) böyle (yapmıştın) . Çünkü sana ô.yetlerimiz 
geldiğinde onları unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. " Yani; dünyada 
ayetlerimizin gereğini yapmadığın için ahirette azap içerisinde bırakılırsın . 

Bu ayetlerde hem berzah azabı hem de ahiret azabı zikredilmiştir. Firavu
nun avenesi hakkındaki şu ayet de bunun bir benzeridir: "Onlar sabah akşam 
o ateşe sokulurlar. "60 Bu berzahta uğradıkları azaptır. "Kıyômetin kopacağı gün 

5 7 Gafir 40/3 
58 Gafir 40/2-3 
59 Taha 201124 
60 Gafir 40/46 
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de: Firavun ailesini azabın en çetin ine sokun denilecek! " 61 Bu ise , kıyamette 
uğrayacakları azaptır. 

Buna benzeyen bir başka ayet-i kerime de şudur: "O zalimler, ölümün 
(boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: 'Haydi 
canlarınızı kurtarın! Allah 'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun 
ayetlerine karşı kibirlilik toslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile 
cezalandırılacaksınız! ' derken onların halini bir görsen!"62 Meleklerin "bugün al
çaklık azabı ile cezalandırılacaksınız ' '  sözü ile kastedilen ölüm anında başlayan 
berzah azabıdır. 

Şu ayet-i kerime de yukarıdakinin bir benzeridir: ı_,.,;s .j.�1 J � 11 ı.S) j.lj 
��I �ı� ı)_,�j �jl:;�lj ��j 0;,� �I "Melekler yüzlerine ve arkalarına 
vurarak ve 'Tadın yakıcı Cehennem azabın ı '  (diyerek) o kafirlerin canlarını alır
ken onları bir görseydin!"63 Bu, berzah aleminde tadacakları azap olup vefatla 
birl ikte başlar. 

Bu ayet-i kerimedeki ��ı 01� ı)J1) 'Tadın yakıcı Cehennem azabın ı '  
cümlesi, bir çok benzerinde olduğu gibi sözün akışından belli olduğu için düşü
rülmüş olan J�J "Onlara şöyle denilir" gibi bir fiilin nesnesi olup, fiili .:..ı Y.r:.ı� 
�j��lj � y j Melekler yüzlerine ve arkalarına vururlar" cümlesine atfedilmiş, 
gramer açısından onun hükmüne tabi kılınmıştır. 

Meleklerin kafirlerin yüzüne ve arkalarına vurması ve "Tadın yakıcı Cehen
nem azabını ! "  demeleri vefat anında gerçekleşecektir. 

Bera b. Azib ' ten -radıyallahu anh- rivayet edilen sahih bir hadiste "Allah Teala, 
sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam 
tutar"64 ayetinin kabir azabı hakkında nazil olduğu belirtilmiştir. Bu konudaki 
hadisler ise neredeyse tevatür derecesine ulaşmaktadır. 

Bu ayet-i kerlme65 ile kastedilen şudur: Her kim, izleyen kimsenin asla şaşırıp 
mutsuz olmayacağı bir rehber olan olan Allah' ın zikrinden yüz çevirirse onun için 
geçim darlığı vardır. 

Allah Teala ahdine sadık kalan kimseye hoş bir hayat nasip edeceğini ve 
onu ahirette de mükafatlandıracağını garantilemiştir. Nitekim şöyle buyurmak
tadır: "Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel 
bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli 
ile veririz. "66 

61 Gafir 40/46 
62 En'am 6/93 
63 Enfal 8/50 
64 İbrahim 14/27 
65 Taha 201124 
66 Nah! 1 6/97 



42 ·:· Bedai'ut-tefslr 

Allah Teala, dünyada bilgi ve uygulama ile ahdine sadık kalanları hoş bir ha
yatla yaşatacağını, ahirette de en güzel şekilde mükafatlandıracağını bildirmiştir. 
Bu, dünya ve berzah aleminde geçim darlığı içinde olan , ahirette de azaba terk 
edilen kimsenin düştüğü akıbetten çok farklıdır. 

Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Kim Rahmôn'ı zikretmekten 
gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu 
şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda 
olduklarını sanırlar. "67 Allah Teala, yanından ayrılmayan bir şeytan musallat 
edip saptırdığı kimsenin yoldan çıkış sebebinin, peygamberine indirmiş olduğu 
Kur'an'dan yüz çevirmesi ve ondan gafil olması olduğunu belirtmektedir. İşte 
Kur'an'dan yüz çevirmenin cezası, insana yapışıp onu hak ve saadet yolundan 
saptıran bir şeytanın musallat olmasıdır. Halbuki insan, onun kendisini doğru 
yola ilettiğini sanır. Ancak kıyamet gününde onunla birlikte Rabbine varıp helak 
olduğunu ve iflas ettiğini görünce şöyle hayıflanır: "Keşke benimle senin aranda 
doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmrşsın!"68 

Allah' ın zikri olan vahyi kılavuz kabul etmeyen herkes kıyamet günü bu sözü 
mutlaka söyleyecektir. 

Burada şöyle bir soru yöneltilebilir: Allah Teala' nın belirttiği gibi, bu kimse
ler şeytanların kendilerini doğruya götürdüklerini sanmaktadırlar. Bu durumda 
sapmalarında mazur mudurlar? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getir
miş olduğu vahiyden yüz çevirmelerinden dolayı sapan bu sapıkların ve benzer
lerinin -doğru yolda olduklarını sansalar bile- hiçbir mazeretleri yoktur. Çünkü 
hidayete uymaktan ısrarla yüz çevirmişlerdir. Saptılarsa sadece ve sadece haktan 
yüz çevirdikleri ve bunda ileri gittikleri için sapmışlardır. Ancak kendisine İlahi 
mesaj ulaşmadığı için veya o mesaja kendisi ulaşamadığı için sapanların durumu 
böyle değildir. Onların hükmü başkadır. Kur' an' daki tehditler öncekilere yönelik
tir. Diğerlerine gelince ; Allah, delilleri göstermedikçe kimseye azap etmez. Nite
kim şöyle buyurmaktadır: "Biz bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap 
edecek değiliz"69 "Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki 
insanların peygamberlerden sonra Allah 'a karşı bir bahaneleri olmasın!"70 

Allah Teala Cehennem halkı hakkında şöyle buyurmuştur: "Biz onlara zul
metmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir"71 

67 Zuhruf 43/36-37 
68 Zuhruf 43/38 
69 İsra 1 7/15 
70 Nisa 4/165 
71 Zuhruf 43/76 
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Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: "Kişinin: Allah 'a karşı aşırı gitmem
den dolayı bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği 
günden sakının!) Veya: Allah bana hidayet verseydi, elbette sakınanlardan olur
dum, diyeceği, yahut azabı gördüğünde:keşke benim için bir kez (dönmeye) im
kan bulunsa da iyilerden olsam! Diyeceği günden sakının. Hayır (dönemeyecek
sin) ! Ayet/erim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve 
inkarcılardan olmuştun. "72 Kur' an-ı Kerim' de bu anlamda pek çok ayet vardır. 

Fasıl:  

"Ve onu Kıyamet gününde kör olarak haşredeceğiz. Der ki: "Rabbim, niçin 
beni kör haşrettin? Halbuki ben görüyordum. " 

Bu ayetlerde basiret körlüğünün mü, yoksa bilinen körlüqün mü kastedildiqi 
ihtilaflıdır. 73 

Burada kastedilenin basiret körlüğü olduğunu söyleyenleri delilleri şu 
ayetlerdir: "Onlar, bizim huzurumuza çıkacakları gün (başlarına gelecek olanları) 
ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler (bir görsen) !74 ''Anda/sun sen bundan gaflette 
idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir.)75 
"Melekleri görecekleri gün, günahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve 
(Size, sevinmek yasaktır, yasak) diyeceklerdir. "76 "Mutlaka Cehennem ateşini 
göreceksiniz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksin iz. "77 

Bunların benzeri pek çok ayet, kafirlerin ahirette görme özelliğine sahip ola
cağını göstermektedir. Şu ayetler de böyledir: ''Ateşe arz olunur/arken onların, 
zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. "78 "O 
gün Cehennem ateşine itilip atılırlar da 'İşte yalanlayıp durduğunuz ateş bu
dur' denilir. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?"79 "Suçlular ateşi 
görür görmez, orayı boylayacakların ı  iyice anladılar, ondan kurtuluş yolu da 
bulamadılar. "80 

Burada kastedilenin bilinen körlük olduğunu söyleyenler ise sözün akışını 
delil getirmişlerdir. Çünkü bir sonraki ayette şöyle buyurulmaktadır: "Der ki: 
"Rabbim, niçin beni kör haşrettin?  Halbuki ben görüyordum. " Dünyada iken 
inkarcılığı konusunda zaten basiretli değild i .  Aksine dünyada iken hakka karşı 
körlük ettiği ahirette ortaya çıktı. Şu halde nasıl "Rabbim, niçin beni basiretsiz 

72 Zümer 39/56-59 
73 Bk. Taberi (XV!/229-230) 
74 Meryem 19/38 
75 Kaf 50/22 
76 Furkan 25/22 
77 Tekasür 1 02/6-7 
78 Şura 42/45 
79 TCır 52/13- 15 
80 Kehf 18/53 
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haşrettin? Halbuki ben basiret sahibiydim" der? Üstelik bu sorusuna nasıl "(Sen 
de) böyle (yapmıştın) .  Çünkü sana ayetlerimiz geldiğinde onları unuttun. Bugün 
de sen böylece unutulursun . " cevabını alır? Hayır! Bu cevap, burada söz konusu 
olanın bilinen körlük olduğuna ve o kişinin davranışına uygun bir cezaya çarp
tırılacağına işarettir. Allah' ın elçisiyle göndermiş olduğu Kur'an'dan yüz çevirip 
onu görmezden geldiği için Allah da kıyamet gününde onun gözünü kör ede
cek, dünyada Kur'an' ı terk ettiği için ahirette onu azapta bırakacaktır. Böylece 
dünyada basiretsizce ve Kur'an' ı terk ederek yaşamasına karşılık olarak ahirette 
onun gözünü kör edecek ve onu cezalandıracaktır. Nitekim Cenab-ı Hak şöy
le buyurmuştur: ''Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur, kimi 
de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah 'tan başka dostlar bulamazsın .  
Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır b ir  halde yüzükoyun haşrederiz"81 

Bu ayet-i kerimenin, "Onlar hidayeti görüp dinlemez ve hakkı söylemezler" 
anlamında olduğu belirtilmiştir. Çünkü onların kıyamet gününde konuşup dinle
diklerini ve gördüklerini belirten ayetler vardır. 

Bazı alimler ise buradaki körlük, dilsizlik ve sağırlığın gerçekten görme, işit
me ve konuşmanın zıddı olduğunu savunmuş ancak bunu kayıtlamışlardır. Buna 
göre kafirler, kendilerini sevindirecek şeylere karşı kör ve sağırdırlar. Nitekim İbn 
Abbas' ın -radıyallahu anh- ,  "Kafirler mutlu olacakları hiçbir şeyi görmezler" dediği 
rivayet edilmiştir. 

Başka bir yoruma göre ayet-i kerimede zikredilen "kör olarak haşrolunma" 
ifadesi meleklerin canlarını almaları esnasındadır. Onlar dünyadan bu şekilde 
gider diriltilip kabirlerinden kaldırıldıklarında da bu şekilde kalkar, hesap yerine 
giderler. Ancak daha sonra onlara yine işitme ve görme kabiliyeti verilir. Bu gö
rüş Hasan-ı Basri' den rivayet edilmiştir. 

Bir diğer yorum da şöyledir: Kör olmaları ateşe girip orada karar kıldıkla
rında gerçekleşir. Allah Teala "Alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın 
artık!"82 diye onları azarlayınca onların işitme, görme ve konuşma kabiliyetleri 
felç olur. Artık yalvarmaları sona erer ve lal olurlar. Görmez, işitmez, söylemez 
kör, sağır ve dilsiz kimseler haline gelirler. Yalnızca iç çekişleri ve feryatları duyu
lur. Bu görüş, Mukatil' den rivayet edilmiştir. 

Ayette kastedilen körlüğün, kafirlerin delili görmemeleri olduğunu söyleyen
ler, onların aslında hiçbir dellli olmadığını vurgulamak istemişlerdir. Yoksa onla
rın bir delili var da onu göremediklerini belirtmek istememişlerdir. Bilakis kafirler, 
dünyada hidayete karşı kördürler. Kul yaşadığı şekilde ölür ve ahirette öldüğü 
şekilde diriltilir. 

81 İsra 17/97 
82 Mü'minfın 23/108 



Böylece isabetli olan görüşün ikinci görüş olduğu, sadedinde bulunduğumuz 
ayette83 kastedilen körlüğün bilinen körlük olduğu anlaşılır. Çünkü kafir, kıyamet 
gününde hakkı apaçık bilir, dünyada iken onu inkar ettiğini de kabul eder. Bu 
durumda onun ahiret gününde hakkı göremediği söylenemez. 

Haşr kelimesi, lügatte toplamak ve bir araya getirmek anlamındadır. Onunla 
bazen hesap meydanına toplanma kastedilir. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve
sellem- şu hadisi bunun bir örneğidir: "Siz Allah 'ın huzuruna yalın ayak, çırılçıplak 
ve sünnetsiz bir şekilde top/anacaksınız"84 Şu ayetlerde de aynı anlamdadır: 
"Vahşf hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde"85 "Hiçbirini bırakmaksızın 
onları mahşerde toplamış olacağız"86 

Bu kelime ile esas ikamet edilecek ve karar kılınacak yerde, müminlerin 
Cennet'te ve kafirlerin de Cehennem'de toplanması da kastedilebilir. Nitekim 
Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Takvô sahiplerini heyet halinde çok merhametli 
olan Allah 'ın huzurunda tapladığımız, günahkarları da susuz olarak Cehenneme 
sürdüğümüz gün, Rahman nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaata 
güçleri yetmeyecektir. "87 "(Allah, meleklerine emreder:} Zalimleri, onların aynı 
yoldaki arkadaşlarını ve Allah 'tan başka tapmış oldukları putlarını  toplayın. On
lara Cehennem 'in yolunu gösterin"88 

Bu ayette söz konusu edilen toplanma, hesap yerinde toplanmalarından 
sonradır. Çünkü burada Cehennem' de toplanmaları söz konusu edilmektedir. 
Zira Allah Teala, onların şöyle dediklerini bildirmektedir: "Eyvah bize! Bu ceza 
günüdür, derler. İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür"89 Daha sonra 
Cenab-ı Hak, zalimlerin ve onlarla aynı yolda olanların toplanmasını emretmek
tedir. Dolayısıyla bu ikinci toplanmadır. 

Demek ki, diriltilip kabirlerden kalkarak hesap yerine gelmeleri birinci haşr, 
hesap yerinden ateşe gelmeleri ise ikinci haşrdir. Kafirler birinci haşr esnasında 
işitir, görür, konuşur ve tartışırlar. Ancak ikinci haşr esnasında kör, sağır ve dilsiz 
olarak yüz üstü haşrolunurlar. Her makamın kendine uygun ve İlahi adalet ve hik
metin gerektirdiği bir durumu vardır. Kur'an ayetleri birbirini destekler. "Eğer o, 
Allah 'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı "90 

------ -------

83 Taha 201124 
84 Buhar[ (Xl/385) Rikak, Babu'l-haşr; Müslim (V/712) Cenne, Babu fenfü'd-düya ve beyani'l-

haşr yevme'l-kıyame 
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86 Kehf 18/47 
87 Meryem 1 9/85-87 
88 Saffat 37/22-23 
89 Saffat 37/20-21 
90 Nisa 4/82 Miftahu dari's-seade (46-50) 
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Allah Teala, "Benden size bir hidayet geldiğinde, kim Benim h idayetime 
uyarsa o, hem sapıtmaz, hem bedbaht olmaz. "91 ayetinde Allah' ın hidayetine 
uyan kimsenin kalp ve ruhun azabı olan sapıklığı ve hem beden hem de ruhun 
azabı olan sıkıntıyı yaşamayacağını belirtmiştir. Demek ki , o kimsenin kalbi de 
bedeni de hidayet ve kurtuluşla mamur olur. 92 

127. Haddi aşıp Rabbinin ayetlerine iman etmeyenleri de böylece 
cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır. 

128. Meskenlerine uğrayıp geçtikleri kendilerinden önceki n ice nesil
leri helak edişim iz, onlar için bir hidayet sebebi olmadı m ı?  Şüphe yok 
ki bunda üstün akıl sahiplerine ayetler (belgeler) vardır. 

1 29. Eğer Rabbinden bir söz verilmemiş ve belli bir va' de olmasaydı 
(bunlara da azab) lazım olurdu. 

130. O halde söylediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batma
sından önce Rabbin i hamd ile tesbih et. Gecenin saatlerinde ve gündü
zün çeşitli vakitlerinde de tesbih et. Umulur ki razı olursun. 

91  Taha 20;123 
92 İğasetü' l-Lehfan (58) 



131 . Onlardan bir kısmına bunlarla kendilerin i  imtihan edelim diye 
dünya hayatın ın süsü olarak verip faydalandırdığımız şeylere gözlerini 
dikme! Rabbinin rızkı ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 

132. Sen aile halkına (ve ümmetine) namazı emret. Kendin de sa
bırla ona devam et! Senden rızık istemeyiz. Sana rızkı Biz veririz. Güzel 
akıbet ise takva sahiblerinindir. 

133. "Rabbinden bize bir mucize getirmeli değil miydi?" dediler. 
Daha önceki sah ifelerde bulunan apaçık deliller onlara gelmedi mi ki? 

1 34. Biz, onları bundan (Kur'an'-dan) önce bir azab ile helak etmiş 
olsaydık elbette şöyle diyeceklerdi: "Rabbimiz, bize bir peygamber gön
derseydin de alçalmadan, rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık!" 

135.  De ki:  "Her birimiz gözetliyoruz. Siz de gözetleyin. Dosdoğru 
yolun sahipleri kimdir ve hakka yol bulmuş kimdir, bileceksiniz . . .  " 



ENBİYA SÜRESİ 
[ 1 1 2 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  İnsanların hesaba çekilecekleri vakit yaklaştı. Onlar ise gaflet içe
risinde yüz çeviricidirler. 

2. Kendilerine Rabblerinden yeni bir öğüt geldiği her seferinde mut
laka onu alay ederek dinlerler. 
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3. Kalbleri başka şeylerle meşguldür. Zulmedenler, aralarında gizlice 
danışıp: "Bu, sizin gibi bir adamdan başka mıdır? Siz görüp dururken 
büyüyü kabule nasıl yanaşırsınız?" (dediler) . 

4. (Peygamber) :  "Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Ve 
O, her şeyi işitendir, bilendir" dedi. 

5. Hatta onlar: " (Kur'an) anlamsız rüyalardır, hayır, onu kendisi uy
durmuştur. Hayır o, bir şôirdir. O halde öncekilerle gönderildiği gibi o da 
bize bir ayet (mucize) getirsin" dediler. 

6. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiç bir ülke halkı imana gelmemiş
ti. Acaba bunlar iman ederler mi? 

7 .  Senden önce gönderdiklerimiz de ancak kendilerine vahiy indirdi
ğimiz erkekler idiler. Eğer bilmiyorsanız Zikir ehline sorun. 

8. On/an yemek yemez bir ceset de kılmadık. Onlar ebedi de kalma
dılar. 

9. Sonra onlara verdiğimiz sözümüzde durup on/an ve dilediğimiz 
kimseleri kurtarıp haddi aşanları da helak ettik. 

1 O. Andolsun ki Biz size sizin için bir şan ve şeref kaynağı olan bir 
Kitab indirdik. Hiç akıl etmez misiniz? 

1 1 .  (Halkı) zalim olan n ice ülkeler helak ettik ve onlardan sonra baş
ka kavim(ler) yarattık. 

12. Onlar Bizim azabımızı gördüklerinde hemen hızlıca oradan ka
çışıyorlardı. 

13. (Onlara) : "Kaçışmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve evlerin ize 
dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz" (denildi) . 

1 4. Onlar: "Vay bize! Çünkü biz, gerçekten zalim/erdik" dediler. 

15 .  Biz onları tırpanla biçilmiş bir ekin, alevi sönmüş bir ateş haline 
getirinceye kadar feryatları bu oldu. 

1 6. Biz göklerle yeri ve aralarında o/anlan oyalanalım diye yaratma
dık. 

1 7. Eğer Biz eğlence edinmek isteseydik elbette onu kendi katımız
dan edinirdik. Fakat Biz (bun u) yapanlar değiliz. 

Tesiri : 

Allah Teala, Hz. İsa' nın (a .s) ilah olduğuna dair Hıristiyanların iddialarını işte 
bu şekilde çürütüyor. 

Allah Teala, Arap müşriklerinin ve Hıristiyanların Allah'a çocuk isnat etme
lerinin akılla bağdaşmadığını bildirmektedir. 
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Cenab-ı Hak, eğer çocuk edinmek isteseydi beşeri arızalardan ve bir çok 
kire pasa bulanmış bu fani ve mülewes alemin cevherlerinden uzak, sabit ve 
kalıcı yapıda, seçkinlik ve arılık özelliklerine sahip semavi ve yüce bir cevherden 
meydana gelen bir çocuk edinirdi .  

Bu delil, böyle kuvvetli ve parlak olduğu için Allah Teala peşi sıra şu ayet-i 
kerimeyi zikrediyor: "Bilakis Biz, hakkı batıl üzerine bırakırız da hak onun beyni
ni darmadağın eder; o da derhal çekişerek can verir. "93 
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18. Bilakis Biz, hakkı batıl üzerine bırakırız da hak onun beynini dar

madağın eder; o da derhal çekişerek can verir. (Allah 'ı) nitelendirmeniz
den ötürü vay size! 

1 9. Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun yanında olan
lar ise O'na ibadete karşı büyüklenmez/er ve usanmazlar; 

20. Gece ve gündüz, (Allah 'ı) aralıksız tesbih ederler. 

Tefsiri : 

� j;;\J �1.,...._:JI d :r :J_, "Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. " cüm
lesinde mutlaka durmak, daha sonraki kısma yeni bir cümle olarak başlamak 
gerekir. Çünkü bu ikisi, birbirinden bağımsız iki farklı cümledir. 

Ayetin ilk kısmı, göklerde ve yerde köle-hür kim varsa O'na aittir, anlamın
dadır. 

Daha sonra yeni bir cümle başlamış ve şöyle buyurulmuştur: ') �� :.r J 

�J� 'Jj ��� y 0J� "O'nun yanında olanlar ise O'na ibadete karşı 
büyüklenmez/er ve usanmazlar" 

Bunun anlamı şudur: O' nun katında bulunan melekler O' na ibadet etmeyi 
haysiyet kırıcı görmezler ve O'na kulluktan geri durmazlar. Bu konuda büyüklük 
taslamaz, usanç göstermez, yorulup ibadeti bırakmazlar. 

Ayette kullanılan �\ kelimesi ve aynı kökten olan ,,-> kelimesi "yorul
ma" anlamındadır. 

------ -----·---

93 Enbiya 21/18 es-Savfüku'l-Mürsele (I l/481 )  



Velhasıl meleklerin ibadet ve tesbihleri insan oğlunun nefes alıp vermesi gibi 
tabii bir şeydir. 

Ayetin "Göklerde ve yerde kimler varsa O'na ôittir. " kısmı, Allah'ın yarat
mış olduğu tüm kullarını tanıtmaktadır. "O'nun yanında olanlar ise O'na iba
dete karşı büyüklenmez/er ve usanmazlar" kısmı ise, O'na kulluk eden kullarını 
tanıtmaktadır. 94 
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21 . Acaba onlar yerden ilahlar mı  edindiler? Onlar (ölüleri) diriltir 
mi hiç? 

22. Eğer göklerle yerde Allah 'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de 
düzeni bozulup gitmişti. Arş'ın Rabbi olan Allah, n itelemelerinden mü
nezzeh ve yücedir. 

23. O, işlediklerinden sorumlu tutulmaz. Halbuki onlara (yaptıkları) 
sorulur. 

Tefsiri : 

Ayet-i kerime, Allah ' ı  bırakarak asla O'na denk olamayacak ilahlar edinen 
ve aralarındaki büyük farka rağmen onları Allah' la eşit gören kimselerin yadırga
nacak durumları hakkındadır. 

"O, işlediklerinden sorumlu tutulmaz. " ifadesi, Allah' ın tapılmaya layık ol
duğunu, yaratma ve tapılma vasıflarına sahip yegane ilahın O olduğunu ifade 
eder. 

"HCılbuki onlara (yaptıkları) sorulur. " ifadesi, kulluk edilen sahte ilahların 
tapılmaya layık olmadıklarını ifade eder. Çünkü onlar sorguya çekilebilen, yara
tılmış ve haklarında her türlü karar verilebilen varlıklardır. Bunca farka rağmen 
nasıl olur da onlarla Allah eşit görülebilir? 

Bu ayetin zikrediliş amacı budur. Ancak insan iradesini inkar eden Cebri
ye mezhebi mensupları, bu ayet-i kerimeyi , Allah'ın hikmetini inkar etmek ve 
O'nun fiillerini övülecek alametler ve güzel neticelerle ilişkilendirmemek için bir 
vesile kılmışlardır. Doğruya ileten sadece Allah' tır.95 

94 Medaricü's-Salikln {1/102) 
95 Miftahu dari' s-seade (295) 
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24. Yoksa O'ndan başka ilahlar mı  edindiler? (Onlara) : "Delilinizi 

getirin! "  de; "bu, benimle olanların da zikridir. Benden öncekilerin de 
zikridir. " Bilakis onların çoğu hakkı bilmezler. Bundan ötürü de yüz çe
viricidirler. 

25. Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu 
vahyederdik: "Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız Bana ibadet 
edin . " 

26. "Rahman (melekleri) evlat edindi " dediler. O, bundan münez
zehtir. Bilakis onlar mükerrem kullardır. 

27. Sözleri ile O'nun önüne geçemezler; onlar O'nun emri gereğince 
iş görürler. 

28. Onların önündekini de arkalarındakini de bi lir. O'nun razı oldu
ğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Onlar korkusundan titrerler. 

29. Onlardan kim: "Ben O'ndan gayrı ilahım " derse; Biz böylesini 
Cehennemle cezalandırırız. işte zalimleri böyle cezalandınrız. 

30. Acaba kafirler görmedi mi (haberleri olmadı mı) ki göklerle yer 
birleşik ve yapışık idi, Biz onları ayırdık ve canlı herşeyi sudan yarattık? 
fiô.lô. imana gelmezler mi? 
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31 . Ve yer onları çalkalamasın diye onda sağlamlaştırıcı kazıklar yarat
tık. Orada yol bulabilsinler diye de ondaki dağlar arasından yollar açtık. 

32. Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Hôlbuki yine onlar 
onun ôyetlerinden yüz çeviricidirler. 

33. O, gece ve gündüzü, güneşi ve ay'ı yaratandır. Her biri bir yörün
gede yüzerler. 

34. Senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Sen ölürsen eğer, 
onlar ebedi m i  kalacaklar? 

35. Her nefs ölümü tadıcıdır. Biz, sizi şer ve hayırla imtihan olmak 
üzere deneriz. Sonunda Bize döndürüleceksiniz. 

Tefsiri : 

İbn Abbas -radıyallahu anh-, bu ayeti şöyle açıklamıştır: Biz sizi zorluk, genişlik, 
sıhhat, hastalık, zenginlik, fakirlik, helal ve haramla deneriz. Bunların hepsi bir 
imtihandır. 

İbn Zeyd de şöyle demiştir: Hoşlandığınız hususlardaki sabrınızı ve hoşlan
madığınız hususlardaki şükrünüzü görmek için sizi sevdiğiniz ve sevmediğiniz 
şeylerle deneriz. 

Kelbl ise şöyle demiştir: Sizi şer, fakirlik, musibet, mal ve çocukla deneriz. Al
lah Teala, burada, zenginlik ve fakirliğin bir imtihan ve sınama vesilesi olduğunu 
belirtmiştir. 96 

96 Uddetü's-Sabirln ( 160) 
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36. Kafirler sen i  gördüklerinde seni ancak alaya alırlar (ve derler 

ki:) "Bu mudur ilahlarınrzı kötülükle anan ?" Halbuki onlar Rahmanın 
Zikrini inkar edenlerdir. 

37. İnsan aceleden yaratılmıştır. Yakında size ayet/erimi gösterece
ğim. Benden acele istemeyin. 

38. "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu va'd (kıyamet) ne zaman ger
çekleşecektir?" derler. 

39. O kafirler, (azab geleceğinde) ateşi yüzlerinden, sırtlarından geri 
çeviremeyecekleri, kendilerine yardım da olunmayacağı zamanı bir bil
selerdi . . .  

40. Bilakis o (kıyamet) onlara ansızın gelip, kendilerini hayrete düşü
rüp şaşırtacaktır da onu geri çevirmeye güçleri de olmayacak ve onlara 
bir mühlet de verilmeyecektir. 

41 .  Anda/sun ki senden önceki bir çok peygamberle alay edildi de 
onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey çepeçevre kuşattı. 

42. De ki: "(Size azab etmek istese) gece ve(ya) gündüz Rahmana 
karşı sizi kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rabblerinin zikrinden dahi yüz 
çeviren/erdir. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimedeki r5;� fiiline ........ � :r �J r5 � "sizi himaye eder 
ve azabından kurtarır" anlamları yüklenmiş olabilir. Buna göre ayet, "Allah sizin 
hakkınızda bir kötülük dilerse sizi O'ndan kim koruyup kurtarabilir?" anlamın
dadır. 

Ancak ayetteki .:_r.> )1 .y kelimesindeki 4.r edatı bedel için de olabilir. Buna 
göre ayetin manası şöyle olur: Rahman' ın yerine sizi kim koruyabilir? Sizi koru
yacak olan sadece O' dur. O'nun dışında bir koruyucunuz yoktur. 

Bir gör)şe göre bedel için olan-.y edatının bir örneği de şu ayet-i kerlmededir: 
.:.ı� ./'j°'YI  ..). �)\.. � � :8 _;.Jj Söz konusu edatın bedel için olma
sı durumunda -ayetin m?ı.nası şöyledir: "Şayet yapmak isteseydik, sizin yerin ize 
geçmek üzere nıelek/er ycr atırdık. "97 

Bedel için olan .y edatına şairin şu sözü delil getirilmiştir: 

"O, lüks ve özenilmiş yiyecekler yememiş ve bakla yeı . .ekten hiç fıstığın ta
dına varmamış bir cariyedir. " 

97 Zuhruf 43/60 



________ S_u_re_:_2_1_• E n b iya Suresi  ·:· 55 

Her iki manaya göre de, yegane muhafızları olan Allah Teala, onları üzecek 
şeylerden gece-gündüz koruyup gözeterek onlara lütufta bulunmaktadır. Onların, 
O'nun dışında hiçbir koruyucuları yoktur. Üstelik O'nun, onlara hiçbir ihtiyacı 
yoktur. Onlar ise tamamen O'na muhtaçtırlar. Şüphesiz Allah Teala'nın hiçbir 
konuda kullarına ihtiyacı yoktur. Kulları ise her bakımdan O'na muhtaçtırlar. Bir 
kutsi hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın bir buyruğunu şöyle 
ifade etmiştir: "Ben çok cömertim. Benden daha cömert ve daha kerem sahi
bi kimdir? Büyük günahlar işleyerek benimle düello etmeye kalkıştık/arı halde 
kullarımı yataklarında uyurken korurum "98 

43. Yoksa, onların, kendilerin i  Bize karşı koruyan ilahları mı vardır? 
Onlar kendi kendilerine bile yardım edemezler. Onlara tarafımızdan 
destek de verilmez. 

44. Durum sandıkları gibi değil! Biz bunları da atalarını da o kadar 
faydalandırdık ki (bu halleriyle) ömürleri uzayıp gitti (ve hep öyle gi
decek sandılar) .  Bizim (emrimizle) gelerek arzı etrafından eksilttiğimizi 
görmüyorlar mı? Acaba üstün gelenler onlar mıdır? 

45. De ki: "Ben sizi ancak vahy ile korkutuyor ve uyarıyorum. "  
Halbuki sağırlar uyarıldık/arı zaman yapılan çağrıyı işitmezler. 

46. Eğer Rabbinin azabından onlara azıcık bir şey dokunursa elbette: 
"Vay bize! Çünkü biz gerçekten zô.limlerden olduk" diyeceklerdir. 

98 Tarlku'l-hicreteyn (294) 
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47. Kıyamet gününe has adalet terazilerini koyarız. Kimseye en ufak 
bir zulüm yapılmaz. (İyiliği} bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile, Biz 
onu getiririz. Hesaba çekenler olarak Biz yeteriz. 

48. Anda/sun ki Biz Musa ile Harun'a Furkan'ı, takva sahiplerine bir 
ışık ve bir zikir olmak üzere verdik: 

49. Onlar ki Rabblerinden gıyaben korkarlar, hem onlar kıyametten 
de oldukça çekinirler. 

50. İşte bu, indirdiğimiz mübarek bir Zikirdir. Siz onu inkar edenler 
misiniz? 

51 . Anda/sun ki Biz İbrahim 'e daha önceden, doğru yolu bulma 
imkanı verdik. Biz onu biliyorduk. 

Tefsiri : 

Ayetteki � � "daha önceden" ifadesine verilen en isabetli anlam, "Tevrat' ın 
inişinden önce" manasıdır. Çünkü Allah Teala daha önceki ayetlerde şöyle bu
yurmuştur: "Andolsun ki Biz Musa ile Harun'a Furkan'ı, takva sahiplerine bir 
ışık ve bir zikir olmak üzere verdik"99 "İşte bu, indirdiğimiz mübarek bir Zikirdir 
(Kur'an'dır). Siz onu inkar edenler misiniz?" 100 Daha sonra ilave etmiştir: "An
da/sun ki Biz İbrahim 'e daha önceden, doğru yolu bulma imkanı verdik. " 

Bu sebeple öl_;pl J_,_; J..; "Tevrat' ın inişinin öncesinde" tamlamasında muzaf 
(tamlanan) halinde bulunan �"önce" zarfının muzafun ileyhi (tamlayanı )  dü
şürülmüş ve zarf ötre ile mebni (değişmez) kılınmıştır. Çünkü tamlanan, her ne 
kadar lafzi olarak zikredilmese de anlamca bellidir ve ibarede mevcut olduğu 
düşünülmektedir. 

Allah Teala, son dört ayette, peygamberlerin ileri gelenleri ve yaratıklarının 
en şereflisi olan üç peygamber, Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-, İbrahim (a.s) 
ve MOsa'yı (a.s) zikretmiştir. 

Ancak ayetteki � rf "daha önceden" zarfının " İbrahim'in ergenlik çağına 
gelmesinden önce, daha küçük yaşta iken" manasında olduğu da ileri sürül
müştür. Ne var ki ayetin kelimelerinde bu manayı destekleyen bir karine yoktur. 
Sözün akışı sadece ilk zikrettimiz görüşü desteklemektedir. 

Bu zarf dolayısıyla ayete "Andolsun ki Biz İbrahim'e ezelde, doğru yolu 
bulma imkanı verdik." manası da verilmiştir. Ayetin kelimelerinde bu manayı 
destekleyen bir karine de yoktur. Kaldı ki zaten Allah'ın ezeli ilmi, Hz. İbrahlm'e 
(a .s )  özgü bir şey de değildir. Allah tüm müminlere ezeli ilminde _hidayet takdir 
etmiştir. 

99 Enbiya 21/48 
100 Enbiya 2 1/50 
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"Biz onu biliyorduk. " ifadesiyle kastedilen mana hakkında Beğavl şöyle de
miştir: Biz İbrahlm' in doğru yolu bulmaya ve peygamber olmaya layık olduğunu 
biliyorduk. 101 

Ebü'l-Ferec İbni' l-Cevzl de şöyle demiştir: İbrahlm' in doğru yolu bulma 
imkanına kavuşturulacak uygun bir kimse olduğunu biliyorduk. 102 

Keşşaf tefsirinin müellifi Zemahşerl de şöyle demiştir: Ayetin anlamı şudur: 
Allah Teala, Hz. İbrahlm' in (a.s) harikulade hallerini ve iıayranlık uyandıran özel
liklerini, hoşnut olup öveceği ve samimi dostu olmaya layık göreceği hasletlerini 
önceden bilmişti. Bu ifade ,  iyi bir insan hakkında "Ben falancayı biliyorum" 
şeklinde onun güzel sıfatlarını ihtiva eden bir söz gibidir. 103 

Bu ayet-i kerime ,  şu ayetlere benzer: "Allah, peygamberliğini kime verece
ğini daha iyi bilir. "104 ''Anda/sun biz İsrdfl Oğullan 'na, bilerek, (kendi zamanla
rında) ô.lemlerin üstünde bir imtiyaz verdik"105 ''Allah birbirinden gelme bir nesil 
olarak ô.dem 'i, Nuh 'u, İbrahim ô.liesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. 
Allah işiten ve bilendir. "106 

Şu ayet-i kerime de manaca açıklamakta olduğumuz ayete107 yakındır: 
"Süleyman'ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgarı verdik; onun emriyle içinde 
bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. "108 

Allah Teala, bu bereketi ve bu rüzgarı, uygun olan yerlere ve layık olan 
insanlara vermiştir. Bu münasebetle bu ayetin açıklamakta olduğumuz ayetle 
yakın olduğunu belirttik. ıo9 

�o r � �_,AŞ� � f·Ô Jı ��I �� l4 �_;ij �� J� 1� 
52. O zaman babasına ve kavmine demişti ki: "İbadet edip durduğu

nuz bu heykeller de ne oluyor?" 

Tefsiri : 

Allah'ın birliğine inananların lideri olan Hz. İbrahim (a.s) kavmine böyle de
miştir. 

101 Beğavl ( IV/297 
102 İbni'l-Cevzl, Zadü'l-Mes1r (V/357) 
103 Zemahşeri, Tefslru'l-Keşşaf (III/13-14) 
104 En'am 6/124 
105 Duhan 44/32 
106 Aı-i İmran 3/33-34 
107 Enbiya 2 1/51 
108 Enbiya 2 1/81 
109 Şifaü' l-Alil (32-33) 
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O ve kavmi, bağlanma ve ibadeti aralarında bölüşmüşlerdi. Kavminin nasibi 
heykellere tapınmak, onun nasibi ise celal sahibi Allah'a tapmaktı . 

Ayette geçen J�;L...:�I "heykeller" kelimesi, "temsili suretler, şekiller" anlamına 
gelen J�kelimesinin çoğuludur. 

Kalbin Allah' ın dışında bir şeye bağlanması, onunla meşgul olup ona yö
nelmesi kalpte bulunan timsallere yönelmesi demektir. Dolayısıyla bu da sah
te ilah heykellerine bağlanmanın bir benzeri olur. Putperestlerin, kalp, irade ve 
davranışlarıyla timsallere bağlanmaları, bu sebeple şirk ve Allah'tan başka ilah 
edinmek olur. 

Gönlü esir alıp ona hükmeden Allah ' tan başka şeylerin kalpte bulunması 
ve kalbin onlara bağlanması putlara bağlanmak gibidir. Çünkü Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-, böyle bir bağlılığın kulluk olduğunu söylemiş ve bu şe
kilde davranan kişinin tökezlemesi ve kahrolması için beddua etmiştir. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Altına kulluk eden kahrol
sun! Dirheme kulluk eden kahrolsun! Kahrolsun ve yüz üstü gelsin! Vücuduna 
diken battığında çıkaramasın!"110 

53. ''Atalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk" dediler. 

54. ''Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içerisindesi
niz" dedi. 

55. "Sen bize hakkı mı getirdin yoksa şaka mı yapıyorsun?"  dediler. 

1 10 el-Fevfüd ( 190) 
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56. Dedi ki: "Hayır, sizin Rabbiniz, göklerle yerin Rabbi ve onları 
yoktan var edendir. Ve ben buna tan ıklık edenlerdenim. 

57. "Vallahi siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben bu putların ıza 
mutlaka bir tuzak kuracağım. " 

58. Derken, ona başvururlar diye büyükleri dışında onların hepsini 
paramparça etti. 

59. Dediler ki: "Bunu putlarımıza kim yaptıysa şüphesiz ki o 
zCılimlerdendir. " 

60. Dediler ki: "İbrahim c;zdındaki bir gencin bunları diline doladığın ı  
işitmiştik. " 

61 . Dediler ki: "Onu  herkesin gözü önünde getirin; belki şCıhidlik 
ederler. " 

62. Dediler ki: "Tanrılarımıza bunu sen mi  yaptın, ey İbrahim?" 

63. "Hayır" dedi. "Onların şu büyükleri bunu yapmıştır. Onlara so
run. Eğer konuşabilirlerse (size cevap versinler) . " 

Tefsiri: 

Allah Teala, bu ayetlerde Hz. İbrahim' in (a.s) putları kırmasından sonra put
perestlerin sergiledikleri davranışları aktarmaktadır. 

"Hayır" dedi. "Onların şu büyükleri bunu yapmıştır. " Yani, putların büyüğü 
kendisiyle birlikte küçük putlara da kulluk edilmesine kızmış ve onları kırmıştır. 

Hz. İbrahim' in (a.s) bu sözle maksadı onlara delil göstermektir. Çünkü put
perestlerle alay ederek "Onlara sorun. Eğer konuşabilirlerse (size cevap versin
ler) . "  demektedir. 

Bu imalı bir sözdür. Aslında Hz. İbrahim' in (a.s) bu davranışında putlara yö
nelik bir kastı yoktur. Onun asıl maksadı, ortaya koyduğu delillerle muhataplarını 
susturup kınayacak ve onların gülünç durumlarını göz önüne serecek şekilde, 
düzgün ve açık-seçik bir üslupla putperestliğin temelsizliği hakkındaki düşünce
sini anlatmaktır. 1 1 1  

Şüphesiz putperestlerin maksadı ,  Hz .  İbrahim'e (a.s) , putların kırılmış ol
duğunu kabul ettirmek değildi .  Maksatları, onları · .ıranın başkası değil, kendisi 
olduğunu itiraf ettirmekti . 1 12 

1 1 1  el-Fevfüdu'l-müşevvik ( 134) 
1 12 el-Fevfüdü'l-Müşevvik ( 158) 
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64. Kendi v icdanlarına dönerek (birbirlerine) dediler ki: "Muhakkak 
asıl zalimler sizlersiniz. " 

65. Sonra başaşağı edildiler de (şöyle dediler): "Sen de çok iyi bilir
sin ki bunlar konuşamazlar. " 

66. Dedi ki: "Peki, Allah ' dan başka size fayda ve zarar veremeyen 
şeylere ibadet eder misiniz? 

&7. "Yuh size ve sizin A!lah 'dan başka taptıklarınıza! Hala aklınızı 
başınıza almayacak mısın ız?" 

68. Dediler ki: "Eğer (bir şey) yapacaksanız onu ateşle yakın, 
ilahlarınrza yardım etmiş olursunuz. " 

69. "Ey ateş, İbrahim 'e karşı serin ve selamet ol! " dedik. 

70. Ona bir tuzak kurmak istediler. Bizse onları en büyük zarara uğ
rayanlar kıldık. 

71 . Biz onu ve (kardeşinin oğlu) Lut'u alemler için bereketlendirdiği
miz arza (ulaştırıp) kurtardık. 

72. Ve ona İshdk'ı, istediğinden ayrı olarak da Yakub 'u bağışladık. 
Onların her birini de salih kimseler kıldık. 
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73. Onları emrimizle doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara 
hayırlar yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermelerin i  vah
yettik. Onlar yaln ızca Bize ibadet eden kimselerdi. 

74. Lut 'a da hikmet ve ilim verdik. Onu kötülükleri işleyen o ülkeden 
kurtardık. Çünkü onlar kötü bir kavim idiler, hem fasıktılar. 

75. Ve Biz onu rahmetimizin içine aldık. Çünkü o, salihlerdendir. 

76. Nuh 'u da (an) .  Hani o, daha önce Bize dua etmişti de onun du
asını kabul edip hem onu, hem ailesini o büyük sıkıntı (olan Tufôn}dan 
kurtarmıştık. 

77. Ayetlerimizi yalanlayan kavminden onun intikamını aldık. Çün
kü onlar kötü bir kavim idiler. Bundan ötürü hepsini suda boğduk. 

78. Davud ve Süleyman'ı da (an). Hani  kavmin koyunlarının girdiği 
ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların hükümlerine tanık idik. 

79. Biz onu (o hükmü) hemen Süleyman'a kavratmıştık. Bununla 
beraber herbirine hikmet ve ilim verdik. Davud'a da onunla birlikte tes
bih etsinler diye dağları ve kuşları musahhar kıldık. (Bunları) yapanlar 
Bizleriz. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde iki değerli peygamberi anıyor ve her ikisini de ilim 
ve hikmet sahibi olmalarından dolayı övüyor. Ancak Hz. Süleyman' ın (a.s) bura
da zikredilen hadisedeki kavrayışını özellikle vurguluyor. 

Hz. Ali 'ye -radıyallahu anh- sordular: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellern-, 
size diğer insanlara vermediği özel bir bilgi verdi mi? 

Hz. Ali -radıyallahu anh- şöyle cevap verdi: Taneyi yaran ve ruhu yaratan 
Allah'a yemin ederim ki hayır! Ancak Allah' ın Kur'an' da ve şu gördüğünüz say
fada olanları anlaması için kuluna vermiş olduğu kavrayış hariçtir. 

Hz. Ali'nin -radıyallahu anh- gösterdiği sayfada diyet verme, diyetler, esirlerin 
serbest bırakılması ve Müslümanın kafir mukabilinde öldürülmeyeceği hususları 
yazılı idi . 1 13 

Hz. Ömer' in -radıyallahu anh- Ebu Musa el-Eş'arl'ye -radıyallahu anh- yazdığı 
mektupta "Kavrayış, sana işaret ettiğim hususlardaki kavrayıştır. " ifadesi yer alır. 
Kavrayış, Allah' ın kuluna bahşettiği bir nimet ve kalbini aydınlattığı bir nurdur. 
insan o nur sayesinde başkalarının idrak edemediği ve bilemediği şeyleri bilip 
idrak eder. Bir şeyi ezberleme ve onun temel manasını anlama hususunda baş
kalarıyla eşit olduğu halde ,  öğrendiği şeyden onların çıkaramadığı neticeleri o 
sayede çıkarır. 1 14 

1 13 Buharı (Vl/95) Cihad, Babu"l-hirase fi'l-ğazv fi seb1lillah 
1 1 4  Mediıricü's-Salik1n (1/4 1 )  



62 ·:· Bedai 'ut-tefsir --·- - -------------------

Allah' ın Kitabı'nda Hz. Davud (a.s) ve Hz. Süleyman' ın (a.s) hükmettiği be
lirtilen husus, bu temele1 15 dayanıyordu .  Onların her ikisi de , bir topluluğun da
varının yayıldığı bir ..:,., _riı "hars" hakkında hüküm verdiler . ..!.. _;;jı "hars" , bahçe 
demektir. Rivayet edildiğine göre bu hadisedeki bahçe, bir üzüm bağıydı .  

Ayet-i kerimede geçen � fiili, "davarı geceleyin gütmek" anlamındadır. 
Hz. Davud (a.s) , telef edilen mahsulün kıymetinin tazmin edilmesine hük

metti. Koyun sürüsünü göz önüne aldı ve telef edilen mahsulün kıymetine denk 
bularak onu mahsul sahibine verdi. Bizzat koyunları vermesi, ya para olmama
sından veya koyunları satmak zor olacağından dolayı idi. Zaten sürü sahibi sürü
yü vermeye, bağ sahibi de kıymet mukabilinde sürüyü almaya razı olmuştu. 

Hz. Süleyman (a.s) ise , sürü sahibinin verdiği zararın mislini tazmin etmesi 
hükmünü verdi. Bu tazmin, sürü sahibinin, eski haline getirene kadar bağla il
gilenmesi şeklinde olacaktı. Ayrıca bağ sahibi, bağın ziyana uğramasından eski 
haline gelişine kadar gelir kaybına uğramayacaktı . Çünkü Hz. Süleyman ( a.s) ,  
sürüyü bağ sahibine vermişti. Böylece adam bağın geliri kadar gelir elde edecek 
ve telef olan mahsulünün artışını telafi edebilecekti . Zira mahsul ve sürünün ge
lirindeki artışı birbirine denk görmüştü. İşte Allah'ın özellikle vurguladığı ve ince 
kavrayışı sebebiyle methettiği Hz. Süleyman' ın (a.s) bilgisi! 1 16 

80. Ve Biz ona sizin faydanıza sizi savaşlarınızda korusun diye giye
cek (zırh) yapma sanatını öğrettik. Acaba şükredecek misiniz? 

81 . Süleyman'ın emrine de şiddetli rüzgarı verdik. Onun emriyle be
reket verdiğimiz toprağa hızlıca götürürdü. Biz, her şeyi bilenleriz. 

82. Şeytanlardan onun için denize dalan ve bundan başka işler gö
renleri de (emrine vermiştik) . Onları gözetenler Bizlerdik. 

1 1 5  B u  temel, alıntının yapıldığı kitabın öncesinden anlaşıldığına göre, d1n1 metin'ere uygun 
olan düzgün kıyas ve ölçüdür. (Mütercimin notu) 

1 1 6  İ' lamü'l-muvakkı1n (l/403) 
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83. Eyyub 'u da (an). Hani Rabbine: "Rabbim, başıma bu bela gelip 
çattı. Ve Sen merhametlilerin merhametlisisin" diye seslenmişti. 

Tefsiri : 

Bu duada, tevhid ilkesi, ihtiyaç ve zaruretin Allah'a  arz edilmesi, muhabbe
tin gıdasının Allah' a  sevgi göstermek olduğu, O'nun rahmet sıfatının , merhamet
lilerin en merhametlisi olduğunun kabul edilmesi, Allah'a yaklaşmada O'nun 
güzel isimlerinin aracı kılınması, Hz . Eyyub'un (a.s) muhtaç ve zor durumda 
oluşu gibi pek çok husus yer almaktadır. Bu durumda bulunan sıkıntıya uğramış 
bir kimsenin sıkıntısı giderilir. 

Bu duayı, yedi defa okuyan, özellikle yukarıda belirtilen bilinçle okuyan 
kimsenin başına gelen felaketin , Allah tarafından giderildiği tecrübe edilmiştir. ı 17 

Bu ayet-i kerimede tevhid ilkesi kamil şekliyle bulunmaktadır. Allah' ı  nok
sanlıklardan arındırmak, gam, keder ve üzüntünün en iyi ilacı olan ve ihtiyaçları 
gidermesi için Allah'a en iyi yaklaşma aracı olan kusur ve haksızlığı itiraf etmek, 
ayet-i kerimede hep yer almaktadır. Çünkü tevhid ve Allah' ı  noksanlıklardan 
arındırmak, O'nu tüm kamil sıfatlarla nitelemeyi ve her türlü kusur, noksan ve 
başkalarına benzemekten arındırmayı içine almaktadır. 

Kulun haksızlık ettiğini itiraf etmesi ise , onun şeriata, ceza ve mükafata inan
dığını gösterir. Bunun yanı sıra, Allah 'a  yönelip yakarmasını, günahını bağış
laması için O' na yalvarmasını ,  kul olduğunu kabul etmesini ve Rabbine olan 
ihtiyacını arz etmesini gerektirir. 

Burada Allah ' a  yaklaşmakta aracı yapılabilecek dört husus vardır: Allah'tan 
başka ilah kabul etmemek, O'nu her türlü noksanlıktan arındırmak, kulluğun 
idrakine varmak ve kusurunu itiraf etmek. 1 18 

1 1 7  el-Fevfüd ( 195) 
1 1 8  Zadü'I-Mead (IV/208) 
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84. Biz, onun duasını kabul ettik ve başındaki sıkıntıyı açıp giderdik. 
Ayrıca ona hem katımızdan bir rahmet hem de iyi kullukta bulunanlara 
bir ibret olmak üzere aile ve çocukların ı  ve onlarla birlikte bir o kadarını 
da verdik. 

85. İsmail, İdris ve Zülkif/ 'i de (an). Onların her biri sabreden/erdendi. 

86. Biz onları rahmetimizin içine aldık. Gerçekten onlar salihlerden 
idiler. 

87. Ve balık sahibini (Yunus 'u da an). Hani (kavmini ayrılışıyla) ga
zap/andırıp gitmiş ve Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. 
O bakımdan karanlıklar içinde: "Senden başka i/Cıh yoktur. Seni tenzih 
ederim. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum " diye seslenmişti. 

88. Biz de duasını kabul edip, kendisini gamdan kurtarmıştık. Biz 
mü'minleri işte böyle kurtarırız. 

89. Zekeriyyô'yı da (an) . Hani: "Rabbim, beni bir başıma bırakma. 
Sen, vôrislerin en hayırlısısın" diye Rabbine dua etmişti. 

90. Biz O'nun duasın ı  kabul edip ona Yahyô 'yı bağışladık. Zevcesini 
de ona ıslah ettik. Şüphesiz bunlar hayırlı işler yapmaya koşarlar, uma
rak, korkarak Bize dua ederlerdi. Bize gönülden derin saygı duyarlardı. 

91 . Irzını koruyan o kızı da (an) . Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu 
ve oğlunu (lsô 'yı) ôlemlere bir ibret kıldık. 
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92. Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Sizin Rabbiniz 
de Benim. O halde yalnız Bana ibadet edin. 

93. Buna rağmen onlar işlerini (dinlerini) aralarında parça parça edip 
ayrılığa düştüler. Bunların hepsi Bize döneceklerdir. 

94. Kim mü'min olduğu halde sa/ih amel işlerse onun yapıp ettikleri 
karşılıksız kalmaz. Biz onu muhakkak yazarız. 

95. Helak ettiğimiz bir ülke halkın ın (mahşere) dönmemeleri imkan
sızdır. 

96. Nihayet Ye 'cüc ile Me 'cüc(ün seddi) açılıp her yüksekçe tepeden 
hızlıca indiklerinde; 

97. Ve gerçek va'd (olan Kıyamet) yaklaştığında, bakarsın ki kafirlerin 
gözleri dehşetle yerinden fırlayarak: "Vay bize! Gerçekten biz, bundan 
gafil idik. Hayır, biz zulmetmişiz meğer" (diyecekler) . 

98. Gerçekten siz de Allah 'dan başka taptıkların ız da Cehennem 'in 
odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. 

99. Eğer bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada ebediy
yen kalacaklardır. 

1 00. Onlar orada ah edip inleyeceklerdir. Onlar orada işitmezler de. 

1 01 .  Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir 
edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennemden) uzaklaştırılmışlardır. 

1 02. Onlar ateşin sesini dahi işitmezler. Canların ın  arzu ettiği şeyler 
arasında ebedidir/er. 

Tefsiri : 

Hakim'in Sahih' inde1 19 Hüseyin b. Vakıd - Yezid en-Nahvi - İkrime kana
lıyla İbn Abbas' ın -radıyallahu anh- şöyle dediği yer almaktadır: "Gerçekten siz de 
Allah 'dan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odunusunuz" ayeti nazil olunca 
müşrikler "Allah' ın dışında meleklere, İsa'ya ve Üzeyr'e de tapılmaktadır" de
diler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Şüphesiz kendileri için daha önceden 
tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennemden) uzak
laştırılmışlardır. " Bu hadis sağlam bir senet zinciriyle gelmiştir. 

Ali b. el-Medlnl şöyle demiştir: Bize Yahya b. Adem, Ebubekir b. Ayyaş -
Asım - Ebu Rezln - Ebu Yahya kanalıyla İbn Abbas' ın -radıyallahu anh- şöyle de
diğini nakletmiştir: Bir ayet var ki insanlar onun hakkında hiç soru sormuyorlar. 
Bildikleri için mi sormuyorlar, bilmedikleri için mi sormuyorlar, bilmiyorum. 

1 19 Hakim'in Müstedrek'ine Sahih isminin verilmesi, o kitaba aşırı bir değer verilmesinin 
neticesidir. Bilindiği üzere adı geçen kitap zayıf hadisleri de ihtiva etmektedir. Bu konu
da İbn Kesir' in el-Bfüsü'l-Hasis adındaki eserinin 23-24. sayfalarına bakılabilir. (Derleyenin 
notu) 
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Bunun üzerine çevresindekiler "O hangi ayettir?" diye sordu. 
İbn Abbas: "Gerçekten siz de Allah 'dan başka taptıklannız da Cehennem 'in 

odunusunuz" ayetinin inmesi Kureyş' in veya Mekke halkının çok zoruna gitti ve 
"Tanrılarımıza sövülüyor" diyerek üzüldüler. Derken İbni'z-Zeb;:ı'ra çıkageldi ve 
sordu: 

-Size ne oldu, neyiniz var? 
Kureyşliler: 
- Tanrılarımıza sövülüyor! 
Muhammed yine ne dedi? 

- Dedi ki: "Gerçekten siz de Allah 'dan başka taptıklarınız da Cehennem 'in 
odu�usunuz. Siz oraya gireceksiniz. " 

Bana onu çağırın !  

Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- çağırdılar. İbni'z-Zeba'ra sordu: 

Ey Muhammed! Bu söylediğin sadece bizim ilahlarımıza mı has yoksa 
Allah'tan başka tapılan tüm ilahlar için geçerli midir? 

Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- : 

Tabu ki Altah' ın dışında tapılan her şey için geçerlidir. 

Ka'be'nin Rabbine yemin ederim ki seninle yaptığım bu tartışmayı kazan
dım. Sen meleklerin, Ysa'nın ve Üzeyr'itı iyi kullar olduğunu iddia etmiyor mu
sun? Bunlar meleklere, Hıristiyanlar Isa'ya, Yahudiler de Üzeyr'e tapıyor. 

İbni'z-Zeba'ra'nın bu sözüyle Mekkeliler ortalığı velveleye verdiler. Bunun 
üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeyi inzal etti: "Şüphesiz kendileri için daha 
önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennem
den) uzaklaştırılmışlardır. Onlar ateşin sesini dahi işitmezler. " 

Yine bu hadiseyle ilgili olarak şu ayet-i kerime nazil oldu: "Meryem oğlu Isa, 
bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladı/ar"120 Bu 
ayette kastedilen bağrışma işte koparmış oldukları o yaygaradır. 121 

120 Zuhruf 43/57 
121  Ahmed b. Hanbel (!V/328-329) Rakam: 292 1 .  Ahmed Şakir, bu hadisin senedinin sağ

lam olduğunu belirtmiştir. Aynca bk. Taberanl, el-Mu'cemü' l-Keb!r (XIl/153 ) Heysem! 
Mecmeu'z-Zevfüd'de şöyle demiştir: Bu hadisin senedinde Asım b. Behdile vardır. Onun 
sağlam olduğunu söyleyenler olduğu gibi zayıf olduğunu söyleyenler de olmuştur. Ancak 
Ahmed b. Hanbel sağlam olduğunu söylemiştir. Bk. Mecmau'z-Zevfüd (VIl/68-69, 104) 
Bk. Seyeru A'lami'n-Nübela (V/260); S!retü İbn Hişam ( l/382 ) ;  Hatib el-Bağdadi, el-Fakih 
ve'l-Mütefakkih ( 1170) ;  Vahidi, Esbabu'n-Nüzul (229-230) .  Bu hadisin senedinde Yahya b.  
Nuh adında bir ravt zikredilmiştir. Allah daha iyi  bilir ya, doğrusu bu rav!nin isminin Yahya 
b. Adem olmasıdır. (Derleyenin notu) 
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İbni'z-Zeba'ra'nın ileri sürdüğü bu itiraz ayet hakkında varit olmaz. Çünkü 
Allah Teala "Gerçekten siz de Allah 'tan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odu
n usun uz" buyururken, tapılan şeyler için L.ism-i mevsCılünü (ilgi zamiri) kulla
nıyor. ,y kullanarak "Siz de Allah'tan başka taptığınız kimseler de Cehennem'in 
odunusunuz" demiyor. Loakılsız varlık için kullanılır. Dolayısıyla onun kapsamına 
melekler, Hz. Isa (a.s) ve Hz. Üzeyr (a.s) gibi zevat girmez. Dolayısıyla bu ayette 
sadece taş ve benzen malzemelerden yontulup kendisine tapılan akılsız heykeller 
kastedilmiştir. 122 

Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Dolayısıyla muhatapları putperestlerdir. 
Bu sebeple "Gerçekten siz de Allah 'tan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odu
n usun uz" denilmektedir. �! "siz" ve L.ism-i mevsOlü aslında İbni'z-Zeba'ra'nın 
sorusunu geçersiz kılmaktadır. Çünkü o, halis Araplardan Arapça'yı düzgün ve 
açık-seçik konuşup anlayan bir adamdır. Ayette akılsız heykellerin kastedildiği 
ona kapalı değildir. Buna rağmen o, kıyaslama yapmak ve bir şeyin sebebini 
genellemek suretiyle hükmünü genişletme yollarına baş vurmuş ve şunu de
meye getirmiştir: Birine veya bir şeye tapılması onun Cehenneme odun olması 
neticesini doğuruyorsa melekler, Üzeyr ve lsa'ya da tapılıyor. 

Bu zevat ile putlar arasındaki fark birkaç şekilde ifade edilmiştir. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Melekler, Hz. Isa (a .s) ve Hz. Üzeyr (a.s) ,  daha önce Allah' ın iyilik takdir 
ettiği bahtiyar kimselerdendir. Kaldı ki ateşe girmelerini gerektirecek bir şey de 
yapmamışlardır. Başkalarının kendilerine tapınmaları sebebiyle de azap görmez
ler. Çünkü o kimselerin bu davranışlarından hoşnut değildirler ve onlara düş
mandırlar. Dolayısıyla onlarla putları eşit görmek, alışverişle faizi, murdarla bo
ğazlanan hayvanı eşit görmekten daha çirkindir. Batıla uyan kimselerin durumu 
zaten hep böyledir. Onlar şeriatın, aklın ve yaratılışın birbirinden ayrı ve farklı 
gördüğü şeyleri bir ve eşit, Allah ve peygamberinin bir ve eşit gördüğü şeyleri ise 
ayrı ve farklı görürler. 

2 .  Putlar aklı ve sorumluluğu olmayan- taşlardan ibarettir. Onlar ve onlara 
tapınanlar horlanmak için ateşe atılmaktadırlar. Dolayısıyla putların Cehenneme 
atılması ile'"" azabı hak etmeyen kimselerin Cehenneme atılmaları bahis konusu 
değildir. Halbuki melekler, Hz. İsa (a .s) ve Hz. Üzeyir' in (a .s) durumu farklıdır. 
Onlar akıllı ve canlı varlıklardır. Eğer ateşe atılsalar ateş onlara acı verir ve işken
ce çekerler. 

3. Melekler, Hz. İsa (a.s) ve Hz. Üzeyir' e (a.s) tapanlar, hakikatte onlara tap
mış olmaz. Çünkü onlar kimseyi kendilerine tapmaya çağırmamıştır. Bunlara 
taptığını sanan müşrikler, sadece şeytanlar ile onların Allah' la birlikte tapılma-

122 Bk. Süheyl!, er-Ravdu'l-Ünf (IIl/317-318) 
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ya layık varlıklar ve ilahlar olduğunu iddia eden kimselere tapınış olurlar. Allah 
Teala, melekleri de, Hz. İsa'yı (a.s) ve Hz. Üzeyir' i (a.s) de böyle bir iddiada 
bulunmaktan beri kılmıştır. Bu iddiayı ileri sürenler sadece şeytanlardır. 

Müşrikler, melekler ve Hz. İsa (a.s) gibi salih kimselerin Allah'la birlikte ilah 
olmaktan hoşnut olduklarına inanırlar. Halbuki bundan sadece şeytan hoşnut 
olur. Bu sebeple Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "O gün Allah, onların hepsini 
toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek. (melekler de:) 
Sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. 
Çoğu onlara inanmıştı; diyecekler"123 

"Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık düşmanı
n ızdır, demedim mi?"124 

"Rahman (melekleri) evlat edindi " dediler. O, bundan münezzehtir. Bila
kis onlar mükerrem kullardır. Sözleri ile O'nun önüne geçemezler; onlar O'nun 
emri gereğince iş görürler. Onların önündekini de arkalarındakini de bilir. O'nun 
razı olduğu kimsE;lerden başkasına şefaat etmezler. Onlar korkusundan titrerler. 
Onlardan kim: "Ben O'ndan gayrı il{ihım " derse; Biz böylesin i  Cehennemle ce
zalandırırız. İşte zôlimleri böyle cezalandırırız. "125 

Bu ayetler, Allah' ın dışında gerçekte sadece şeytana kulluk edildiğini göster
mektedir. 

Bu cevapların hepsi de "Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan 
iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennemden) uzaklaştırılmış
lardır" ayetinden çıkar. Ayet üzerinde kafa yoran onun lafızlarında bu manaları 
görürler. Başarı sadece Allah'tandır. 

Maksat, bahtiyar kimseler hakkında Allah' ın ezelden iyilik takdir ettiğinin 
belirtilmesidir. 

Abdurrahman b. Ebl Hatim, Ebu Said b. Yahya b .  Said - Ebu Amir el-Akdi 
- Urve b .  Sabit el-Ensarl - Zührl kanalıyla İbrahim b .  Abdurrahman b .  Avf' ın 
şöyle dediğini nakletmiştir: Abdurrahman b .  Avf baygınlık geçirdiği şiddetli bir 
hastalığa yakalandı. Ayılınca sordu: 

- Bayıldım mı? 
- Çevresindekiler: 
- Evet! 
- Bana iki kaba adam geldi .  Ellerimi tuttular ve şöyle dediler: Hadi yürü b:=:ı-

kalım! Yargılamak için seni Aziz ve Emin olan Allah' ın huzuruna çıkaracağız. 

123 Sebe' 34/40-41 
124 Yasin 36/60 
125 Enbiya 2 1/26-29 
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Adamlar beni götürüyorlardı .  Bir adama rastladılar. Adam sordu: 

- Onu nereye götürüyorsunuz? 

Adamlar: 

- Sorgulamak için Aziz ve Emin olan Allah' ın huzuruna çıkaracağız . 

·:· 69 

- Bırakın onu! O adam, daha anasının karnındayken bahtiyar olması takdir 
edilmiş kimselerdendir. 

Abdullah b .  Muhammed el-Beğavl, Davud b .  Reşid - İbn Aliye - Muham
med b. Muhammed el-Kure§l kanalıyla Amir b. Sa'dın şöyle dediğini naklet
miştir: Sa'd, kendine ait bir araziden dönmüştü . İnsanların bir adamın başına 
birikmiş olduklarını gördü. Bir de ne görsün , adam Hz. Talha -radıyallahu anh- , Hz. 
Zübeyr -radıyallahu anh- ve Hz. Ali'ye -radıyallahu anh- sövüp sayıyor. Adamı bundan 
sakındırdı ama adam kendinden geçmişçesine daha beter küfretmeye başladı .  
Bunun üzerine Sa' d adama şöyle dedi: 

- Yazıklar olsun sana! Senden daha hayırlı olan kimselere mi sövüyorsun? Ya 
onlara küfretmeyi bırakırsın ya da sana beddua ederim. 

Adam aldırmaksızın şu karşılığı verdi: 

- Şu herife bak! Duası reddedilmeyecek bir peygambermiş gibi beni beddua 
ile tehdit ediyor! 

Bunun üzerine Sa'd -radıyallahu anh- bir eve girdi, abdest aldı ve mescide 
geçerek şöyle dua etti : Allah' ım!  Eğer bu adam ezelde iyilik takdir etmiş olduğun 
kimselere küfretmişse bu mutlaka Seni gazaba getirmiştir. Bugün bana gazabının 
bir belirtisini göster ki bu, müminler için de alamet olsun! 

Ravl şöyle devam etmiştir: Falancaların evinden bir dişi deve çıktı . Onu yo
lundan hiçbir şey çeviremiyordu. Doğruca o adamın yanına gitti. İnsanlar hemen 
onun etrafından dağıldılar. Deve, adamı ayaklarının altına aldı ve çiğneyip ezdi. 
İnsanlar Sa'd ' ı  buldular ve "Allah duanı kabul etti ey Ebu İshak, Allah duanı 
kabul etti ey Ebu İshak !"  dediler. 

Allah Teala şöyle buyurur: "Allah yolunda gereği gibi cihôd edin. Sizi insan
lar içinde bu emône ehe/i bulup seçen O'dur. Din konusunda, Size hiçbir zorluk 
da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız ibrôhim 'in milletine ve yoluna! Bundan 
önce de, bu Kur an'da da, size Müslüman adını veren O' dur. "126 

Görüldüğü gibi Allah Teala, Kur'an' da ve Kur'an inmeden ince onları Müs
lüman olarak isimlendirmiştir. Yani Cenab-ı Hak, onları henüz varlık alemine 
gelmeden ve Müslüman olmadan önce Müslüman olarak isimlendirmiştir. 

--··----- -------

126 Hac 22/78 
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Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulur: "Şu kesindir ki, biz resul olarak 
gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve 
Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir"127 

Said b .  Cübeyr el-Valibl'nin rivayet ettiğine göre İbn Abbas -radıyallahu anh
"Müminler, rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele!" 128 ayeti hak
kında şöyle demiştir: Onların bahtiyarlığı ezelde takdir edilmiştir. 

Bu görüş, bu ayet hakkında ileri sürülen şu iki yorumla çelişmez: 

1 .  Müminlere verilen bu mükafat, yaptıkları salih amellerin bir neticesidir. 

2 .  Ayette yer alan J...ı_..., i..ı.; "sadakat makamı" ile kastedilen Hz. Peygamber'dir 
-sallallahu aleyhi vesellem-. Çünkü Allah, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
vesllesiyle yaptıkları güzel davranışlar sayesinde müminlerin bahtiyar olmasını 
ezelden takdir etmiştir. Bu takdir, onlara Allah katından verilmiş büyük bir ha
yırdır. Allah onlara bu hayrı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- vasıtasıyla 
vermiştir. Sonra onları kıyamet gününde o makama eriştirecektir. 

Başka bir ayette şöyle buyurulmuştur: "Eğer Allô.h 'rn yazdığı daha önceki bir 
hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu "129 

Selef, bu ayette daha önce yazıldığı zikredilen hüküm hakkında ihtilaf etmiş
tir. İlk ve sonraki müfessirlerin çoğunluğu ayete şu manayı vermiştir: Ey Bedir 
savaşına katılmış gaziler! Eğer Levh-i Mahfuz'da ganimetlerin size helal olduğu 
yazılmış olmasaydı Allah sizi cezalandırırdı. 

Bazı alimler ise ayete şu manayı vermiştir: Delil göstermedikçe kimseye azap 
etmeyeceğini ezelde yazmış olmasaydı Allah sizi cezalandırırdı. 

Bizim de tercih ettiğimiz görüş ise şudur: Bu hususta Allah'ın ezelde bir yazısı 
olmasaydı almış olduğunuz fidyelerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. 
Allah daha iyi bilir. ı30 

127 Saffat 37/l 7 1 - 1 73 
128 Yunus 10/2 
129 Enfal P/68 
130 Şifaü'l Alil (26-28) 
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1 03. En büyük korku onları üzmez. Melekler onları karşılayıp: "İşte 
bu, va 'd olunduğunuz gündür" derler. 

1 04. Gökleri kitapların katlandığı gibi katlayacağımız günü (an)! İlk 
yaratmaya başladığımız gibi onu (yaratmayı) tekrar iade ederiz. Biz 
bunu va 'd edip üzerimize almıştık. Şüphesiz yapanlar Bizleriz. 

Tefsiri : 

Ayette yer alan �I kelimesi, üzerine yazı yazılan sayfa demektir. �ı ke
limesinin tekili olan ._,ts:Jı "kitap" ise, "yazılmış olan bilgiler" anlamına gelir. �I 
"kitaplar" kelimesinin başına girmiş olan J "lam" edatı burada mana bakımından 
..);- edatı gibidir. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: � L. ..);- [.>.ılı ._f5 �wı c.Ş_,h; 
'-!_p:....i l ;_,.h-JI 0-" Gökleri, içinde yazılı satırlar olan sayfaları katlar gibi katlarız. 

Daha sonra Allah Teala ilk yaratmayı onun gibi olan ikinci yaratmanın ola
bileceğine delil getirdi :  "İlk yaratmaya başladığımız gibi onu (yaratmayı) tekrar 
iade ederiz. "ı3ı 

1 05. Anda/sun ki Biz Zikr'den sonra ZebCır'da: ''Arza benim sa/ih 
kullarım mirasçı olur" diye yazdık. 

1 06. Gerçekten bunlar ibadet eden bir topluluk için yeter. 

Tefsiri: 

Bu ayetteki Jy)I "Zebur" kelimesi, nazil olmuş tüm İlahi kitapları kapsar. 
Sadece Hz. DavCıd'a (a.s) verilen ZebCır'u göstermez. }lıı Zikr ise, Allah katın
daki ana kitaptır. Arz , dünya; Allah' ın sa!ih kulları ise Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- ümmetidir. Bu ayet hakkındaki en isabetli görüş budur. 

Bu ayet-i kerime,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberlik 
alametlerinden biridir. Çünkü o, daha Mekke' de iken ve tüm yeryüzü halkı ona 
ve arkadaşlarına düşman iken, müşrikler onları yurtlarından ve evlerinden çı
karıp dünyanın her bir tarafına dağıttıkları güç bir zamanda bu ayet büyük bir 
mujde vermiştir: Allah Teala, salih kullarının, yeryüzünde kafirlere varis olacağını 
ezelde takdir etmiş, daha sonra peygamberlerine indirdiği kitaplarda da buna 
yer vermiştir. 

131 İ ' lamü' l-muvakkıtn (11197) 
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Buhari ve Müslim'in sağlamlığında ittifak ettiği bir hadiste de kitaba "Zikr" 
denilmiştir: ''Allah vardı ve O'nun dışında başka hiçbir şey yoktu. Allah 'ın Arş'ı 
suyun üstünde idi. Her şey Zikr'e yazıldı. "132 Dünyanın Muhammed -sallallahu aley
hi vesellem- ümmetine füt olacağı hükmü yazılmış olan Zikr, Allah' ın ezeli takdirini 
yazdığı kitaptır. 

Allah katından indirilmiş İlahi kitaplara "zübür" adının verildiğini ise şu 
ayet-i kerimde görmekteyiz: "Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendilerine 
vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları 
bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz. Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla 
gönderdik onları. "133 Yani ;  onları açık mucizeler, hidayet ve nlır içeren kitap
larla (zübür) gönderdik. Bu ayet-i kerimede zikredilen Zikr, Hz. Peygamber'den 
-sallallahu aleyhi vesellem- önce indirilmiş olan İlahi kitaplardan Tevrat ve İncil' dir. 134 

Ruhların, "Anda/sun ki Biz Zikr'den sonra Zebur'da: ''Arza benim salih 
kullarım mirasçı olur" diye yazdık. " ayetinde zikredilen yerde toplanacağını ileri 
sürenlerin görüşüne gelince; eğer bunlar, bu sözlerini bu ayetin tefsiri diye söylü
yorlarsa, bu ayetin tefsiri söyledikleri gibi değildir. 

Alimler bu ayette zikredilen "arz" ın neresi olduğu hakkında ihtilaf etmiştir. 
Said b. Cübeyr' in rivayet ettiğine göre İbn Abbas -radıyallahu anh-, buranın Cennet 
olduğunu söylemiştir. Müfessirlerin çoğunun görüşü bu istikamettedir. 

Bu konuda İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- başka bir görüş daha rivayet edil
miştir. Buna göre bu yer, Allah' ın Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ümmetine 
fethini nasip ettiği yerlerdir. Bizce isabetli olan görüş budur. 

Nur suresindeki şu ayet-i kerime de bu yorumu destekler: ''Allah içinizden 
iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaat buyurur ki: Daha 
önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak"135 

Sahih bir hadiste de Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
duğu rivayet edilmiştir: "Yeryüzünün doğu ve batı/arı toptan bana gösterilmiştir. 
Ümmetimin hakimiyeti bana gösterilen yerlere ulaşacaktır" 136 

132 Buhari, (Vl/330-331 )  Bed\i' l-halk, babu ma cae fi kavlillahi Teala (Ve hüvellezi yebdeü'l-
halka sümme yüidüh) Bu hadisi Müslim' de bulamadık. (Derleyenin notu) 

133 Nah! 16/43-44 
134 Şifaü'l-Alil (39) 
135 Nur 24/55 
136 Müslim (V/739) Fiten, babu helaki hazihi'l-ümme ba'dıhım bi-ba'd ;  Tirmizi ( IV/410) Fiten, 

babu ma cae fi süali'n-nebiyyi -sallallahu aleyhi vesellem- selasen fi ümmetih; Ebu Davud 
(Xl/322) Fiten, babu zikri'l-fiten ve delaletiha (Derleyenin notu) Şarihler, bu hadisin şerhin
de, yeryüzünün doğu ve batılarının Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- toptan 
gösterildiğini belirtirler. Bk. Avnu 1-Ma'bud, IX, 292 (Mütercimin notu) 
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Müfessirlerden bir grup şu görüşü ileri sürmüştür: Bu ayetteki "arz" kelimesi 
ile Beyt-i Makdis' in bulunduğu Kudüs toprağı kastedilmiştir. Allah'ın salih kulla
rına varis kılacağı yer orasıdır. 

Ancak ayetteki "arz" ı  Kudüs' le sınırlandırmak isabetli değildir.137 

1 07. Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. 

Tefsiri: 

Tercih edilen görüşe göre bu ayetin lafızlarındaki genellik geçerlidir. Buna 
göre bu ayet hakkında iki yorum yapılabilir: 

1 .  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliği tüm alemler için 
rahmet olmuştur. 

Tabileri için rahmet olmuştur. Çünkü onun getirdiği mesaj sayesinde dünya 
ve ahiret şerefine ulaşmışlardır. 

Ona savaş açan düşmanları için rahmet olmuştur. Çünkü onların erken öl
meleri veya öldürülmeleri onlar için bir hayırdır. Zira yaşamaları ahiretteki azap
larının şiddetinin daha da artmasına sebep olacaktı. Onlar, bahtsızlıkları ezelden 
takdir edilmiş kimselerdir. Dolayısıyla erkenden ölmeleri, inkarcı bir şekilde uzun 
ömür sürmelerinden kendileri için daha hayırlıdır. 

Onunla anlaşma yapmış olanlar için rahmet olmuştur. Çünkü dünyada onun 
himayesi ve ahdi altında yaşamışlardır. Onların şerri, bu anlaşma sayesinde 
onunla savaşanlardan daha azdır. 

Münafıklar için rahmet olmuştur. Çünkü inanmış gibi davranmakla can, 
mal, aile saygınlıklarını korumuşlar, miras ve başka konularda onlar için İslam'm 
hükmü geçerli olmuştur. 

Coğrafi bakımdan Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- yaşadığı yere 
uzak olan topluluklar için rahmet olmuştur. Çünkü Allah Teala, O'nun peygam
berliği sayesinde yeryüzü halkına toplu azap etme cezasını kaldırmıştır. 

Böylece Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği mesaj sayesinde 
tüm alemler rahmetten payını almıştır. 

137 er-RCıh (107) 
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2 .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- herkes için rahmettir. Ancak ina
nanlar, o rahmeti kabul ederlerse dünya ve ahirette onun faydasını görürler. 
Kafirler ise o rahmeti reddetmiştir. Bununla birlikte , reddetmeleri sebebiyle Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- onlara rahmet olmaktan çıkmaz. Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- onlar için yine rahmettir. Ancak onlar, o rahmeti kabul 
etmemişlerdir. Bu tıpkı "Falanca hastalığın ilacı şudur" demek gibidir. Hasta o 
ilacı kullanmasa o ilaç o hastalığın devası olmaktan çıkmaz. 138 

J'JJ 1 · i - : 0ı.; ,.ı , . "A. C:, .! 1 · �  . !:l L� 1,.ı - �ı �ıcdı LJi . lı :- ' LJı H Y-" � � .,. .r--:-- !'"-' Cft"' - J � r""""'· '-:?'· ı..,?-Y- � u-
� �\ fh� �� � \ . °'� 0J�; L4 ��� it �;' ���t 0p ;ı� � �11 
� \ \ ,,, 0:>-J�t_8j � q ili} ���l jp � \ \ . ,  0� L4 �_j �_µjı . 

� \ \ "� ı))�; L4 � 0�ı �jll q.Jj �� �\ �J Jt.i 
1 08. De ki: "Bana, sizin ilahınız ancak tek bir  ilahtır, diye vahyolunur. 

Artık siz Müslüman olacak mısın ız?"  

1 09. Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "Ben size eşit olarak bildirdim. Size 
vadolunan (Kıyamet) yakın mıdır, uzak mıdır bilemiyorum. " 

1 1  O. Şüphe yok ki O, sözün açığa vuru/anını da bilir, gizlediğin izi de 
bilir. 

1 1 1 .  "Bilmiyorum; belki de o, sizin için bir imtihandır, bir süreye 
kadar bir faydalanmadır. " 

1 12. Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahmandır. 
Sizin niteleyegeldiklerinize karşı yardımı istenen O' dur. " 

138 Celaü'l-efham ( 1 15-1 16) et-Tab'atu'l-Münlre 
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Rahman ve Rahim A/fah 'ın adı ile 

1 .  Ey insanlar! Rabbinizden sakın ın. Çünkü kıyametin sarsıntısı bü
yük bir şeydir. 

2. Onu göreceğiniz gün, bütün emzikliler emzirdiklerin i  unuturlar. 
Her hamile (karnındaki) yükünü bırakır. Sen insanları sarhoş görürsün. 
Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah 'ın azabı pek şiddetlidir. 

Tefsiri : 

Emzikli çocuğu olan kadına cj>} denilir. Ayette geçen �} kelimesi ise 
"emzirdiği çocuğun ağzına memesini vermiş, bi' l-fiil çocuğunu emziren kadın" 
anlamındadır. Bu sebeple ayet-i kerimede �} kelimesinin kullanılması, �} 
kelimesinin kullanılmasından daha isabetli ve daha yerinde olmuştur. Çünkü 
kadın, emzirme işiyle ilgilenmediği bir zamanda çocuğundan gafil olabilir. Ama 
memesini onun ağzına verip de onu emzirmeye başladığında onun hiçbir şeyin
den gafil olmaz. Bu durumda onu çocuğundan gafil edecek olan husus, ancak 
ve ancak çocuğunu emzirmekten daha önemli ve daha etkileyici bir şey olabilir. 

J-l>- yerine j..>- ...:.ıb ifadesinin tercih edilmesi de son derece dikkate değer. 
Çünkü J-l>-, hem potansiyel olarak gebe kalmaya elverişli olan hem de gebeliği 
bi' l-fiil başlamış olan kadına denilir. j..>- ..:..ı l �  ise, .ı.J_, ..:..ı l� "çocuklu kadın" gibi, 
sadece gebeliği bi' l-fiil başlamış ve tam veya eksik bir şekilde doğum yapmaya 
elverişli olan kadına denilir. "Çocuğunu bi' l-fiil emzirmekte olan kadın" anlamın
daki �} kelimesi, mutlak olarak "emzikli kadın" anlamındaki c!'} kelimesine 
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tercih edildiği gibi hSmileliğin ifade edilmesinde de "gebeliği bi' l-fiil gerçekleşmiş 
ve doğurmaya hazır hale gelmiş" manasındaki J. .. ;>- ..:.ıl� kelimesi mutlak manada 
"hamile" veya "hamile kalabilen" anlamındaki J .. G- kelimesine tercih edilmiştir. 
Allah daha iyi bilir! 139 

Ayette bulunan � .9 kelimesinde ö harfinin bulunması, manaya öyle bir in
celik katar ki o harf olmaksızın o incelik oluşmaz. O incelik şudur: � �..! kelimesi, 
"bi' l-fiil emzirme işiyle meşgul olan kadın" anlamındadır. Burada emzirme nite
liği taşıyan kadın değil, özellikle emzirme işiyle meşgul olan kadın kastedilmiştir. 
Eğer "emzikli kadın" anlamında sadece nitelik kastedilseydi ._,.a;b- "hayız gören 
kadın" , �ll:. "bekaret zarının bozulması sebebiyle kanı akmış kadın" kelimele
rinde olduğu gibi sonuna ö getirilmeden t!' y demekle yetinilirdi .  Nitekim Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ''Allah, oaşlarını örtmedikçe hayız görenlerin 
namazını kabul etmez. "140 hadisinde kelimenin sonuna ö harfi getirmeksizin �\..,,. 
buyurmuşlardır. Çünkü bu hadiste kastedilen, bi' l-fiil hayız halinde bulunup kanı 
akan kadın değil, "potansiyel olarak hayız görebilecek durumda bulunan kişiler" , 
yani kadınlardır. Zira bi' l-fiil hayız görmekte ve çocuk emzirmekte olan kadına 
da - bu fiilleri bi'l-fiil yapmasa da - kadın olması hasebiyle potansiyel olarak 
yapabilme niteliğine sahip kadına da sonuna ö harfi getirmeden �b- "hayız gö
ren" ve e::!' / "emzikli" denilir. Bu ayet-i kerimede ise t:i' y kelimesinin sonuna 
ö harfi getirilerek 4 y denilmiştir. Çünkü "bi' l-fiil emzirme işiyle meşgul olan 
kadın" anlamı kastedilmiştir. İşte bu durumdaki kadınlar bile, kıyametin koptuğu 
zelzelenin dehşetinden dolayı emzirme işini unuturlar. Bu anlamı güçlendiren bir 
diğer husus da G;..j, jİ � "emzirdiklerini unutur" ifadesinde şahsı gösteren .y 
yerine "emzirmesini unutur" şeklinde masdar anlamı verilebilecek L.. kelimesinin 
kullanılmasıdır. Çünkü � / kelimesiyle "potansiyel olarak emzirme niteliğine 
sahip kadın" değil , "bi' l-fiil çocuğunu emzirmekte olan kadın" kastedilmiştir. 141 

139 Bedfüu'l-fevfüd {IV/21 -22) 
140 Bu sahih bir hadistir. Bk. Ebu Davud ( 1 1/345) Salah, Babu'l-mer'e tüsalll bi-ğayri hımar; 

Tirmizl ( 11/215) Salah, Babu ma cae la takbelü salate'l-mer'eti illa bihimar; Hakim ( 1/52 1 ) ;  
İrvaü' l-ğalll ( 1!2 14) (Derleyenin notu) 

141 Bedfüu'l-fevfüd ( Ill/29) 
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3. insanların bazısı Allah hakkında bilgisizce tartışır ve azgın her şey
tana uyar. 

4. Onun hakkında şu yazılmıştır: "O, kendisini dost edinen herkesi 
mutlaka saptırır ve onu alevli ateş azabına götürür. " 

Tefsiri: 

Akıllarına uyarak vahye karşı gelenlerde ne ilim, ne hidayet, ne de aydınlatıcı 
bir kitap vardır. 142 Onların itirazları temelsizdir. Onlar ileri sürdükleri bu itirazlarda 
her inatçı şeytana uyarlar. O şeytanın fıtri özelliği şudur: O, kendisini dost edi
nen herkesi mutlaka saptırır ve onu alevli ateş azabına götürür. Aklına uyarak 
Allah' ın ayetlerine karşı gelenin durumu işte böyledir. Onda sadece cehalet ve 
sapıklık vardır. 

Cenab-ı Hak bu üç hususu peş peşe çok güzel bir düzen içinde sıralamıştır. 
Öncelikle genel olan ilmi zikretmiş ve aklına uyarak ayetlerine karşı gelenin ilim 
sahibi olmadığını belirtmiştir. Daha sonra kapsamı ilimden daha dar olan hidayeti, 
en sonra da kitabı zikretmiştir. Çünkü ilim, akıl, duyu organları ve fıtratla algıla
nabilen şeyleri kapsamaktadır. Hidayet ise onun kadar kapsamlı değildir. Çünkü 
sadece peygamberler vasıtasıyla öğrenilebilen mesajları içerir. Kitabın kapsamı, 
hidayetin kapsamından da dardır. Çünkü o, sadece Allah' ın peygamberine indir
diği vahyi içerir. Halbuki hidayet hem kitabı hem de sünneti içerebilir. 

Allah hakkında bilgisizce tartışan kimseler bunların üçünden de mahrumdur. 
Peygamberler vasıtasıyla öğrenilen kitap ve hidayetin hiçbir bilgi ve kesir; lik ifade 
etmediğini, aklın bunlarla çeliştiğini zaten kendileri söylemektedirler. Böylece 
kendilerinde kitabın da sünnetin de olmadığını itiraf etmiş olmaktadırlar. Ge
riye sadece iddialı oldukları ilim kalmaktadır. İlim sahibi olmadıklarını da Allah 
bildirmektedir. Allah Tea!a'nın bildirdiği şeyin doğruluğu akli delil ve burhan ile 
sabittir. Böylece vahye karşı gelmek için dayandıkları şeyin ilim olmadığı kat'! 
olarak ortaya çıkar. Çünkü eğer bu dayandıkları şey ilim olsa Allah' ın bilgisiz 
olduklarına dair verdiği haberin doğruluğunu gösteren akli delil geçersiz hale 
gelirdi. Vahye karşı gelirken dayandıkları şeylerin ilim olmadığını bilmek için bu 
kafidir! Nasıl kafi olmaz? Öncülleri doğru akli delil, onların itiraz etmelerinin yan
lışlığını ve bunun tam bir cehalet olduğunu göstermektedir. Nasıl göstermesin ki? 
Akıl da vahiy de bu itirazın yanlış olduğunda ittifak etmiştir. 

Biz vahye karşı gelen bu kimseleri şu üç şeyden biri ile sıkıştırabiliriz. Allah 
katından indirilmiş kitap, herhangi bir peygamberden nakledilen bir ilim ve ön
cüllerinin sağlamlığında akıl sahiplerinin birleştiği sağlam akli delil. Allah durum-

142 Müellif, bu ayeti aynı surede geçen ve bu ayetin bir benzeri olan şu ayetle birlikte yorumla
maktadır: "İnsanlardan kimisi Allah hakkında bilgisiz, delilsiz ve aydınlatıcı bir kitabı olmak
sızın mücadele eder: " (Hac 22/8) Okuyucu burada yapılan yorumları okurken bu ayetin 
muhtevasını da mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. (Mütercimin notu) 
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!arına şahittir ki, onlar bunların hiçbirine karşı duracak güçte değildirler. Allah' ın 
kitabı, peygamberimizin -sallallahu aleyhi vesellem- sünneti ve alemlerin Rabbinden 
O'nun güvenilir elçisinin -sallallahu aleyhi vesellem- kalbine Cebrall' in (a.s) açık bir 
Arapça ile getirmiş olduğu vahiy vasıtasıyla öğrendiklerimiz bu kimseler tarafın
dan terk ve ihmal edilmiştir. Hem de ne uğruna? Şeytanların fısıltıları , sapkınların 
ortaya attıkları şüpheler ve inkarcıların çarpıtmaları uğruna! 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Allah hakkında bilgisizce tartıştıkları ve 
her inatçı şeytanı izledikleri belirtilen ilk grup ile Allah hakkında bilgi, hidayet ve 
aydınlatıcı bir kitap olmaksızın tartıştıkları belirtilen ikinci grup arasındaki fark 
nedir?143 Cenab-ı Hak bunları neden ayrı ayrı zikretmiştir? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Allah Teala bu iki ayette144 ve hemen bun
lardan sonra gelen ayette145 üç ayrı grup insan tasviri çizmiştir: 

1. Allah hakkında bilgisizce tartışıp, kendisine uyanı saptırma özelliğinde yara
tılmış olan her inatçı şeyta'la uyanlar. Bunlar sapık kimseleri takip eden güruhtur. 

2 .  Allah hakkında bilgisizce, hiçbir hidayet ve aydınlatıcı kitap olmaksızın 
tartışan, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için boynunu bükerek böbürle
nen kimseler. Bunlar, Allah' ın yolundan çeviren ve sapıklıkta başkalarına rehber 
olan kibirli kimselerdir. 

Demek ki bu ikinci grup sapıklıkta başkalarına örnek olan kimselerden, ilki 
ise bunlara tabi olanlardan oluşmaktadır. 

3. Allah' a  geri durarak kulluk edenler. Bunlar, arzu ve heveslerini takip eden 
kimselerdir. Eğer dünyada istedikleri olursa Allah' a kulluk ederler. Yok başlarına 
sınanacakları bir şey gelirse dinlerinden dönerler. Bunlar irade ve yönelişlerinde 
hastadırlar. Arzu ve heveslerine uyan şehvet-perest kimselerin durumu böyledir. 
Bu sebeple bunları zikrederken ibadet ve kulluğa vurgu yapılmıştır. Çünkü kullu
ğun temelinde irade ve yöneliş vardır. İlk iki grup sapıklar ve onları saptıranlardır. 
Bunlar ise ilim ve marifet konusunda hastadırlar. Şüpheci, bozuk fikirli ,  temelsiz 
öncüllerle tartışan kimselerin durumu hep böyledir. Allah Teala akla gelen şüp
heleri tenkit süzgecinden geçiren basireti ve arzu ve heveslerinin etkisine karşı 
olgun davranan aklı sever. Kulun iyiliği sadece hakkı bilip ona yönelmesindedir: 
Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Bizi doğru yola ilet! O kendilerine-
nimet verdiğin mes'ut/arın yoluna; ne o gazap olunanların, ne de sapkınlarınt" ı46 

143 İlk grup 4. ayette, 2. grup ise 8. ayette zikredilmiştir. Bu iki ayetin birbirine benzediğine ve 
müellif tarafından her ikisi de nazar-ı dikkate alınarak yorumlandığına daha önce de dikkat 
çekmiştik. (Mütercimin notu) 

144 Hac 22/4, 8 
145 "İnsanlardan kimi de Allah 'a (dinin) yalnız bir taraf(ın)dan (tutup) ibadet eder. Eğer ken

disine bir hayır dokunursa ona yapışır. Eğer bir şer isabet ederse yüzü üstü döner . . . " Hac 
22/1 1 

146 Fatiha 1/6-7 
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Hakkı bilmeyen sapık olur. Hakkı bilip de ona uymayan gazaba uğrar. Hakkı 

bilip de ona uyan doğru yola iletilir. 
Şerrin başlangıcı sapıklık, sonu ise gazaptır. Nitekim hayrın başı hidayet, sonu 

ise rahmet ve Allah ' ın hoşnutluğudur. Allah Teala, Hac suresinin bu ayetlerinde 
bilgide ortaya çıkan sapma ve saptırmayı, irade ve uygulamada ortaya çıkan 
yoldan çıkmayı zikretmiştir. Nitekim bu iki hususu şu ayette de bir arada zikret
mektedir: "Yalnız zanna ve nefislerin sevdasına tabi oluyorlar. "147 

İlk gruptaki insanları şöyle tanıttı: "İnsanların bazısı Allah hakkında bilgisizce 
tartışır ve azgın her şeytana uyar. " 

Bu ifade, onların tartışmasının hidayetsiz ve aydınlatıcı bir kitap olmaksızın 
yapıldığını da içerir. Çünkü hidayet ve kitap olmaksızın yapılan tartışma bilgisizce 
yapılmış demektir. Bilginin olmadığının belirtilmesi, hangi yolla elde edilmiş olur
sa olsun hiçbir bilgi türünün olmamasını gerektirir. Bu da, o kimselerin hidayet 
ve aydınlatıcı bir kitapla tartışma yapmadıklarını gösterir. Saptırıcı kimselere tabi 
olan sapkınların durumu işte budur! Daha fazla açıklamaya gerek yoktur. Allah 
Teala onların bilgisizce tartıştıklarını ve her inatçı şeytana uyduklarını belirtmiştir. 
Bu şeytanın, peşine takılan kişileri saptırıp alevli azaba sürükleyeceği ezelden 
takdir edilmiştir. Kafir, bid'atçi ve arzu ve heveslerinin esiri kimselerden oluşan 
sapıklığın liderlerini takip edenlerin durumu işte böyledir! 

Daha sonra Cenab-ı Hak, kibirle boynunu büken ve sapıklıkta lider olan 
ikinci gruptaki kimseleri zikretti. Nitekim onların kibri şu ayet-i kerimede de zikre
dilmiştir: "Karşısında ayetlerimiz okunduğu vakit de kibirlenerek ensesini döner, 
sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış"148 

Başkalarını sapıklığa çağıran sapıklıkta lider olmuş kimselerin tartışması daha 
geniş zikredilmiş, onların bilgisizlikleri yanı sıra hidayet ve aydınlatıcı kitaptan 
da mahrum oldukları belirtilmiştir. Halbuki bunların tabilerini tanıtırken hidayet 
ve kitaptan mahrum olmayı da gerektiren bilgisizliğin anılmasıyla yetinilmişti. 
Çünkü sapıklıkta başkalarına rehber olanların mücadelesi ,  onlara tabi olanların 
mücadelesinden daha köklü ve daha azılıdır. Liderlerin mücadelesinin temelinde 
kibir, diğerlerinin mücadelesinde ise sapıklık ve taklit vardır. Bu sebeple liderlerin 
durumuna daha tafsilatlı yer verildi. Bilgi ve yönelişlerindeki yanlışlığın cezasının, 
tabilerin cezasından daha şiddetli olduğu bu sebeple zikredildi .  

Bu ve benzeri hususlar, Kur'an' la akıl arasında çelişki görüp aklı onun önüne 
geçiren kimselerin mahrum edildiği Kur' ani inceliklerdendir. 149 

147 Necm 53/23 
148 Lokman 31/7 
149 es-Savfüku' l-Mürsele { l l l/ 1086- 1091 )  

.:· .:· •!-



Bedai'ut-tefsir 

5 .  Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmekten yana şüpheniz var
sa, muhakkak Biz sizi(n atanız Adem'i) topraktan yarattık. Sonra (so
yundan gelenleri) nutfe (meni) den, sonra alaka dan, sonra da şekli belli 
belirsiz bir çiğnem etten (yarattık) . Size açıklayalım diye. Rahimlerde 
dilediğim izi belli bir zamana kadar durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk 
olarak çıkartıyoruz. Sonra en güçlü ve olgun çağınıza ermeniz için (bunu 
yapıyoruz) . Kiminiz ölür, kiminiz de ömrün en zayıf ve fena dönemine 
döndürülür. Önceden bilmiş olduğu şey/eri bilmez olsun diye. Sen yer
yüzünü kuru ve ölü görürsün. Biz üzerine suyu (yağmuru) indirdiğimiz
de, sarsılır, kabarır ve her çeşit güzel bitkiden bitirir. 

6. Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Ve çünkü O, ölüleri 
diriltir. Gerçekten O, her şeye de güç yetirendir. 

7. Ve çünkü hiç şüphesiz kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur 
ve Allah muhakkak kabirdeki/eri diriltecektir. 

Tefsiri: 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe 
ediyorsanız yaratılmış olduğunuz hakkında, yaratılışınızın başlamasında ve ölü
me kadar değişik merhaleler geçirmesinde de şüphe ediyor değilsiniz ya! İşte 
size vaat edilen ölümden sonra dirilme de ilk yaratılışın bir benzeridir. Bunlar 
mümkün olmaları ve meydana gelmeleri hususunda birbirine benzer. Öldükten 
sonra yeniden yaratılmanız, hakkında hiç şüphe etmediğiniz ilk yaratılışınız gibi
dir. Ayan-beyan müşahede edip durduğunuz ilk yaratılışın benzeri olan öldükten 
sonra dirilmeyi nasıl inkar edersiniz?150 

150 İ ' lamü'l-muvakkıln (11188) 
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Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmaktadır : ''Allah 'ın 
varlıgının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) 
görüsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphe
siz ki, onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla 
yetendir. "151 

Allah Teala, ölüleri diriltmeyi kuruyan toprağı yeşerterek canlandırmaya, in
sanları kabirlerinden çıkarmayı yeryüzünden bitkileri çıkarmaya benzetmekte , 
böylece bir şeyi benzerine delil getirmektedir. 

Cenab-ı Hak, toprağı yeşerterek canlandırmayı burada beş hususa delil ve 
alamet kılmıştır: 

1 .  Allah' ın varlığı ve bunun açık-seçik bir hakikat oluşuna. Allah'ın varlığının 
kabul edilmesi, O'nun kemal sıfatlarını, kudretini ,  iradesini,  diri oluşunu, ilmini,  
hikmetini, rahmetini ve fiillerini kabul etmeyi de içerir. 

2 .  Allah' ın ölüleri dirilteceğine 
3. Kudretinin her şeye yettiğine 
4. Kıyametin kopacağı ve bunda hiçbir şüphenin bulunmadığına 
5. Allah'ın bitkileri topraktan çıkardığı gibi ölüleri de kabirlerinden çıkara

cağına152 
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8. İnsanlardan kimisi Allah hakkında bilgisiz, delilsiz ve aydınlatıcı bir 
kitabı olmaksızın mücadele eder; 

9. İnsanları Allah 'ın yolundan saptırmak için büyüklenerek yüz çevi
rir. Dünyada onun için rüsvaylık vardır. Kıyamet günü de Biz ona, yakıcı 
ateş azabını tattırırız. 

1 0. (Ona denir ki:) "Bu senin ellerinin önden gönderdiği sebebiyledir 
ve çünkü Allah kullarına zulmedici değildir. " 

1 1 .  İnsanlardan bazıları (dinin) bir tarafından Allah 'a ibadet eder. 
Eğer ona hayır isabet ederse onunla mutmain olur. Şayet ona bir bela 
isabet ederse yüzü üzere döner (mürted olur). Dünyayı da ahireti de 
kaybetmiş olur. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. 

12. O Allah 'ı bırakıp kendisine zarar da veremeyen fayda da vere
meyen şeye tapar. işte bu, uzak sapıklığın ta kendisidir. 

13. O, zarar vermesi fayda vermesi (ihtimali) nden daha yakın olana 
ibadet eder. (0) ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir arkadaştır! 

1 4. Muhakkak Allah mü'min olup salih amel işleyenleri altlarından 
ırmaklar akan Cennetlere girdirir. Şüphe yok ki Allah ne dilerse yapar. 

15 .  Allah 'ın ona (peygamberine) dünyada ve ahirette yardım etme
yeceğini sanan kimse, semaya bir ip bağlasın (da oraya çıksın). Sonra 
(vahyi) kes(meye kalkış)sın, sonra baş vurduğu bu yol, öfkelendiği şeyi 
giderir mi, bir baksın. 

1 6. İşte Biz onu böylece apaçık ayetler halinde indirdik. Muhakkak 
Allah dilediğini  doğru yola iletir. 

1 7. İman edenler, yahudfler, sabif/er ve Hrristiyanlar, ateşperestler ve 
müşrikler (var ya); muhakkak Allah Kıyamet gününde aralarında hükm 
edecektir. Muhakkak Allah her şeye şahiddir. 

18. Görmedin mi göklerde ve yerde olan herkes, güneş, ay, yıldızlar, 
dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah ' a secde ederler? 
Bir çoğuna da azab hak olmuştur. Allah 'ın hor kıldığını yüceltebilecek 
yoktur. Muhakkak Allah dilediğini yapar. 
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Azabı hak eden kişi, Allah' a  secde etmeyen kişidir. Allah, secde etmeme
si sebebiyle onu hor ve hakir kılacaktır. Nitekim onun hiçbir şerefi olmadığını 
bildirmektedir. Çünkü Allah' a  secde etmemesi sebebiyle Allah katında değersiz 
hale gelmiştir. 153 

1 9. Bunlar Rabbleri hakkında dava/aşan iki hasımdırlar. Kôfir olanlar 
için ateşten elbiseler biçilir, başları üzerinden gôyet kaynar su dökülür. 

20. Onunla karınlarında ne varsa eritilir, derileri de (eritilir) . 

21 . Ve onlar için demirden topuzlar da vardır. 

22. Oradan, (oradaki) bir ızdıraptan kurtulmak istedikleri her sefe
rinde oraya geri iade olunurlar. Ve (melekler onlara): "Yakıcı ateşin aza
bını tadın" (derler). 

23. Muhakkak Allah mü 'min olup salih amel işleyenleri, altından ır
maklar akan Cennetlere girdirir. Onlar orada (Cennette) altından bile
ziklerle ve incilerle bezenirler, orada giyecekleri de ipek-(ten)dir. 

Tefsiri: 

Kıraat alimlerinin kıraatleri , bu ayet-i kerimedeki 9J9J "inci" kelimesinin esre 
veya üstün okunması hususunda farklılık arz etmiştir. Bu kelime iki açıdan üstün 
okunabilir: 

1 .  JJL..İ "bilezikler" kelimesinin mahalline atfedilip gramer bakımından onun 
hükmüne tabi kılınarak. 

2 . ı:.ı� "bezenirler" fiilinin gösterdiği lafzı düşürülmüş bir fiilin nesnesi ola
rak. Bunun takdiri şöyledir: f9j�j 0 �_j "ve inciyle bezenirler. " 

153 Kitabü's-Salah ( 180) 
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Bu kelimeyi esre okuyanlar ise onu �1 "altın" kelimesine atfetmiş ve gra-
mer bakımından onunla aynı hükme tabi kılmıştır. 

Ayette zikredilen bilezikler hakkında iki ihtimal söz konusudur: 
Saf altın ve saf inciden yapılmış bilezikler olması 
İki malzeme bir arada kullanılarak inci işlenmiş altın bileziklerin olması. 
Bu bileziklerin nasıl olduğunu Allah daha iyi bilir! 154 
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24. Onlar hem güzel söze hidayet olunurlar hem de Hamid olan (çok 
hamd edilen Allah) 'ın yoluna hidayet olunurlar. 

25. Şüphe yok ki kafir olanlar, insanları Allah 'ın yolundan ve insan
lar için kendisinde hem yerli olanların hem de yolcuları eşit kıldığımız 
Mescid-i Haram 'dan alıkoyanlar . . .  Kim orada zulümle ilhadı isterse; Biz 
ona pek acıklı azabı tattırırız. 

Tefsiri : 

Bu hüküm, Mescid-i Haram'ın sadece namaz kılınan yerine mahsus değildir. 
Aksine tüm harem bölgesi için geçerlidir. Haremi insanların yerli ve yolcusuna 
eşit kılmış olan Allah , insanları oraya gitmekten alıkoyan ve orada zulmederek 
haktan sapmak isteyen kimseleri tehdit etmektedir. 

Harem ve hac ibadetinin yapıldığı yerler Safa ve Merve, sa'y yapılan yerler, 
Mina, Arafa ve Müzdelife'dir. Bunlar hiç kimseye mahsus değildir. Aksine bun
larda tüm insanlar aynı haklara sahiptir. Çünkü bu yerler ibadet ve haccın ya
pıldığı mahallerdir. Allah' ın kullarına belirleyip vakfettiği mescididir. Bu sebeple 
Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  Mina'da kendisine gölgeleneceği bir ev 
yapılmasını menetmiş ve şöyle buyurmuşlardır: "Mina, önce gelenin devesini 
çöktüreceği, mesken tutacağı yerdir. "155 

154 Hadi' l-Ervah ( 164) 
155 Ahmed b .  Hanbel (Vl/206-207) ;  Ebu Davud (V/501 )  Menasik, Babu tahrimi Mekke; Tirmizi, 

bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bk. (IIl/228) ; Hac, Babu ma cae enne Mina münahu 
men sebak; İbn Mace (11/1000) Menasik, Babu'n-nüzul bi-Mina. Elbani bu hadisin zayıf 
olduğunu belirtmiştir. (Derleyenin notu) 
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26. Hani Biz İbrahim 'e Beyt 'in yerini tayin etmiş ve şöyle demiştik: 

"Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, orada ikamet edenler, 
rüku ' ve sücCıd edenler için Beyt 'im i temizle! 

27. "Ve insanlar arasında haccı ilan et! Hem yayan, hem de her uzak 
yoldan gelecek yorgun argın develer üstünde sana gelsinler. 

Tefsiri: 

Yayaların bineklilerden önce zikredilmesinde çok ince bir nükte vardır. O 
da şudur: Allah, hac ibadetiyle mükellef olma şartını  bedenen ve malen Hicaz' a 
gitmeye güç yetirebilmek olarak belirlemiştir. İnsanların çoğunun oraya yolcu
luk yapacağı muhakkaktir. Bu sebeple Allah Teala, b ineğin güç yetirmenin bir 
parçası olduğu, dolayısıyla hacla sadece bineklilerin mükellef olduğu vehmini 
kaldırmak için hacıları iki ayrı grup halinde zikredip bunun önemini göstermek 
ve bu anlamı pekiştirmek için de yayaları bineklilerden önce zikretmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak şöyle bir yorum da yapılmıştır: Allah Teala, gönülle
rini almak için yayaları bineklilerden önce zikretmiştir. Çünkü binekli olan hacılar 
içten İÇ": yayaları küçümseyip kınarlar ve "Allah size haccı farz kılmadı ve sizden 
yaya olarak hacca gitmenizi istemedi" derler. Hatta onların faydasız bir davranış 
içinde oldukların ı  bile düşünürler. Bu sebeple Allah Teala, engin merhametinden 
dolayı gönüllerini almak için onları önce zikretti .  1 5 6  

156 Bedfüu' l-fevfüd (1/69) 



86 ·:· Bedai'ut-tefsir 

28. "Ta ki kendileri için menfaatlere tanık olsunlar, belirli günlerde 
Allah 'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban edilen hayvanlar üzerine 
Allah 'ın adını ansınlar. Artık onlardan yeyin ve eli dar olan fakire de 
yedirin. 

29. "Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i 
Atik (Ka'be 'y) i tavaf etsinler. " 

30. Bu (böyledir); kim Allah 'ın saygı duyulmasını istediği şeyleri 
ta 'zim ederse bu, Rabbi katında kendisi için daha hayırlıdır. Size da
varlar helôl kılındı. Ancak size okunanlar müstesna. Şu halde pisliğin ta 
kendisi olan putlardan uzak durun ve yalan söylemekten de kaçının; 

31 . Yalnız Allah 'a yönelenler olarak ve O'na şirk koşmaksızın. Kim 
Allah ' a ortak koşarsa o, sanki gökyüzünden düşüp kuşların kaptığı ya
hut rüzgarın kendisini uzak bir yere attığı kimseye benzer. 

Tefsiri : 

Müfessirlerden bir grup şöyle demiştir: Bu ayet-i kerimede zikredilen ..:..LA}
...iıı "hurumatullah" ,  Allah'ın saygısızlık edilmesini yasakladığı ve saygısızlık edil
mesi durumunda gazap edeceği şeylerdir. Onları ta'zlm etmek ise, onlara saygı
sızlık etmekten kaçınmaktır. 

Leys şöyle demiştir: Hurumatullah, ihlal edilmesi yasak olan kurallardır. 

Bir grup alim de şöyle demiştir: Hurumatullah, Allah' ın emir ve yasakları-
dır. 

Zeccac ise şöyle demiştir: Hurumfüullah; yerine getirilmesi gerekli ve noksan 
bırakılması haram olan hususlardır. 

Bu hususta bir başka grubun görüşü ise şöyledir: Hurumatullah, hac 
esnasında yapılan ibadetler, haccın yapıldığı vakit ve yerler anlamındadır. 

İsabetli olan görüşe göre, hurumfüulluh burada zikredilen her şeyi içine alır. 
Çünkü ..:...L. }- "l�urumfü" kelimesi, � � "hurme" kelimesinin çoğuludur. Hur
me, saygı gösterilmesi ve gözetilmesi gerekli olan haklar, şahıslar, zamanlar ve 
mekanlar manasındadır. Hurumatullaha saygı göstermek ise onlara gerekli olan 
özeni gösterip ilgiyi kesmE;mek•ir. 157 

Bu misal, Allah' la birlikte başka ilahlar edinip ona bağlanan kimsenin duru
muna ne kadar uygundur! 

Bu benzetme iki şekilde anlaşılabilir: 

1 .  Benzetme mürekkeb (bileşik) kabul edilebilir. Bu durumda Allah'la birlikte 
ilah edinip ona tapan kişi, kurtuluşu ümit edilmeyecek şekilde kendi helakine 

157 Medaricü's-Salikln ( I l/711.) 
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sebep olan bir adama benzetilmiştir. Onun durumu, gökten düşen ve düşerken 
kuşların didikleyerek parça parça ettiği yahut rüzgarın sürükleyip uzak bir yere 
attığı kimsenin durumu gibidir. 

Benzetme bu şekilde anlaşılırsa müşebbehin (Allah'la birlikte sahte ilahlara 
tapan kişinin) özelliklerine ve müşebbeh bihte (benzetmede gökten düşen kişi
nin) bunlara tekabül eden unsurlara tek tek bakmak gerekmez. 

2. Benzetmenin mürekkep olmayıp müşebbehin özelliklerinden her birinin 
müşebbeh bihteki bir unsura tekabül ettiği de düşünülebilir. Bu durumda iman 
ve tevhid ilkesi ,  yücelik, genişlik ve şeref bakımından benzetmedeki kişinin bu
lunduğu ve sonra da düştüğü göğe benzetilir. İman ve tevhidi terk eden kişi, fe
rah gökyüzünden şiddetli bir tazyikin, üst üste gelen acıların ,  organları didikleyip 
parçalayarak helake sebep olacak yerlere atan kuşların bulunduğu yerlere düş
müş bir kimseye benzetilmiştir. Benzetmede gökten düşen kişinin et ve organ
larında her kuşun payının olması gibi Allah'la birlikte ilah edinenin de dininde 
ve gönül dünyasında her şeytan bir pay sahibidir. Benzetmede kişiyi uzak bir 
mekana sürüklediği belirtilen rüzgar, müşriği en alçak yerlere sürükleyen arzu ve 
heveslerdir. 158 
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32. Bu (böyledir) . Kim Allah 'ın şeôirini tazim ederse şüphesiz ki o, 
kalplerin takvasındandır. 

33. Onlarda sizin için belirli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra 
onların varacakları yer, Beyt-i Atfk'tir. 

158 İ'lamü'l-muvakkıln (11234-235) 
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34. Biz, (Allah 'ın) kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar 
üzerine Allah 'ın adını ansınlar diye her ümmete kurban kesmeyi meşru 
kıldık. İ/Cıhın ız bir tek ilahtır. O halde, O'na teslim olun. İtaatkar ve alçak 
gönüllü olanları müjdele! 

35. Onlar ki, Allah anılınca kalpleri titrer, kendilerine isabet edenlere 
karşı sabreder, namazı dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdikle
rimizden de infak ederler. 

36. Kurbanlık develeri de size Allah 'ın şeôirinden kıldık. Onlarda siz
ler için hayır(/ar) vardır. Onlar ayakları üzere iken üzer/erine Allah 'ın 
adını anın. Artık yanları üzere düşüp can verince etinden yeyin ve on
dan dilenen, dilenmeyen fakirlere yedirin. Onları şükredesiniz diye böy
lece size musahhar kıldık. 

37. Onların etleri de kanları da Allah 'a asla ulaşmaz. Fakat sizden 
O'na takva ulaşır. Bu şekilde O, onları (kurbanlıkları) size musahhar kıl
dı ki size hidayet verdiği için, tekbir getirip Allah 'ı tazim edesin iz. İhsan 
edenleri müjdele! 

Tefsiri: 

Allah Teala, kurbanlık hayvanları, Allah'ın ismini anarak boğazlayan kimse
lerin buyruğuna verdiğini ,  kendisine ise sadece takvanın ulaştığını bildirmektedir. 
Takva ise ,  o kurbanları sunmak suretiyle Allah' a  yaklaşmak ve onları boğazlar
ken Allah'ın adını anmaktır. Onlar boğazlanırken Allah'ın ismi anılmazsa etle
rinin yenilmesi haram olur. Boğazlanırlarken Allah'ın isminin anılmaması veya 
Allah'tan başkasının isminin anılması o hayvanları pis ve necis hale getirir, hatta 
leş konumuna indirir. 

Allah' ın ismi anılmadan veya Allah'tan başkasının ismi anılarak boğazlanan 
hayvan haram ise , yaratıkların en pisi olan Allah düşmanı müşriklerin boğazla
dığı hayvanların eti haydi haydi haram olur. Çünkü evlenen kişinin pis oluşu, 
özellikleri ve yönelişleri eşinde etkili olduğu gibi hayvanı boğazlayanın fiilinin, 
yöneliş ve pisliğinin de hayvanda etkili olacağı inkar edilemez. 

Bunları, iman nuru içini aydınlatmış, dinin hükümleri ve onların kapsadığı 
maddi-manevi faydalar kalbinin derinliklerine sirayet etmiş, onları peygamberlik 
çerağından saf bir şekilde alıp kabul etmiş ve onlarla bozma ve çarpıtma zulme
tinin hakikatlerini asla söndürmediği Allah'ın isim ve sıfatları arasında güzel ve 
sağlam bir bağ kurmuş olan kimseler tasdik eder. 159 

159 İ ' lamü'l-muvakkıln ( 1 1/160-161 )  

... 
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38. Muhakkak Allah mü 'minleri (müşriklere karşı) savunur. Çünkü 

Allah hainlik ve nankörlük edenlerin h içbirisin i sevmez. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimedeki f1_ "Allah , düşmanlarını inananlardan defeder, uzak
laştırır" şeklinde okunduğu gibi �\j� "Allah inananları savunur" şeklinde de 
okunmuştur. Allah ' ın düşmanlarını inananlardan defedip uzaklaştırması ve onla
rı savunması, onların imanlarının kuvvet ve kemaline göre değişir. imanın temel 
unsuru ve gücü Allah' ı  anmaktır. imanı kamil olan ve Allah' ı çokça ananı Allah, 
düşmanlarından daha emin kılar ve onu daha etkili savunur. Allah' ı  anmakta ek
sik davranan kişinin düşmanından emin olması ve Allah tarafından savunulması 
da ona göre olur. Kişinin Allah' ı  hatırlamasına mukabil Allah da onu hatırlar. 
Unutursa Allah da onu kendi haline terk eder. 160 

39. Kendileri ile savaşılanlara zulme uğradıkları için (cihada) izin ve
rildi. Allah onlara yardım etmeye elbette kôdirdir. 

Tefsiri : 

Bir grup alim şöyle demiştir: Bu ayette söz konusu olan izin Mekke'de veril
miştir. Çünkü bu sure Mekke' de inmiştir. 

Bu birkaç açıdan isabetsiz bir görüştür: 

1. Allah Mekke' de müminlerin savaşmasına müsaade etmemiştir. Zaten on
ların da orada savaş yapmaya yetecek güçleri yoktu. 

2 .  Sözün akışı da bu müsaadenin hicretten ve Müslümanların yurtlarından 
çıkarılmasından sonra verildiğini göstermektedir. Çünkü Cenab-ı Hak bir sonraki 
ayette şöyle buyurmaktadır: "Onlar ki yurtlarından haksız yere (ve) ancak: "Rab
bimiz Allah 'dır" dedikleri için çıkarıldılar." 161 Yurtlarından çıkarılan bu kimseler 
mühacirlerdir. 

3. Bu surede yer alan "İşte iki hasım taraf ki, Rab/eri hakkında tartışmaya 
girmişlerdir"162 ayeti, Bedir savaşında Müslüman ve müşrik ordusundan düello 
eden kimseler hakkında nazil olmuştur. 

160 el-Vabilü's-Sayyib ( 1 00) 
161 Hac 22/40 
162 Hac 22/19 
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4. Surenin sonunda "Ey inananlarf "163 hitabı yer almıştır. Bu şekildeki hitap
lar, hep Medine' de yapılmıştır. "Ey insanlar! "164 hitabı ise hem Mekke'de hem de 
Medine' de yapılmıştır. 

5. Bu surede elle ve başka metotlarla cihad etmeyi içine alan mutlak cihad 
emri verilmiştir. Mutlak cihad emrinin hicretten sonra verildiğinde ise şüphe yok
tur. Ancak dille yapılan cihad Mekke'de de emredilmiş ve bir ayette şöyle buyu
rulmuştur: "Öyleyse kafirlere itôat etme, onlara karşı büyük bir mücadele ver! "165 
Bu ayette emredilen, Kur'an'la mücadele edilmesidir. Çünkü bu ayetin yer aldığı 
Furkan suresi Mekke'de nazil olmuştur. Mekke'de yapılan cihad ise dille yapılan 
cihaddır, yani tebliğdir. Hac sCıresinde emredilen cihada ise kılıçla yapılan cihad 
da girmektedir. 

6 .  Hakim Müstedrek' inde A'meş -Müslim el-Bat!n- Said b. Cübeyr kana
lıyla İbn Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- hicret etmek üzere Mekke'den çıkınca Hz. Ebubekir -radıyallahu anh- şöyle 
dedi: "Mekkeliler peygamberlerini yurdundan çıkarma cür'etini gösterdiler. Biz 
Allôh 'a ô.itiz ve O'na döneceğiz. Muhakkak ki onlar helak olacaklar. " Bunun üz
erine "Kendileri ile savaşılanlara zulme uğradıkları için (cihada) izin verildi " ôyeti 
nôzil oldu. Bu ayet, savaş konusunda nazil olan ilk ôyettir. 

Bu hadis, Buhar! ve Müslim' in aradığı sağlamlık şartlarını taşımaktadır. 166 

Sözün akışı, surenin bir kısmının Mekke'de bir kısmının da Medlne'de indi
ğini göstermektedir. Mesela şeytanın peygambere ümit vermesi kıssasına işaret 
eden ayet167 Mekke' de nazil olmuştur. Allah daha iyi bilir. 168 

1 63 Hac 22/77 
164 Hac 22/1 
165 Furkan 25/52 
166 Ahmed b. Hanbel (1/216) ;  Tirmizi (V/304) Tefsir, Babu ve min sCıreti' l-Hac; Hakim ( 1/66) 

Hakim, bu hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zeheb! de ona muvafakat etmiştir. (Derleyenin 
notu) 

167 Hac 22/50 Müellifin bu ayetle ilgili yorumları gelecektir. (Derleyenin notu) 
168 Zadu"l-Mead ( I I l/70-71 )  



Sure:  2 2  • Hac Suresi •!• 9 1  

40. Onlar k i  yurtlarından haksız yere (ve) ancak: "Rabbimiz Allah 'dır" 
dedikleri için çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğer bir 
kısmını savmasaydı, elbette manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde 
Allah 'ın adının çokça anıldığı mescidler yıkılırdı. Allah kendi (dini}ne 
yardım edene elbette yardım eder. Muhakkak Allah güçlüdür, Azizdir. 

Tefsiri: 

Zeccac (ö. 330) bu ayetle ilgili olarak şöyle demiştir: Allah insanların bir kıs
mını diğer bir kısmı ile def etmeseydi her peygamberin şeriatı gereği namaz kıldığı 
mekan yıkılırdı. Yani; yaşadığı çağda Hz. Musa' nın şeriatı gereği namaz kılmakta 
olduğu havralar, hayatta olduğu zaman diliminde Hz. İsa'nın (a.s) şeriatı gereği 
namaz kıldığı kilise ve manastırlar, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ça
ğında ise mescitler yıkılırdı .  

Ezherl ise şöyle demiştir: Allah Teala, insanların bir kısmı i le diğer bir kısmı
nın şerrini savmasaydı her din mensubunun kendi çağında ibadet etmekte ol
duğu mekan yıkılırdı .  Öncelikle havra ve kiliseler zikredilmiştir. Çünkü Kur'an' ın 
nüzulünden önceki İsrail Oğulları namazlarını orada eda etmekteydi .  Mescitler 
ise daha sonra zikredilmiştir. Çünkü tarih bakımından havra ve kiliselerden sonra 
kurulmuştur. 

İbn Zeyd'in yorumu ise şöyledir: A.yetteki ..:..oı_,G, "salevat" kelimesiyle düş
man istilası durumunda kesintiye uğrayan Müslümanların namazı kastedilmiştir. 

Ahfeş (ö .  215) ,  İbn Zeyd ' in bu yorumunu şöyle anlar: Namaz soyut bir 
şey olduğuna göre somut bir nesne olan havra, kilise, manastır ve mescitler 
gibi yıkılmaz. O halde bu görüşe göre kastedilen namaz fiiline başka bir fiilin 
müdahalesidir. İbn Zeyd, düşman istilası sebebiyle namazın ihlalini kastetmiş 
görünüyor. 

Ebu Ubeyde (ö.  2 10) ise şöyle demiştir: .:..ıı_;L, "salevat" kelimesi ile �ı_,... 
ui_,L.aJI "namaz kılınan yerler, mescitler" kastedilmiştir. 

Hasan-ı Basri'nin bu ayet hakkındaki yorumu ise şöyledir: Bu ayet-i kerime, 
"Allah Teala, İslam Devleti i le anlaşma içinde olan \ 2 cizye ödeyen gayr-ı Müslim 
vatandaşlarının mabetlerini müminler vasıtasıyla korur" anlamındadır. 

Bu yorum kabul edilirse, ilk görüş sahipleri gibi ayette bulunmayan lafızların 
varmış gibi sayılmasına gerek kalmaz. Çünkü ayetin kelimelerinin gösterdiği 
mana böyledir ve hiçbir problem yoktur. 

Bu ayet-i kerime bir olguyu göstermektedir. Yoksa mescit dışındaki havra, 
kilise ve manastır gibi yerlerin sevimli ve hoş mekanlar olduğunu belirtmemekte-
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dir. Allah Teala, insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile def etmemesi durumunda 
İslam' dan önce katında sevimli olan bu yerlerin yıkılıp gideceğini bildirmiştir. 
İslam' dan sonra - her ne kadar rızası olmasa da - o mabetlere müsaade etmiştir. 
Nitekim onlarda ibadet eden gayr-ı Müslimlere de - kızıyor olsa da - müsaade 
etmiş ve onları Müslümanlar vasıtasıyla savunmuştur. Hoşnut olmadığı halde 
onların mabetlerini de aynı şekilde Müslümanlar vasıtasıyla korur. Allah Teala, 
onların mabetlerinin korunmasını hem ezelde yaratıcı iradesiyle takdir etmiş, 
hem de bunu hoşnut olduğu dini bir gereklilik saymıştır. o mabetlerden hoşnut 
değildir ama onların savunulmasından hoşnuttur. Nitekim o mabetlerde tapınan 
gayr-ı Müslimlerden hoşnut değildir, ama onların savunulmasından hoşnuttur. 

Allah' ın izniyle tercih edilen görüş budur. Ayet hakkında İbn Abbas' ın görü
şü de bu istikamettedir. 

İbn Ebi Hatim tefsirinde Ebu Said el-Eşecc - Ubeydullah b. Musa - İsrail -
Süddi - Süddl' nin isim vermeden rivayet ettiği bir kişi kanalıyla İbn Abbas'ın 
şöyle dediğini nakletmiştir: Ayette geçen c:ı_,.,., "savami"' kelimesi rahiplerin bu
lunduğu manastır, & "biya"' Yahudilerin, ı..:..ıl_,L. "salevat" Hıristiyanların, �L. 
"mesacid" ise Müslümanların mabedidir. 169 

Yine İbn Ebi' Hatim, Eşecc - Hafs b .  Gıyas - Davud kanalıyla Ebü' l-Aliye ' nin 
şöyle dediğini rivayet etmiştir: İçinde Allah' la birlikte başka bir ilaha yakarılıyor 
olsa bile c:-1_;..., "havra" kelimesi zikredilmiştir. 

Bu rivayetin başka bir varyantında ise Ebü' l-Aliye 'nin şöyle dediği yer al
maktadır: Allah Teala, kafir diliyle bile olsa anılmaktan hoşlanır. 

Şeyban' ın170 tefslrinde ise Katade' nin şöyle de?iği nakledilmiştir: L"ı_,...., 
"Savami '"  sabillerin, & "biya'"  Hıristiyanların, ..:..ljl..o "salevat" Yahudlferin ,  
�L.:... "mesacid" ise Müslümanların mabedidir. 171  

1 69 Bk. Tefslru't-Taberi (XVIVl 74-178) ;  ed-Dürrü'l-Mensur (Vl/60) 
170 Bu zat, Şeyban b. Abdurrahman en-Nahvi olup sağlam bir i l im adamıdır. Hakkında bk: 

Zeheb!, Siyeru A'lami'n-Nübela (VII/406) (Derleyenin notu) 
1 7 1  Ahkamu ehli'z-zimme ( l l/666-668) 
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41 . O kimselere eğer Biz yeryüzünde bir iktidar imkanı verirsek, on
lar namazlarını dosdoğru kı larlar, zekatı verirler, ma 'ruju emreder, mün
kerden alıkoyarlar. işlerin akıbeti Allah 'ındır (Ona döner) . 

42. Eğer seni yalanlıyor/arsa onlardan önce Nuh 'un kavmi, Ad ve 
Semud kavmi de yalanlamıştı; 

43. Ibrahim 'in kavmi ve LCıt'un kavmi de; 

44. Medyen Ashabı da (Şuayb 'i) yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. 
Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım. Benim ceza
landırmam nası lmış? 

45. (Ahalisi) zalim iken kendilerini helak ettiğimiz, bu yüzden çök
müş çatıları üzerine duvarları yıkılmış; kuyuları sahipsiz, yüksek köşkleri 
(ıssız) kalmış nice şehirler vardır. 
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46. Acaba onlar yeryüzünde gezmezler mi ki kendileri ile ak/edecek 
kalbleri, kendileriyle işitecekleri kulakları olsun. Çünkü gözler (i kör ol
makla kişi) kör olmaz; asıl göğüslerdeki kalbler kör olur. 

47. Senden azabı çabucak getirmeni isterler. Allah sözünden asla cay
maz. Gerçek şu ki Rabbinin yanında bir gün sayacağın ız bin yıl gibidir. 

48. Zalim oldukları halde kendilerine mühlet verdiğim nice memle
ketler vardır. Sonra onları (azab ile) yakaladım. Dönüş yalnız Banadır. 

49. De ki: "Ey insanlar! Ben size (gönderilmiş) apaçık bir korkutucu
yum sadece. " 

50. Şu mü'min olup salih amel işleyenler (var ya); onlar için mağfiret 
ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. 

51 .  Biri diğerini aciz bırakırcasına ayetlerimizi iptal etmeye çalışanlar 
ise, azgın alevli ateşin arkadaşıdırlar. 

52. Senden önce ne kadar rasul ve peygamber gönderdiysek o, bir 
şey okumak istediği zaman şeytan mutlaka onun okumasına bir şey kat
mak istemiştir. O şeytanın katacağını Allah iptal eder. Sonra Allah kendi 
ayetlerini sapasağlam yerleştirir. Allah her şeyi bilendir, hükmünü icra 
edendir. 

53. Ta ki şeytanın koyacağı şeyi, kalblerinde hastalık bulunan ve 
kalbleri gayet katı olanlar için Allah bir imtihan (sebebi) kılsın .  Muhak
kak zalimler (haktan) uzak bir ayrılık içindedirler. 

54. Ve ta ki kendilerine ilim verilenler bunun Rabbinden gelen hak 
olduğunu bilip ona iman etsinler ve onunla kalbleri rahat ve huzur bul
sun. Muhakkak Allah iman edenleri dosdoğru yola iletendir. 

Tesiri: 

Bu ayet-i kerimede zikredilen hasta kalp, kendisinde hakkın yer etmediği 
çözülmüş zayıf kalpler ve hakkı asla kabul etmeyen kuru ve katı kalplerdir. Her 
iki nevi de azaba uğrayacak bedbahtların kalpleridir. 

Bunlardan sonra hakka boyun eğen ve onunla huzur bulan kalpler zikredil
miştir. Böyle kalpler, Kur'an' dan faydalanır ve onunla kuvvet bulur. 

Kelbi şöyle demiştir: Ayette geçen �_,il 4J � ifadesi ,  "Kur' an'a karşı 
kalpleri yumuşar" manasındadır. Allah Teala, bunun ve bu şekilde davranan 
�I " itaatkar ve alçak gönüllü kimseler" in sıfatlarını şu ayet-i kerimede açık
la�ıştır: �ı3 ��i � 1.5� 0!- �UJıJ �� � j (wı ;?1 1�1 ı:.r.. ..Ui :.,:. �ı ,+..J 
.:.ı _,A.� pLl j_; l!..o j �Jj..;:JI � "itaatkar ve alçak gönüllü olanları müjdele! Onlar ki, 
Allah anılınca kalpleri titrer, kendilerine isabet edenlere karşı sabreder, namazı 
dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. "172 

1 72 Hac 22/34-35 
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"�I İtaatkar ve alçak gönüllü kimselerin" dört alameti vardır: 

1 .  Allah anıldığı zaman kalplerinin titremesi . Burada kalp titremesi ile karşı
lanan J�-J kelimesi, sevgi ve saygı ile birlikte duyulan korku anlamındadır. 

2.  Allah' ın takdir ettiği musibetlere karşı sabırlı olmaları 

3. Hem zahiri hem de batıni rükünlerini tam yerine getirerek namaz kılma-
lan 

4. Allah' ın kendilerine bahşettiği nimetlerden O' nun kullarına harcayarak 
ihsanda bulunmaları 

Bu hasletler sadece itaatkar ve alçak gönüllü bir kimseye nasip olur. 

�I kelimesi hakkında değişik alimlerin daha farklı açıklamaları da var-
dır. Bu alimleri ve yaptıkları açıklamaları şöyle sıralayabiliriz: 

İbn Abbas: Tevazu sahibi kimseler, demektir. 

Mücahid: Allah' la kalpleri huzur bulanlar, anlamındadır. 

Ahfeş:  Allah' a karşı itaatkar ve uysal kimseler, demektir. 

İbn Cerir et-Taberi: Allah' a  boyun eğen kimseler, manasındadır. 

Zeccac: Bu kelime � kökünden türemiştir . ..:......>. kelimesi, yerin alçak yerle
ri için kullanılır. Dolayısıyla � mütevazı' manasındadır. 

Bu kelimenin masdarı olan ..:.>�!. "organların ,  Allah'a karşı alçak gönüllülük 
ve uysallıkla sükunet bulması" demektir. 

Burada şöyle bir soru akla gelebiJir: Eğer ..:..�J kelimesinin manası "alçak 
gönüllülük ve uysallık" ise �) ..)! ıpij "Mevla/arına gönülden itaat eden/er"173 
ayetinde bu masdarın fiili olan l .,,::>İ niçin J! edatı ile geçişli olmuştur? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu ayette, l.,,::>İ fiiline ı_,;l..kı .lyiUl "yönel
diler, huzur buldular" fiillerinin manası yüklenmiştir. 

Bu konuda selef alimlerinin ifadeleri bunlardır. 

Hülasa olarak itaatkar kalp, katı ve hastalıklı kalbin zıddıdır. Allah Teala bazı 
kalpleri kendisine itaatkar bazılarını da katı yaratmıştır. Katılığa da itaatkarlığa da 
bir takım alametler koymuştur. 

Kelimelerin anlamlarını değiştirmek ve manalarını bozmak kalp katılığının 
alametlerindendir. Bu, anlayış ve yöneliş bozukluğunun neticesidir. Bunların her 
ikisi de katı kalplilikten kaynaklanır. 

1 73 Hüd 1 1/23 
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Yapılan bir uyarının unutulması da katı kalbin alametidir. Bu, emredileni 
unutmak ve uygulamamak şeklinde meydana gelir. 

Allah' ın  anılmasından dolayı kalbin ürpermesi, Allah'ın takdir ettiği 
musibetlere sabretmek, kullukta samimiyet ve mahlukata iyilikte bulunmak ise 
itaatkarlığın alametidir. 1 74 

Ayet-i kerimedeki J "lam" edatı, asıl manasında kullanılmış olup sebep ve 
hikmet bildirmektedir. Allah Teala,  şeytanın,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- okuduğu vahye batıl sözler katmasını kulları için bir deneme ve imtihan 
kıldığını belirtmiştir. İki grup, bu imtihanı kaybetmiştir. Onlar kalplerinde has
talık olanlar ve kalpleri katılaşanlardır. Müminler ise Kur'an' ın ve peygamberin 
-sallallahu aleyhi vesellem- hak olduğunu, şeytanın katıp karıştırdığı şeyin ise geçersiz 
olduğunu bilmişlerdir. Onlar hakka inanmış ve kalpleri hakka karşı yumuşamış
tır. İstenen ve amaçlanan da budur. 

Allah Teala kalpleri üçe ayırmıştır: Hasta kalpler, katılaşmış kalpler ve itaatkar 
kalpler . . .  Zira kalpler ya hakkı kabul ve itiraf etmez, ona karşı yumuşamaz özel
likteki donuk ve kuru kalplerdir. Yahut da bunun aksi özelliğe sahiptir. 

Birincisi, hakkın kendisinde yer etmesini ve karar kılmasını kabul etmeyen, 
içinde faydalı bilgilerin oluşmasına müsaade etmeyen ve salih amellere yönel
meyen taşlaşmış katı kalplerdir. 

İkincisi ise şu iki durumdan biriyle karşı karşıyadır: 

1 .  Ya hak onda sarsılmayacak b ir şekilde yer etmiştir. 

' 2 . Yahut da zayıf ve çözülmeye maruz bir şekilde yer etmiştir. 

Bunlardan birincisi itaatkar ve sağlam kalbin, ikincisi ise hasta olan kalbin 
özelliğidir. 

İtaatkar kalp, sağlamlık, saflık ve yumuşaklık hasletlerini kendinde topla
mıştır. Saflığı ile hakkı görür, sağlamlığı ile hakta sebat eder ve yumuşaklığıyla 
mahlukata merhamet eder. 

Nitekim şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: "Kalpler Allah 'ın yeryüzündeki 
kap/arıdır. Onların Allôh 'a en sevimli olanı en sağlam, en yumuşak ve en temiz 
olanıdır. " 

Allah Teala da bu özellikteki kalplerin sahipleri hakkında şöyle buyurmuştur: 
"Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler" 175 

1 74 Şifau !-Alil ( 1 06) 
1 75 Fetih 48/29 
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Cenab-ı Hak, temiz kalplilikleriyle imana ulaşan, cesaretleriyle kafirlere karşı 
kale gibi sağlam duran ama aralarında yumuşak kalplilikle merhametli olan mü
minleri işte böyle tanıtıyor. Çünkü kalp, vücudun organları içerisinde en şerefli 
olanıdır. O, diğer organların itaat etmekle mükellef olduğu bir hükümdar mev
kiindedir. 

Vücudun her organı, diyelim ki el, ya donuk, kuru, tutmaz ve işe yaramaz 
bir özelliğe sahiptir veya tutuyorsa da zaaf içindedir. Katılaşmış kalp işte böyle 
bir el gibidir. 

Yahut kalbin hasta ve zayıf olmasından dolayı el de hasta, zayıf ve acizdir. 
Hasta olan kalbin durumu böyledir. 

Yahut da bu el, güçlü ve mülayim bir şekilde kullanılma özelliğine sahiptir. 
Bilgili ve merhametli olan kalbin durumu da böyledir. 

Bu kalp, bilgi sayesinde arzu ve heveslere kapılma ve şüphe hastalığından, 
merhamet sayesinde ise katılıktan kurtulmuştur. Bu sebeple Allah Teala, kal
binde hastalık ve kasvet bulunan kimseler haricindeki insanları ilim, iman ve 
itaatkarlıkla vasıflandırmıştır. Tüm ümmetten oluşan bu kimseler hakkında or
taya çıkan İlahi hikmet son derece dikkate değer! Allah Teala, kendilerine ilim 
nasip edilen bu kimselerin, Kur'an' ın176 Rablerinden gelen hak olduğunu bildik
lerini haber vermektedir. Nitekim onların müteşabih (manasını tam olarak an
cak Allah ' ın  bilebileceği) ayetler hakkında da şöyle dediklerini bildirmiştir: "Ona 
inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. "177 Bunların her ikisi de şüpheye 
konu olabilecek özelliktedir. Buna rağmen onlara her ikisinde de iman nasip 
edilmiştir. Kalpleri doğrudan ayrılmış kimselerin nasibi ise fitneye düşmek olmuş
tur. Bu sebeple Allah Teala, müteşabih ayetlerin mukabilindeki muhkem ayetler 
gibi, şeytanın karıştırmak istediği batıl sözlere mukabil de ayetlerini sağlamlaştır
masını dile getirmiştir. Burada ayetlerini sağlamlaştırdığını zikretmesi Al-i İmran 
suresinde muhkem ayetler indirdiğini bildirmesi gibidir. 178 Keza, burada şeytanın 
katmaya çalıştığı batıl sözleri nesh etmesi (ortadan kaldırması) Al-i İmran'da179 
müteşabih ayetlerin muhkem olanların ışığında anlaşılacağını belirtmesi gibidir. 
Ancak buradaki nesh, Allah Teala'nın koymuş olduğu bir hükmü kaldırması an
lamında olmayıp şeytanın katmaya çalıştığını geçersiz kılma manasındadır. 

1 76 Burada müellif 54. ayetten iktibaslar yapmıştır. Yani aslında bu cümlenin bu kısmı Hac 
22/54'ün bir parçasıdır. Bu parçanın içerisinde yer alan ve "Kur'an" diye karşıladığımız 
kelime, esasen bir zamirdir. Bu zamirin Kur'an'ı gösterdiği belirtildiği gibi, şeytanın Hz. 
Peygamber'in okuduğu ayete batıl sözler karıştırmak istemesi fiilini de gösterebileceği be
lirtilmiştir. Bk. Beydavi, Envaru't-Tenzil (Haşiyetü Şeyhzade'nin kenarında) .  Diyarbakır: el
Mektebetü'l-İslamiyye, {IIl/1390) (Mütercimin notu) 

1 77 Al-i İmran 3/7 
1 78 Bk. Al-i İmran 3/7 
1 79 Bk. Al-i İmran 3/7 
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Neshin başka bir anlamı daha vardır. O da, Allah Teala nesih kastetmediği , 
ayetin kelimeleri de onu göstermediği halde, kelimelerin meydana getirdiği bir 
vehim sebebiyle muhatapların anlayışlarından kaynaklanan nesih türüdür. Nite
kim sahabe şu ayette nesih olduğunu söylemiştir: "İçin izdeki/eri açığa vursanız 
da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir" 180 Sahabe, bu ayetin 
"Rabbimizl Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma!"18 1  ayetiyle 
neshedildiğini ileri sürmüşlerdir. Bu, ayetin sabit hükmünün kaldırılması anla
mında bir nesih olmayıp ayeti anlayış ve kavrayıştan kaynaklanan bir nesihtir. 
Çünkü hesaba çekme ne dünyada ne de ahirette cezalandırılmayı gerektirmez. 
Bu sebeple Allah Teala gizli-açık her türlü düşünceden dolayı hesaba çekile
ceklerini bildirmiştir. Ancak hemen sonra dilediğini bağışlayıp dilediğine azap 
edeceğini ilave etmiştir. Ayetten "cezalandırma" anlamında "sorgulama" manası 
çıkarmak, ona taşımadığı bir anlam yüklemek olur. Ayeti bu şekilde yorumlayan 
kişinin zihnindeki bu anlam şu ayetle kaldırılmıştır: "Rabbimiz! Unutursak veya 
hataya düşersek bizi sorumlu tutma!"182 Böylece, meleğin getirmiş olduğu va
hiyle kastedilmeyen bir anlam kaldırılmıştır. Hac suresindeki ayette183 ise , melek 
dışındaki bir varlığın insanların kulaklarına veya vahyin okunuşuna kattığı batıl 
sözler kaldırılmıştır. 

Nesh, sahabe ve tabiin tarafından üçüncü bir anlamda daha kullanılmıştır. 
O da, genel bir tahsis veya mutlak bir kayıtlama sOretiyle görünüşteki mananın 
terk edilmesidir. Nesih , sahabe ve tabiinin bir çok sözünde bu anlamda kullanıl
mıştır. 

Neshin dördüncü bir manası da, müteahhin1nun (sonraki alimlerin) ıstılah 
olarak kullandıkları şu manadır: Sabit olan bir hükmün, kendisini geçersiz kılan 
bir delille tamamen kaldırılmasıdır. 184 

Böylece neshin anlamları dörde çıkmış olur. 

Ayetlerin muhkem kılınmasının (sağlamlaştırılmasının) ise üç anlamı vardır: 

1 .  Müteşabih ayetlerin mukabilinde kullanılması. Şu ayet-i kerime bunun bir 
örneğidir: "Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitôb 'ın esôsıdır. Diğerleri 
de müteşabihtir"185 

180 Bakara 2/284 
181 Bakara 2/286 
182 Bakara 2/286 Bu konunun izahı için bk. Taberi (Vl/101-121  ); Beğavl, (1/31 0-312)  Şu alimler 

bu ayetin neshedildiği kanaatindedir: Katade, en-Nasih ve' l-MensCıh (37) ;  İbni'l-Cevzi (2 1 ) ;  
İbn Kesir ( 11351 ) ;  Şevkani, ( 1/305-306) 

183 Hac 22/52-53 
184 el-Müstasfü li ' l-Gazzali ( l/107) ;  Zuhayll, UsCılü'l-fıkhı'l-İslami ( l l/933) 
185 Al-i İmran 3/7 
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2.  Şeytanın kattığı batıl sözlerin geçersiz kılınması mukabilinde kullanılması . 

Bunun örneği şu ayet-i kerimedir: "O şeytanın katacağını Allah iptal eder. Sonra 
Allah kendi ayetlerini sapasağlam yerleştirir. " 186 Bu ayetteki "sağlamlaştırma" 
Allah' ın bütün ayetlerini kapsar. Bunun anlamı ,  onların sabit kılınması, güçlen
dirilmesi ve açıklanmasıdır. Kelime şu ayet-i kerimede de aynı anlamda kullanıl
mıştır. "(Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) 
tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır"187 

3. Neshedilen ayetlerin mukabilinde kullanılması. Nitekim ümmetin ilk 
alimleri "Bu ayet muhkemdir, neshedilmemiştir" ifadesini bu anlamda çokça 
kullanırlar. 

Hülasa ayetlerin sağlamlaştırılması, okunan ayetlere veya dinleyenin kula
ğına şeytanın karıştırdığı batıl sözler mukabilinde kullanılır. Bu durumda muh
kem, Allah katından indirilmiş ve sağlamlaştırılmış ayetlerdir. Allah, indirmediği 
şeylerle onların karışmasını engellemiş ve ondan olmayan şeyleri geçersiz hale 
getirmiştir. 

Bazen de sağlamlaştırma, indirilen ayetlerin hükmünün sabit kılınıp devam 
ettirilmesi ve asla neshe maruz bırakılmaması anlamında kullanılır. 

Sağlamlaştırma bazen de ayetin anlam ve yorumuyla ilgili olur. Bu da, kas
tedilen mananın başka bir şeyle karışmayacak bir şekilde ilgisiz olanlardan ayrıl
ması demektir. 

"Ta ki şeytanın koyacağı şeyi, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri gayet 
katı olanlar için Allah bir imtihan (sebebi) kı lsın" ayetindeki J edatı asıl anlamın
da kullanılmış olup sebep bildirmektedir. 

Bu imtihan ve deneme, yukarıda tanıttığımız üç kalp türünün farklılığını or
taya çıkarmaktadır. Bunlar katılaşmış kalpler, şüphe ve inkarı ortaya çıkan hasta
lıklı kalpler ve iman, hidayet ve muhabbeti ortaya çıkan, küfür ve şirkten nefret 
edip kaçan itaatkar kalplerdir. 

Okunan vahye batıl söz karıştırması hususunda Allah Teala' nın şeytana fır
sat vermesinin en büyük hikmeti bu imtihandır! 188 

186 Hac 22/52 

187 Hud 1 1/1 

188 Şifüü' l-Alll ( 192-193) 
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55. Kendilerine ansızın kıyamet gelinceye dek yahut kendilerine 
Akf m bir gün ün azabı gelinceye kadar, kafirler ondan yana şüphe içinde 
kalmaya devam edeceklerdir. 

56. O gün mülk Allah 'rndır, aralarında O hükmeder. İman edip salih 
amel işleyenler ise Na 'fm Cennetlerindedirler. 

57. Kôfir olup ôyetlerimizi yalanlayan/ara gelince; onlar için küçültü
cü bir azab vardır 

58. Allah yolunda hicret eden, sonra öldürülen yahut ölenleri Allah 
elbette güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü rızık verenlerin hayırlı
sı, şüphesiz ki bizzat Allah 'dır. 

59. Onları elbette razı olacakları bir yere (Cennete) girdirecektir Muhak
kak Allah, çok iyi bilendir, Halfmdir (ceza vermekte acele etmeyendir) .  

60. Bu (böyledir) .  Kim kendisine yapılan haksızlığı misliyle cezalan
dırır, sonra yine ona haksızca saldırılırsa, Allah elbette ona yardım eder. 
Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok mağfiret edicidir. 

61 . Bu (böyledir) . Çünkü Allah geceyi gündüze ular, gündüzü de 
geceye ular. Ve çünkü Allah her şeyi işitendir, görendir. 

Tefsiri : 

Bu ayetin anlamı hakkında iki görüş vardır: 

1 .  Gecenin karanlığı gündüzün aydınlığının, gündüzün aydınlığı ise gecenin 
karanlığının yerine geçer, böylece her biri diğerini takip eder. 

Bu yorum , her gece ve her gündüzü kapsayacak genişliktedir. 

2 .  Birinden azalttığını diğerine ekler, birinden eksilen heder olmaksızın diğe
rine ulanır. 
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Bu yorum ise, -sürelerinin eşit olduğu günler dışında- gece ve gündüzün 
her birinin bazı saatlerine mahsustur. Bu saatler, gece ve gündüzden her birinin 
diğerine ulandığı miktar ve zaman dilimidir. 

Gece ve gündüzün kısalıp uzaması, mOtedil iklimlerde, birinin 15 saat uza
yıp diğerinin 9 saat kısalması şeklinde olur. Daha fazla bir değişiklik, o iklimin 
sıcaklık ve soğukluk bakımından bozulmasına, hatta insanın yaşayamayacağı, 
bitkinin bitmeyeceği bir noktaya varmasına sebep olur. Güneş ışıklarının düşme
diği yerlerde aşırı soğukluk ve kuraklıktan dolayı h içbir hayvan ve bitki yaşamaz. 
Güneş ışıklarının devamlı vurduğu yerlerde de durum aynıdır. Hayvan ve bitki
nin yaşadığı yerler, güneş ışıklarının bazen vurup bazen kaybolduğu yerlerdir. En 
mCıtedil iklimler, dört mevsimin yaşandığı yerlerin iklimleridir. 189 

189 Miftahu Dfıri's-Seade (228-229) 
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62. Bu {böyledir) . Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O'ndan başka 
taptıkları ise, bizatihi batıldır. Şüphesiz ki Allah Aliyy (yüce)dir, büyüktür. 

63. Görmedin mi, Allah gökten bir su indirir de yeryüzü (onunla) 
yemyeşil oluverir. Muhakkak Allah lütfedicidir, (herşeyden) haberdardır. 

64. Göklerde olanlar da yerde olanlar da yaln ız O'nundur. Allah 
muhtaç olmayandır, kendisine hamd edilendir. 

65. Görmedin mi, Allah, yerde olanları da emriyle denizde akıp gi
den gemileri de emrinize vermiştir? O'nun izni  olmadıkça yerin üzerine 
düşmesin diye semôyı O tutuyor. Muhakkak Allah, insanları çok esirge
yendir, onlara çok merhametlidir. 

66. Sizi dirilten, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek 
olan O'dur. Şüphesiz ki insan çok nankördür. 

67. Her ümmet için bir ibadet yolu (din ve şeriat) tayin ettik ki, ona 
göre ibadet etsinler. O halde bu husus(lar) da seninle asla çekişmesin
/er. Ve sen Rabbine çağır. Muhakkak sen hakka götüren dosdoğru yol 
üzeresin. 

68. Yine de seninle tartışırlarsa de ki: "Allah, yapmakta olduğunuzu 
en iyi bilendir. " 

69. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlara dair Kıyamet gü
nünde Allah aranızda hüküm verecektir. 

70. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan herşeyi bilir? Şüphesiz 
ki bütün bunlar bir kitabdadır. Gerçekten bu, Allah 'a çok kolaydır. 

71 . Onlar, Allah 'ı bırakıp O'nun, haklarında bir delil indirmediği 
ve kendilerinin herhangi bir b ilgilerinin de bulunmadığı şeylere ibadet 
ederler. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. 

72. Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, o kôfirlerin inkôrlarını 
çehrelerinden anlarsın .  Neredeyse onlara ayetlerimizi okuyanların üzer
/erine hücum edip çullanacaklar. De ki: "O yaptığınızdan daha kötüsünü 
size haber vereyim mi? Ateştir (0) ! Allah onu kôfirlere va'd etmiştir. O 
ne kötü bir dönüş yeridir! " 

73. Ey insanlar! Bir misal verildi. Onu iyice dinleyin .  Allah 'dan başka 
kendilerin i  çağırdığınız putların hepsi -bu iş için bir araya toplansalar 
dahi -şüphesiz bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey alsa, 
bunu dahi ondan geri alacak güçleri olmaz. İsteyen de ôciz, istenen de. 

74. Onlar Allah 'ı gereği gibi tanıyamadılar. Muhakkak Allah güçlü
dür, Azizdir (kimse hükmüne karşı koyamaz) . 
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Tefsiri : 

Her kulun bu misale gönülden kulak verip onun üzerinde kafa yorması ge
rekir. Çünkü bu misal, şirkin tüm unsurlarını kalpten söküp atmaktadır. Şöyle ki: 
Kendisine tapılan bir ilah, en azından kuluna fayda verecek bir şeyi var etmeye 
yahut ona zarar veren bir şeyi yok etmeye güç yetirir durumda olmalıdır. Müş
riklerin Allah'tan başka tapındıkları putlar ise - bir araya gelseler bile - bir sivri 
sineği yaratmaya güç yetirememektedirler. Ondan daha büyüğünü nasıl yarata
caklar? Hatta sivri sinek, Üzerlerinde bulunan tatlı bir yiyeceği veya başka bir şeyi 
alsa onu geri almaya ve ona ceza vermeye güç yetirememektedirler. Onlar ne 
hayvanların en zayıfı olan sivri sineği yaratmaya güç yetirebilirler, ne ondan öç 
almaya, ne de sivri sineğin onlardan alıp götürdüğü şeyi geri almaya! Şu halde 
bu putlardan daha aciz ve daha zayıf bir varlık olur mu? Akıllı bir insan Allah'ı  
bırakıp da onlara tapmayı tercih eder mi? 

Bu misal, şirki geçersiz kılmak, müşriklerin cahillik ve akılsızlıklarını ortaya 
koymak hususunda Allah Teala' nın verdiği en etkili örneklerden biridir. 

Bu ayet, aynı zamanda, şeytanın müşriklerle çocukların topla oynaması gibi 
oynadığını da göstermektedir. Çünkü onlar, güç yetirilebilecek her şeye güç ye
tirmek, bilinebilecek her hususu bilmek, hiçbir yaratığa ihtiyaç duymamak, tüm 
ihtiyaçların giderilmesinde, sıkıntıların ve kederlerin telafi edilip savılmasında ve 
dualara karşılık verilmesinde merci' olmak gibi sıfatları olması gereken ilahlık 
rütbesini  Gerçek Yaratıcı 'nın yaratmış olduğu en küçük, en sefil ve en hakir var
lığı dahi -bir araya gelip yardımlaşsalar bile- yaratmaları mümkün olmayan bir 
takım resim ve heykellere bahşedivermişlerdir! 

Onların aczinin ve ilah olmadıklarının daha açık bir delili şudur: Eğer bu 
son derece zayıf, aciz ve zelil yaratık, ilah diye tapınılan o heykellerden bir şey 
kapıp alsa onlar da onu kurtarmak için birleşseler yine de onu kurtarmaya güç 
yetiremez ve bunda aciz kalırlar! 

Cenab-ı Hak misalin sonunda ilah diye tapınılan o heykellerle onlara ta
panların zaaf ve aciz hususunda eşit olduğunu belirtiyor: "İsteyen de aciz, is
tenen de. " 

Burada "İsteyen" putperest, " istenen" ise taptığı puttur. Çünkü ona tapınan, 
aciz içindeki bir varlığa bağlanmış aciz bir kimsedir. 

Ayetle ilgili başka bir yoruma göre " isteyen" put, " istenen" ise ondan bir şey 
kapıp götürmüş olan sivri sinektir. Bu durumda ilah diye tapınılan o putla sivri 
sineğin zaaf ve aciz hususunda eşit olduğu belirtilmiş demektir. 

Buna göre " isteyen" ilah diye tapınılan put, "istenen" ise puttan bir şey ka
pıp götürmüş olan sivri sinektir. 
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Bunun tersinin geçerli olduğu da ileri sürülmüştür. Bu durumda " isteyen" 
sivri sinek, " istenen" ise puttur. Çünkü sivri sinek o putların üzerinde bulunan 
şeyi alıp götürmüştür. 

Bu görüşlerin hepsi de doğrudur. Çünkü ayetin kelimeleri, bu manaların 
hepsini de kapsamaktadır. Puta tapan kişi de, putu da, puttan bir şey alıp götü
ren sivri sinek de, bunu engellemekten aciz olan put da zayıftırlar. 

O halde güç ve şeref sahibi Allah'la birlikte başka bir ilah edinen kimse O' nu 
hakkıyla takdir edip tanıyamamış ve O'na layıkıyla saygı göstermemiş olur. 190 

Allah Teala'nm tüm insanlarca dinlenmesini emrettiği şu misal ne kadar dik
kat çekicidir! Ona kulak asmayan emrine isyan etmiş olur. 

Bu misal, şirki ve onun sebeplerini en veciz, en güzel ve en tatlı bir ifade ile 
ve en doğru bir şekilde geçersiz kılmış, müşriklerin tüm ilahlarına meydan oku
yarak hepsinin bir yere gelmesi ve olanca güçleriyle birbirlerine yardım etmesi 
durumunda bile bir sivri sineği yaratmaktan aciz kalacaklarını  ilan etmiştir. Daha 
sonra da Üzerlerine konan sivri sineğin onlardan kapıp aldığı bir şeyi kurtarmak
tan bile aciz olduklarını açıklamıştır. Bir şey istemek üzere kendisine yakarılan 
böyle bir ilahdan ve ondan kendisine fayda ve hayır isteyip-uman kişiden daha 
fazla zaaf içinde olan bir varlık olabilir mi? Böylesi sahte ilahları Allah'la eşit gö
rüp onlara tapan kimse güç ve şeref sah ibi Allah' ı hakkıyla bilebilir mi? 

Allah Teala, tevhidin delllini ortaya koymuş ve müşriklerle sapkın kimselerin 
iftiralarını en tatlı ve en güzel kelimelerle açıklamıştır. Onlarda ne bir kapalılık, ne 
bir gereksiz uzatma, ne de aşırı kısa olmasından dolayı mananın anlaşılmasını 
engelleyecek bir muğlaklık söz konusudur. Ne eksik ne de fazladırlar. Aksine gü
zellik, kusursuzluk ve akıcılık, açıklık ve veciz olma bakımından kimsenin tahmin 
edemeyeceği bir derecededir. Hiç kimse onu daha etkileyici bir şekilde ifade ede
ceğini zannetmesin! O ayet, lafızlarından çok daha değerli, son derece faydalı, 
çok şerefli ve çok kıymetli bir mana içermektedir. 191 

Allah' ı  bırakıp da bir sivri sineği dahi yaratamayan varlıklara tapman kim
se Allah' ı  takdir edememiştir. Hatta o sivri sinek onun üzerinde bulunan tatlı 
ve benzeri bir şeyi kapıp alsa onu geri almaya güç yetirememektedir. Böyle bir 
ilahdan ve ona kulluk eden ahmaktan daha zayıf kimse olamaz. Birazcık güç 
ve kuwet sahibi tüm varlıklardan daha aciz olan bir varlık tapılmaya nasıl layık 
görülür? Müşriklerin böylesi aciz varlıklara tapınması Allah' ı  bilmemelerinden 
ve ona gerekli olan saygıyı göstermemelerinden kaynaklandığı için müfessirlerin 
çoğu bu ayete "Müşrikler, Allah'a layıkıyla saygı göstermediler" manasını ver
miştir. 

190 İ ' lamü' l-muvakktin (1/235-237) 
191  es-Savfüku' l-Mürsele ( 11/466-467) 
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Ayetle ilgili diğer açıklamalar da şöyledir: 
1 .  Allah' ı  gerektiği gibi bilemediler 
2 .  O'na layıkıyla ibadet etmediler 
3. O'nu layık olan sıfatlarla nitelemediler 

İlim ve iman sahipleri, kendilerine yardım ettiği ve doğruya yönelttiği kada
rıyla güç ve kapasiteleri nispetinde Allah' ı  tanımaya, O' na kulluk etmeye ve saygı 
göstermeye çalıştıkları için müşriklerin bu durumuna düşmüş olmazlar. Çünkü 
Allah Teala, kendisinin tanınıp zatına saygı gösterilmesini ve ibadet edilmesi
ni  tüm kullarına emretmiş, bu doğrultuda onlara yardım etmiş ve bu konuda 
güçleri nispetinde yaptıklarından razı olmuştur. Eğer kullar O'nu layıkıyla takdir 
edemiyorsa bu normaldir. Çünkü yedi gök, O'nun elinde bizim elimizdeki bir 
hardal tanesi nispetindedir. Yedi kat yer de diğer elinde o nispette küçük kalır. Bu 
durumda kul O'nu layıkıyla nasıl takdir edebilsin? 

Bir şey tutması şöyle dursun, Allah'ın iki eli olduğunu inkar etmeye kim 
cür'et edebilir? Tablı sıfatları inkar edenlere göre hakikatte ne el vardır, ne de 
onunla tutmak! Onlara göre bu ifadeler hakiki değil , mecazi manadadır. 

Cehmiyye mezhebi mensupları ve sıfatları inkar eden kimseler bu konuda 
kınanmayı daha çok hak etmektedirler. 

Filozofların ve onları takip eden zavallıların da diğerleri gibi, hatta onlardan 
daha çok günahları vardır. 192 

75. Allah meleklerden ue insanlardan rasuller (elçiler) seçer. Muhak
kak Allah herşeyi işitendir, herşeyi görendir. 

192 es-Savfüku' l-Mürsele ( lV/1363- 1364) 
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76. Onların önceden yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Bütün iş
ler ancak Allah 'a döndürülür. 

77. Ey iman edenler! Rüku ' edin, secde edin. Rabbinize ibadet edin, 
hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. 

78. Allah (yolun) da da hakkıyla cihôd edin. S izi O seçti. Dinde size 
güçlük vermedi. Atanız İbrahim 'in milleti (dini)ne (uyunuz!) . Önceden 
de, bu (Kur'ôn)da da sizi "müslfmfn; Müslüman/ar" (diye) O adlandırdı. 
Tô ki rasul size şôhid olsun, siz de insanlara karşı şôhidlik edesiniz. İmdi, 
namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah 'a güvenin. Mevlanız O'dur. 
O, ne iyi ve ne güzel mevla, ne iyi ve ne güzel yardımcıdır. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Müslümanları seçtiğini bildirmektedir. Ayette yer alan �ı 
"seçmek" fii l i ,  aynı manadaki �I fiili gibidir. JWI ,�1 vezninde olup lügat
te "birini kendine çekmek, ona mülayim davranmak" manalarına gelmektedir. 
Müslümanlar Allah' ın seçip kendisine yakın kıldığı, nebiler ve resullerden sonra 
mahlukatı içindeki halis ve hayırlı kullarıdır. Bu sebeple Allah Teala, onlara, uğ
runda layıkıyla cihat edip canlarını feda etmelerini ,  sadece Allah ' ı  sevip O'na 
kulluk etmelerini ,  O'nu tapılıp sevilecek yegane ilah bilip O'nun dışındakileri 
bırakmalarını emretmiştir. O, onları nasıl diğer kullarına üstün kılmışsa onlar 
da O'nu dilleriyle , organlarıyla, gönülleriyle, sevgi ve iradeleriyle yönelecekleri 
yegane ilah ve mabud edinecek, her hal ü karda O'nu herkese tercih edecek
lerdir. Çünkü O, onları has kulları, dost ve ahbapları kılmış ve böylece onları 
başkalarına tercih etmiştir. 

Daha sonra Allah Teala, dinini Müslümanlar için çok kolaylaştırdığını, onlara 
olan sevgi, şefkat, merhamet ve yumuşaklığından dolayı bu konuda bir zorluk 
çıkarmadığını bildirmektedir. 

Peşi sıra onlara tevhid ehlinin llderi olan ataları İbrahlm'in dinine bağlanma
larını emretti . O dinin esasları, sadece Allah'a tapmak ve O' na saygı göstermek, 
O'nu sevmek, O' ndan korkmak ve her şeyi O' ndan ummak, yalnız O'na dayan
mak ve yönelmek, O'na güvenip teslim olmak, kısacası sadece O'na bağlanmak 
ve O'nun dışındakileri kalpten çıkarmak demektir. 

Daha sonra Allah Teala, daha yaratmadan Müslümanları övüp "Müslüman, 
Allah'a teslim olmuş kullar" diye isimlendirdiğini,  yarattıktan sonra da onlara 
gösterdiği özenden dolayı kadir ve kıymetlerini yüceltmek için aynı şekilde isim
lendirip övdüğünü bildirmiştir. 

Akabinden bunu, peygamberin onlara, onların da insanlara şahit olmaları 
için yaptığını belirtmiştir. Böylece peygamber Müslümanlara şahitlik eder, on
lar da Allah'ın delillerinin ortaya konulduğu ve insanların ileri sürebileceği bir 
bahanenin kalmadığı hususunda diğer ümmetlere şahitlik ederler. Müslüman-
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!arın yüceltilip övülmesi işte büyük hikmetler ihtiva eden bu iki önemli şahitlik 
hadisesinden dolayıdır. 

Velhasıl Müslümanlar Allah katında böyle yüce bir değere sahip oldukla
rı için herhangi bir konuda tamamıyla doğruya ulaşmaktan mahrum kalmala
rı imkansızdır. Bir hususta onların bir kısmının yanlış fetva vermesi, o hususta 
diğerlerinin de doğruya ulaşamayıp hakkı elde edememesi mümkün değildir. 
Mutlaka içlerinden biri doğruyu elde eder. Sadece Allah'tan yardım istenir! 1 93 

Allah Teala, Müslümanlara azabından layıkıyla sakınmalarını emrettiği gibi 
uğrunda da layıkıyla cihat etmelerini emretmiştir. Allah' ın  azabından layıkıyla sa
kınmak O'na itaat edip isyan etmemek, şükredip nankör olmamak ve O'nu anıp 
unutmamak olduğu gibi uğrunda layıkıyla cihat etmek de kalbi ,  dili ve tüm or
ganları Allah1a teslim etmek, onun yolunda kullanmak için nefse karşı mücadele 
vermekle olur. Böylece kul kendisine füt ve kendisiyle beraber değil, tamamıyla 
Allah'a füt ve O'nunla beraber olur. Ayrıca vaadini yalanlamak ve emrine kar
şı gelmek, yasaklarını çiğnemek suretiyle şeytanla da cihat eder. Çünkü şeytan 
insana kuruntular verir, onu aldatır, fakirlikle korkutur, ona hayasızlığı emreder, 
takvayı, hidayeti, iffeti, sabrı ve tüm ahlaki ilkeleri yasaklar. Kul onun vaatlerini 
yalanlamak ve emrine isyan etmek suretiyle onunla cihat eder. Onun nefsi ve 
şeytanla yaptığı bu cihattan büyük bir güç ve kuvvet doğar. Bu güç sayesinde, 
Allah kelimesi yücelsin diye dış dünyadaki Allah düşmanlarıyla da kalbi ,  dili, eli 
ve malıyla cihad eder. 

Ümmetin ilk alimlerinin cihad hakkındaki açıklamaları farklılık arz etmek
tedir. Bu konuda İbn Abbas şöyle demiştir: Cihat, Allah uğrunda tüm gayretin 
ortaya konulması ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinilmemesidir. 

Mukatil ise bu ayeti şöyle açıklamıştır: Allah için gerektiği gibi çalışınız ve 
O'na layıkıyla ibadet ediniz! 

Abdullah b. el-Mübarek de "Burada kastedilen nefis ile, arzu ve hevesler ile 
yapılan mücadeledir" demiştir. 

Güç yetirilemeyecek bir emri içermesi sebebiyle bu iki ayetin194 hükmünün 
yürürlükten kaldırıldığını zanneden kimseler isabetli bir görüş ileri sürmemiştir. 
Çünkü Allah' ın azabından layıkıyla sakınmak ve uğrunda gerektiği gibi cihad 
etmek, her kulun gücü nispetinde bunları yapması demektir. Bu, mükelleflerin 
güç, aciz, bilgi, cahillik gibi farklılık arz eden durumlarına göre değişir. Güçlü ve 

193 İ' lamü'l-Muvakkıin (IV/167-168) 
194 Biri tefsir edilmekte olan Hac 22/78, diğeri de Allah'ın azabından layıkıyla çekinilmesini 

emreden Al-i İmran 3/102 (Mütercimin notu) 
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bilgili bir kimseye göre Allah' tan layıkıyla sakınmak ve O'nun uğrunda gerektiği 
gibi cihad etmek başka bir şey; aciz, zayıf ve cahil bir kimseye göre ise çok daha 
başka b ir şeydir. Uğrunda gerektiği gibi cihad edilmesini emrettikten sonra "Sizi 
O seçti. Dinde size güçlük vermedi " buyurması bu bakımdan çok manidardır. 
Bu ifadede yer alan c..ı>- kelimesi, "güçlük, zorluk" demektir. Allah dinde güçlük 
çıkarmamıştır. Aksine onu, rızkı her canlıya teşmil etmesi gibi herkesi içine alacak 
şekilde geniş kılmıştır. Kulunu gücü nispetinde mükellef kılmış ve ona yeterince 
rızık vermiştir. Sorumluluğu da, rızkı da herkesi kapsayacak şekilde takdir etmiştir. 
Din konusunda kuluna hiçbir şekilde zorluk çıkarmamıştır. Nitekim Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- de bu konuda "Ben, müsamaha dini olan haniflikle 
gönderildim "195 buyurmuştur. Bu hadisteki "din" anlamındaki haniflik, saf bir 
tevhid ilkesi ve müsamahakar bir uygulama içerir. Allah Teala, dininde, rızık ver
mesinde, affında ve bağışlamasında kullarına son derece genişlik bahşetmiş, can 
tende olduğu müddetçe onlara tevbe etme imkanı tanımış, tevbe kapısını güneş 
batıdan doğup kıyamet kopana kadar hiç kapatmaksızın açık tutmuştur. Ayrıca 
tevbe etmek, sadaka vermek, iyilik yapmak ve musibete uğramak gibi kötülük
leri örtmeye veslle olacak keffaretler de var etmiştir. Dahası onlara yasakladığı 
her şeye mukabil yasakladığından daha faydalı , daha hoş, daha leziz ve helal 
alternatifler yaratmıştır. Böylece kul onlardan faydalanmak suretiyle harama 
ihtiyaç duymaz. Çünkü helal dairesi dar değil, oldukça geniştir. Kısacası Allah 
Teala, kullarını deneyeceği her zorluktan önce ve sonra bir kolaylık var etmiştir. 
Bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Allah Teala' nın kullarına muamelesi böyle 
iken, O' nun onlara güç ve takat getiremeyecekleri şöyle dursun, zorlanacakları 
sorumluluklar yüklediği nasıl ileri sürülebilir?196 

Ayetteki � "din" kelimesi, ibarede var olduğu düşünülen bir fiilin nesnesi 
o�duğu için mansup (üstün)tur. Buna göre ayet-i kerime �1..r.! U.. ı_,... )IJ l�I 
"Ibrahfm 'in dinine uyun, ona bağlanın ! "  manasındadır. Daha önceki � ıJl�� j 
·�� J;- ;uı ''Allah (yolun) da da hakkıyla cihôd edin!" cümlesi karine olduğu için 
ı_,.,wı "uyun" fiili ibarede açıkça yer almamıştır. Buna Arap dilinde "övülen bir 
şeye bağlanmasını muhataba emretmek" anlamında iğra denilir. 

195 İbn Sa'd,  Tabakat ( l/192) Habib b. Sabit; Hatib, Tarih (VIl/209) Elbanl, bu hadisin zayıf 
olduğunu belirtmiştir. Bk. Gayetü'l-Meram (20) ,  rakam: (8) Ancak Ahmed b. Hanbel'in İbn 
Abbas'tan rivayet ettiği şu hadis yukarıdaki zayıf hadise ihtiyaç bırakmaz: "Hı. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- 'Hangi din Allah katında daha sevimlidir?' diye sordular. Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- 'Müsamaha dfni olan haniflik' diye cevap verdi. Bk. 
Buhar!, el-Edebü'l-Müfred {I/385 ) ;  Taberani, el-mu'cemü'l-kebir (VIl/227) rakam: ( 1 1572) ,  
Ahmed b .  Hanbel, Zühd (289-310) ,  Buhar!, kitabü'l-İman, babu'd-din yüsr ( 1/1 16)  (Derle
yenin notu) 

1 96 Zadu'l-Mead ( l l l/8-9) 
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Ancak �L "din" kelimesinin, pekiştirme amacıyla mansup olan masdarlar 
gibi olduğu da ileri sürülmüştür. Bu durumda onu mansup yapan yine daha 
önceki cümlenin kapsadığı fiildir. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ashabına sabah ve akşam şöyle 
dua etmelerini emretmiştir: "İslam fıtratına, ihlas kelimesine, peygamberimiz 
Muhammed'in dinine, tevhide bağlı bir Müslüman olan ve asla müşriklerden 
olmayan atamız İbrahim 'in milletine uygun olarak sabahladık"197 

Allah Teala, Müslümanları, Kur'an' dan önce de Kur'an' da da Müslüman ola
rak isimlendirmiştir. Allah'ın onları "Müslüman" olarak isimlendirmesi, onların 
Müslüman olmalarından da varlık alemine gelmelerinden de öncedir. 198 

"Allah 'a güvenin. Mevlanız O'dur. O, ne iyi ve ne güzel mevla, ne iyi ve ne 
güzel yardımcıdır" ifadesi şu manadadır: Siz O'na bağlanırsanız O da sizi dost 
edinir, nefsinize ve şeytana karşı size yardım eder. O ikisi ,  kulun peşini bırakma
yan iki azılı düşmandır. Düşmanlıkları dış dünyadaki bir düşmanın düşmanlığın
dan daha zararlıdır. Böyle bir düşmana karşı Allah' ın yardımı çok önemli ve kul 
ona çok muhtaçtır. Bu düşmana karşı elde edeceği zafer, kulun Allah'a bağlanma 
derecesiyle orantılıdır. 199 

197 Ahmed b .  Hanbel ( I I l/407) ;  Darimi (11/202) rakam: (269 1 ) ;  Taberani, Dua (11/926) rakam: 
(294); Nesfü, Amelü'l-yevm ve' l-leyle ( 1 9) ;  İbni's-Sünnl, Amelü' l-yevm ve'l-leyle (22) ra
kam: (33) ; Nevevi, bu hadisin sağlam bir senetle rivayet edildiğini söylemiştir. Bk. el-Ezkar 
(68) (Derleyenin notu) Celaü'l-efham ( 154) 

198 Şifaü'l-Alil (28) 
199 Medaricü's-Salikin (1/1 79-180) 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Müminler gerçekten felah bulmuşlardır. 
2. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. 
3. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler; 
4. Onlar zekatı eda ederler; 
5 .  Onlar ırzlarını korurlar: 
6. Eşlerine yahut sağ elleriyle sahip oldukları (cariyeleri)ne karşı 

müstesnô. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmaz/ar. 
7. Artık her kim bundan başkasını isterse, işte onlar sınırı aşan kim

seler olurlar. 

Tefsiri: 

Allah Teala, kulunun kurtuluşunu iffetini korumasına bağlamıştır. İffetini ko
rumaksızın kulun kurtuluşuna imkan yoktur. 

Bu ayetler, üç hususu, iffetini korumayan kimsenin iflah olmaması, aksine 
kınanan ve aşırı giden kimseler içerisinde yer almasını ihtiva etmektedir. Yani o 
kimse, kurtuluşu kaçırdığı gibi aşırı gitmekle itham edilmeyi hak eder ve kınana
cak duruma düşer. Şehevi duygulara karşı direnmenin çile ve sıkıntısı bunların 
birine maruz kalmaktan bile kolaydır.200 

200 el-Cevabü' l-Kafı (227) 
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8. Onlar emanetlerine ve ahit/erine riayet ederler. 

9. Onlar namazlarını (gereğince) m uhafaza ederler. 

1 0. işte bu kimseler mirasçı/ardır; 

1 1 .  Firdevs'e mirasçı o/anlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdır/ar. 

Tefsiri: 

Ayet-i kerimede yer alan ...r j� )ı "Firdevs" kelimesi, bir görüşe göre tüm 
Cennetlere, bir görüşe göre de en üstün ve en yüce Cennet' e verilen isimdir. 
Çünkü bu isme o, diğer Cennetlerden daha layık görülmüştür. 

"Firdevs" lügatte, "bahçe" manasına gelmektedir. Çoğulu J""':!.:ıl_r.ll 'tir. 

Ka'b,  onun "üzüm bahçesi" olduğunu, Leys " üzüm ve asmaları olan bahçe" 
olduğunu söylemiştir. Dahhak ise "ağaçlarla kaplı bir bahçe" olduğunu ileri sür
müştür. Müberrid bu görüşü tercih etmiş ve şunu eklemiştir: Araplar bu kelimeyi, 
"ağaçları sık olan, genellikle de üzüm yetişen bahçe" manasında kullanmakta
dırlar. Çoğulu J""':!.:ıl_}JI 'tir. Bu sebeple Şam'ın kapılarından birine ...,r..:ıl_}JI '":"'� 
"Bahçelerin kapısı" adı verilmiştir. Cerir' e ait olduğu ileri sürülen şöyle bir beyit 
rivayet edilir: 

"Yolculuk bizi yorunca kervandakilere şöyle dedim :  Yebrin ile Babu'l-Feradis 
arasındaki mesafe ne kadardır?"201 

Mücahid, "Firdevs" kelimesinin, Rumca "bahçe" manasına geldiğini ileri sür
müştür. Zeccac da bu görüşü tercih etmiş ve ilave etmiştir: Bu kelime Rumca' dır. 
Daha sonra Arapça'ya geçmiştir. Bahçelerde olabilecek her şeyi ihtiva eden 
bahçe, manasındadır. Nitekim Hassan b.  Sabit -radıyallahu anh- bir şiirinde şöyle 
demiştir: 

---- ----- --------
201 Bu beyit, derlemede ��ı).iı .__,ı;i � ı_; .:i.:.; � "Ebvabu' l-ferad1s' in kapıları arasındaki mesafe 

ne çok'" şeklinde idi. Ancak müellifin de belirttiği gibi Şam'daki kapının adı Ebvabü'l
ferad1s değil , Babu' l-ferad1s'tir. Bu sebeple beyti yukarıda şairin divanında yer aldığı şekliyle 
yazdık. '-""' Sa'd oğullarının ikamet ettiği yerlerden biridir. Bk. Cerir, Divan, Beyrut: Daru 
Sadır, 1960, s. 250. (Mütercimin notu) 



Bedfü'ut-tefsir 

"Tevhit ehline Allah'ın mükafatı, içinde ebedi yaşanacak olan (ve tüm bahçe 
türlerinin özelliklerini taşıyan) Firdevs bahçeleridir. " 202 

12. Anda/sun ki Biz (ilk) insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. 
13. Sonra onu, sağlam bir karargahta yerleşen bir nutfe kıldık. 
14. Sonra o nutfeyi alaka kıldık. Sonra o alakayı bir parça et ve o 

bir parça eti kemik yaptık; kemiğe de et giydirdik. Sonra onu bambaşka 
bir h ilkat olarak var ettik. Yaratanların en güzeli olan Allah 'ın şanı ne 
yücedir! 

1 5. Bundan sonra siz, şüphesiz öleceksin izdir. 
1 6. Sonra da şüphesiz ki sizler, Kıyamet gününde elbette diriltilecek

sin iz. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde Adem oğlunun meni olduğu, hatta toprak ve su 
olduğu zamanlardan kıyamet gününde diriltilmesine kadar geçirdiği tüm safha
ları zikretmiştir. İnsanın yaratılışının ilk mertebesi süzülmüş bir çamurdur. Daha 
sonra Cenab-ı Hak onu hor görülen bir sudan süzülmüş bir öz (sülale) kılmıştır, 
ki bu bedenin tüm cüzlerinden çıkan nufe (meni)dir. O, 40 gün bu şekilde kalır. 
Peşinden Allah Teala onu alaka haline getirir. Alaka, kandan oluşan siyah bir 
parçadır. İnsan 40 gün de alaka halinde kalır. Daha sonra Allah onu mudğaya 
çevirir. Mudğa, bir et parçasıdır. Bu merhale de 40 gün sürer. İnsanın organları, 
slireti, şekli ve şemaili bu safhada belirlenir.203 

202 Hadi'l-ervah (88-89) Derlemede beyitteki J..>. _,.. "tevhid ehli" kelimesi ..ıJ.>... "ebedileştirilmiş 
olan kişi" şeklindedir. Ancak Lisanü'l-Arab ve Tacu' l-ArCıs'ta yukarıdaki gibi geçmektedir. 
Manaya daha uygun olduğu için bunu tercih ettik. Beyti şairin di\lanının ulaşabildiğimiz hiç
bir nüshasında bulamadık. Beyit için bk. İbn Manzur, Lisanü' l-Arab, frds md. (Mütercimin 
notu) 

203 Tuhfetü'l-MevdCıd (213) 
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1 7. Anda/sun ki, sizin üstünüzde yedi yol (gök) yarattık. Biz yarat
maktan gafil değiliz. 

18. Gökten (belli) bir miktarda su indirdik ve o suyu yerde durdur
duk. Gerçekten Bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. 

1 9. O su ile sizin için hurma ve üzümden bağlar, bahçeler var ettik; 
onlarda sizin için çok (çeşitli) meyveler vardır ve onlardan yersiniz de. 

20. Ve TCır-u Sina 'dan çıkan, yağ veren ve yiyenlere katık olan bir 
ağaç da (var ettik) .  

21 . Sizin için davarlarda gerçekten bir ibret vardır. Onların karın
larında olandan size içiririz. Sizin için onlarda çok faydalar da vardır; 
onların etinden yersiniz de. 

22. Bir de hem onların üzerinde hem de gemilerin üzerinde taşınır
sın ız. 

23. Anda/sun ki Nuh 'u kavmine gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, 
Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Hiç korkmaz 
mısın ız?" 

24. Kavminden kafir olan ileri gelenler dediler ki: "Bu, ancak sizin 
gibi bir beşerdir. O size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Allah dileseydi 
elbette melekler indirirdi. Önce gelen atalarımızdan böyle bir şey işit
medik. 

25. "O ancak deliliği olan bir adamdır. O halde bir zamana kadar 
on u bekleyin. " 

26. "Ya Rab, beni yalanladıkları için intikamımı  al" dedi. 
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27. Biz de ona şunu vahyettik: "Vahyimizle ve gözetimimiz altında 
bir gemi yap. Emrimiz geldiğinde ve tandır kaynayıp taşınca o gemiye 
her hayvandan çifter çifter ve -aralarından aleyhlerine (azab) söz (ü) 
geçmiş olanların dışında kalan- aile halkını götür. Zulmedenler hakkında 
da Bana bir şey söyleme! Çünkü onlar suda boğulacaklardır. 

28. Sen ve beraberinde bulunan m ü 'minler gemiye bindiğin izde de 
de ki: 'Bizi zalimler topluluğundan kurtaran A/lah 'a hamda/sun. ' 

29. "Ve de ki: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin 
en hayırlısısın. " 

30. Bunda gerçekten ayetler vardır. Biz elbette deneyen/eriz. 
31 . Bunlardan sonra başka bir nesil var ettik. 
32. Aralarında: "A/lah'a ibadet edin, O'ndan başka ilahınız yoktur. 

Acaba korkmaz m ısın ız?" diyen kendilerinden bir rasCıl gönderdik. 
33. Onun kavminden kafir olan, ahirete kavuşmayı yalanlayan ve 

dünya hayatında kendilerine refah ve nimet verdiğimiz ileri gelenler 
dedi ki: "Bu ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer ve sizin 
içtiğin izden içer. 

34. "Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz elbette ziyan eden
lerden olursunuz. 

35. ''Acaba siz, ölüp toprak ve kemik olduktan sonra muhakkak çı
kartılacaksınız diye sizi tehdit mi ediyor? 

36. "Tehdit olunduğunuz o şey; uzaktan da uzaktır. 
37. "O (hayat) ancak bu dünya hayatımızdır. (Kimimiz) ölürüz, (ki

mimiz) diriliriz. Yoksa biz tekrar diriltilecek değiliz. 
38. "Bu, ancak Allah 'a karşı yalan düzüp iftira eden bir adamdır. Biz 

ona inanmayız. " 
39. (Peygamberleri) dedi ki: "Rabbim, beni yalanladıkları için bana 

yardım et! " 
40. Buyurdu ki: ''Az zaman sonra elbette pişman olacaklardır. " 
41 . (Azab) çığlık(ı) onları hak ile aldı; Biz de onları süprüntü (gibi) 

yaptık. Zulmeden topluluklara (rahmetten) uzak kalmak vardır. 
42. Sonra, onların ardından başka nesiller var ettik. 
43. Her ümmet, ne ecelini öne getirebilir ne de kendileri geriye ka

labilirler. 
44. Sonra peygamberlerimizi birbiri ardınca gönderdik. Her bir üm

mete peygamberleri geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin 
arkasına (helak edip) kattık ve onları ibret (için anlatılan) hikayeler kıl
dık. Iman etmeyen bir kavim artık (rahmetten) uzak dursun. 
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45. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimiz (mucizeleremiz) le 
ve apaçık belge(/erimiz) ile gönderdik; 

46. Firavuna ve ileri gelenlerine. Ama onlar büyüklük tasladılar. Za
ten onlar kendilerini üstün sayan bir topluluktu. 

47. Onun için dediler ki: "Kavimleri bize kulluk etmekte iken bizim 
gibi iki insana mı iman edeceğiz?"  

48. Bu sebeble onları yalanladılar ve  sonunda helak edilenlerden 
oldular. 

49. Anda/sun Biz h idayet bulurlar diye Musa 'ya Kitabı verdik. 
50. Ve Biz İsa 'yı da anasını da bir(er) ayet (mucize) kıldık ve onları 

yüksek ve akarsuyu olan rahat bir yerde barındırdık. 
51 . Ey peygamberler! Temiz (helal) olan şeylerden yeyin ve salih 

amel işleyin. Çünkü şüphe yok ki Ben, yaptıklarınızı çok iyi bilenim. 
52. Ve gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin 

Rabbinizim. O halde yalnız Benden korkun.  
53. Ama insanlar (din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her 

güruh (hak üzere olduğunu sanarak) ellerinde bulunandan memnundur. 
54. Şimdi sen onları bir süreye kadar gaflet ve bilgisizlikleri içinde 

bırak. 
55. Zannederler mi ki Biz kendilerine mal ve oğullar vermekle, 
56. İyilikleri kendilerine çabucak ulaştırıyoruz? Hayır, onlar farkında 

değiller. 

Tefsiri : 

Allah Teala, işlerini aralarında parça parça bölüp sonra da her biri bağlan
mış oldukları şeyle memnun olarak birbirlerinden ayrılan ve gruplaşan kimseleri 
kınamaktadır. 

Bu ayet-i kerimede zikredilen _;j.ıı "kitaplar" , insanların, Allah'ın kitabından ve 
peygamberi ile gönderdiği esaslardan yüz çevirmelerine sebep olan kitaplardır. 

Allah Teala, peygamberlerine ve ümmetlerine temiz yiyecekler yemeleri
ni, iyi işler yapmalarını, sadece O'na ibadet ve itaat etmelerini,  dinde ayrılığa 
düşmemelerini emretmiştir. Peygamberler ve onlara tabi olanlar Allah'ın emrine 
uygun ve rahmetine layık bir şekilde yaşamışlar, ancak daha sonra gelen ne
siller işlerini parça parça edip gruplara ayrılmışlar, her grup bağlandığı ilkelerle 
memnun hale gelmiştir. Bu ayetleri düşünüp onları hadiselerle mukayese eden 
kimselere işin iç yüzü belli olur ve o kişi kendisinin hangi gruptan olduğunu bilir. 
Yardım istenecek olan yalnızca Allah 'tır.204 

204 İ ' \amü'l-muvakkıin ( I I/224) 
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57. Şüphe yok ki  Rabblerinden korkuları sebebiyle titreyenler, 
58. Rabblerinin ayetlerine iman edenler, 
59. Rabblerine ortak koşmayanlar, 
60. Verdiklerini verirlerken Rabblerinin huzuruna dönecekler diye 

kalbleri ürperenler, 
61 . İşte bunlar hayırlarda yarışırlar. Onlar bu işlerde ellerin i  çabuk 

tutanlardır. 
62. Kimseye gücünden fazlasın ı  da teklif etmeyiz. Nezdimizde hak ile 

konuşan bir kitab vardır. Onlara zulmedilmez 
63. Bilakis onların (kafirlerin) kalpleri bundan (Kur'ôn'dan) haber

sizdir. Onların bundan başka bizzat işledikleri (çokça kötü) amelleri de 
vardır. 

64. Nihayet onların refah içinde olanların ı  azab ile aldığımızda, he
men feryadı basıverirler. 

65. (Onlara denir ki): "Bugün feryat etmeyin. Çünkü tarafımızdan 
size yardım olunmaz. 

66. "Ayet/erim size okunuyordu da topuklarınızın üstünde gerisin 
geri dönüyordunuz; 
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67. "Onu ileri sürerek büyüklük tas/ıyordunuz; geceleyin onun 
(Kur' ôn) hakkında hezeyanlar ederdiniz. " 

68. Onlar söyleneni düşünmediler m i? Yoksa bunlara, önce gelip 
geçen atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 

69. Yahut onlar peygamberlerin i  tanımıyorlardı da bunun için mi 
şimdi onu inkar ediyorlar? 

70. Yoksa: "Onda delilik vardır" mı diyorlar? Bilakis o kendilerine 
hakkı getirmiştir. Hôlbuki onların çoğunluğu haktan hoşlanmazlar. 

71 . Eğer hak hevôlarına uysaydı göklerle yer ve içlerinde olanlar 
fesôda uğrardı. Hayır, Biz onlara zikirlerini verdik. Onlar ise kendi zikir
lerinden yüz çeviricidirler. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hayatına, 
çağırdığı ve getirdiği prensiplere dikkat çekerek onun peygamberliğini ispatla
maktadır. Bu itibarla , muhatapları sözü ve o sözü söyleyen Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- halini düşünmeye çağırmaktadır. 

Bir sözün yalan ve uydurma olduğu bazen b izzat o sözün kendisinden, yalan 
olduğunu gösteren alametlerden, çelişkili ve tutarsız oluşundan anlaşılır. Öyle ki, 
yalan onun tüm safhalarında, içinde ve dışında ortaya çıkar. 

Sözün yalan olduğu bazen de onu söyleyen kişinin halinden anlaşılır. Yalan, 
günah ve hile ile bilinen birinin sözü de davranışlarına göre olur. O kişinin sözü 
de fiili de, ahlaksızlık, h ıyanet, yalan ve günahtan uzak doğru sözlü ve iyi bir kim
senin sözü ve fiili gibi olmaz. Aksine onun kalbi,  niyetine, sözü ve davranışı hep 
birbirine benzer. Nitekim berikinin de kalbi, sözü, davranışı ve niyeti birbiriyle 
uyumlu olur. Bu sebeple Allah Teala muhatapları sözü ve o sözü söyleyen Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hayatını ve tavırlarını düşünmeye çağırıyor. 
Düşündükl�rinde hakikat ve Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği 
prensiplerin en y. iksek mertebede bir gerçek olduğu ortaya çıkacaktır.205 

Allah Teala, hakkın kulların arzu ve heveslerine tabi olması, yani Allah' ın 
dininin ve kurallarının onh.rın arzularına göre gelmesi durumunda göklerin ,  ye
rin ve onlarda bulunanların bozulup gideceğini bildirmektedir. 

Allah' ın fiillerindeki illet ve hikmetleri kabul etmeyenler, din ve şeriatın kulla
rının arzu ve heveslerine göre gelmesini caiz görmektedirler. Çünkü oılar, dinen 
sabit olan hususlarla arzu ve heveslerin arasında -ilkini Allah' ın emretmiş ol
ması haricinde - hiçbir fark görmezler. Şu halde onlara gore arzu ve hevesler 
din olarak emredilmiş olsaydı ibadet ve din haline gelecekti ! Halbuki bu düşün-

205 es-Savfüku'l-Mürsele (fJ/,,69-4 70) 



r 

S u re :  2 3  • M ü ' m i n u n  S u res i  •!• 119 ---

ce, Kur'an'a açıkça aykırıdır. Kaldı ki hakkın onların arzu ve heveslerine uyması 
mümkün değildir. Çünkü onların arzu ve hevesleri nice çirkinlikler içermektedir. 
Eğer şeriat onları emretse ulvisi , süfltsi ve içindekilerle birlikte tüm kainat fesada 
uğrardı .  Zira fesat, Allah' ın belirlediği ve emrettiği hususlara aykırı olan işlerin 
çirkinliğinden ve bunun ulvisi ve süfüsi ile kainatın faydasına uygun olmama
sından kaynaklanmaktadır. Kainatın harap olması ve fesada uğramasını, arzu 
ve heveslere uymak hazırlamaktadır. Allah' ın üstün ilmi, hikmeti, rahmeti ve ya
ratıcılığı onları din olarak düzenlemekten uzaktır. Arzu ve heveslere uygun veya 
aykırı olmasını ayırmaksızın dinen emredilen her şeyle kulluk edilebileceğini ileri 
süren, böylece Allah'ın emirlerindeki sebep ve hikmetleri önemsemeyenlerin gö
rüşlerinden de uzaktır.206 

206 Miftahu dari's-seade (338) 
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72. Yoksa sen onlardan ücret mi istersin? Rabbin in verdiği rızık daha 
hayırlıdır. Ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 

73. Sen onları şüphesiz ki dosdoğru yola dôvet edersin. 
74. Muhakkak ki ahirete iman etmeyenler, doğru yoldan sapanlar

dır. 
75. Eğer Biz onlara merhamet edip içinde bulundukları sıkıntılarını kal

dırsak, onlar yine de azgınlıkları içinde şaşkın kalmaya devam ederler. 
76. Anda/sun ki onları azab ile aldığımız halde yine de Rabblerine 

itaatle boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadı/ar. 
77. Nihayet üzer/erine şiddetli bir azab kapısı açtığımızda o zaman 

azabın içinde şaşkın ve ümitsiz kalıverir/er. 
78. Size kulak, göz ve kalpler yaratan O'dur. Ne az şükredersiniz! 
79. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. Yalnız O'nun huzurunda 

toplanacaksınız. 
80. Dirilten ve öldüren O'dur. Gece ve gündüzün değişmesi O'nun 

emriyledir. Ak/etmez misiniz? 
81 . Aksine bunlar da öncekilerin dedikleri gibi dediler. 
82. Dediler ki: "Ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten 

biz tekrar diriltilecek miyiz? 
83. "Biz ve babalarımız bundan önce bunun ile - andolsun ki - tehdit 

olunmuş idik. Bu, ancak öncekilerin efsane ve yalanlarıdır. "  
84. De ki: "Yer ve ondaki/er kimindir? Eğer biliyorsanız (söyleyin) . "  
85. Onlar: " Allah 'ındır" diyeceklerdir. Sen de ki: "O halde siz, iyice 

düşünüp ibret almaz m ısınız?" 
86. De ki: "Yedi göğün ve büyük Arşın Rabbi kimdir?" 
87. "Allah 'ındır" diyeceklerdir. De ki: "O halde korkmaz m ısın ız?" 
88. De ki: "Herşeyin hakimiyeti elinde bulunan, himaye eden, fa

kat kendisine karşı kimsenin himaye altına alınmasına imkan tanımayan 
kimdir? Evet, biliyorsanız (cevabını verin) . "  

89. Onlar: " Allah 'ındır" diyeceklerdir. De ki: "Öyle ise nasıl olur da 
aldanıyorsunuz?"  

90. Hayır, Biz onlara hakkı getirdik. Onlar ise muhakkak yalancıdır
lar. 

91 . Allah hiçbir evlat edinmedi. Onunla birlikte herhangi bir ilah 
da yoktur. Eğer olsaydı, bu takdirde her bir ilah yarattığın ı  alır, elbette 
kimisi kimisine üstünlük sağlardı. Allah onların niteleyegeldiklerinden 
münezzehtir. 
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Tefsiri: 

Böyle parlak bir delllin bu açık ve veciz kelimelerle ifade edilmesi son de
rece dikkat çekicidir. Evet! Tapılmaya layık olan gerçek ilah, yaratan,  dilediğini 
yapan, kullarına fayda verebilen, onlara gelebilecek zararları engelleyebilen bir 
varlık olmalıdır! Eğer Allah Teala ile birlikte -haşa - başka bir ilah olsaydı onun 
da yarattığı mahluklar ve yaptığı işler olur, kendisiyle birlikte başka bir ilahın 
olmasından hoşnut olmazdı. Aksine onu yok edip ilahlığı tekeline almaya güç 
yetirebilse bunu yapmaktan da geri kalmazdı .  Eğer diğerine galip gelip onu yok 
etmeye güç yetiremezse - dünya hükümdarlarının hükümranlık alanlarıyla bir
birlerinden ayrılmaları gibi - kendi yarattıklarını alıp ayrılırdı. 

Demek ki -haşa - birden fazla ilah olması durumunda şu üç durumdan biri 
söz konusu olurdu : 

1 .  Her ilahın yarattıklarını ve hükümranlığını alıp diğerlerinden ayrılması 

2 .  Birinin diğerlerine galip gelmesi 

3. Hepsinin tek bir ilahın hükümranlığı altında bulunması ve onun diğerleri 
hakkında istediğini yapıp onların ona boyun eğmesi. Bu durumda diğerlerine 
hükmedip onlara boyun eğmeyen gerçek ilahtır. Onun dışındakiler ise onun zelil 
ve aciz kullarıdır. 

Ulvisi ve süflisi ile tüm kainatın düzenli ve ahenk içinde çalışması, şaşmaz, 
bozulmaz ve sağlam bir kanuna uyarak akıp gitmesi onu yönetenin tek ve ortak
sız olduğunun en açık delilidir. Nitekim temanu' delili de207 kainatın yaratıcısının 

207 Temanu' delili, kainatın iki yaratıcısı olmasının imkansızlığını ispatlar. Yukarıda sıralanan üç 
şıkta da bu delilden yararlanılmıştır. Anlaşılması için daha açık ve formüle edilmiş şeklini 
şöyle özetleyebiliriz: 
Kainatın iki yaratıcısı olsaydı iradeleri birbiriyle çelişebilir, mesela biri bir cismi hareket et
tirmek diğeri durdurmak, biri bir canlıyı öldürmek diğeri yaşatmak isteyebilirdi .  Bu durum
da üç ihtimal söz konusu olurdu: Ya ikisinin de isteği olur, yahut ikisinin de isteği olmaz 
veyahut da sadece birinin isteği olurdu. 
Birinci ihtimal imkansızdır. Çünkü bir cism i.n aynı zamanda hem hareket etmesini hem de 
durmasını, bir canlının aynı zamanda hem ölmesini hem de yaşamasını gerektirir. Bu ise 
mümkün değildir. 
ikinci ihtimal de imkansızdır. Çünkü bir cismin aynı zaman diliminde hareket halinde de 
durma halinde de bulunmamasını, bir canlının aynı zaman diliminde ölü de diri de olma
masını gerektirmektedir. Bu ise mümkün değildir. Çünkü aynı zaman diliminde bir cisim ya 
hareket halindedir veya durmaktadır, bir canlı ya ölüdür ya da diridir. Bu örneklerde söz 
konusu olabilecek üçüncü bir şık yoktur. Ayrıca bu ihtimalde her iki ilahın da dileğini yerine 
getirmekten aciz olduğu ortaya çıkmaktadır. Aciz olan bir varlık ise ilah olamaz. 
Üçüncü ihtimalde ise her ikisinin de ilah olması aklen kabul edilemez. Aksine dileği yerine 
gelen gerçek ilahdır. Diğeri ise acizdir. Aciz olan ise ilah olamaz. Böylece yaratıcının tek 
olduğu, birden fazla yaratıcı olmasının imkansızlığı aklen ortaya çıkmış olur. Bk. Şerhu't
Tahaviyyeti's-Selefiyye, { 1/53 ) (Mütercimin notu) 
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tek olduğunu ve ondan başka bir yaratıcı olmadığını göstermektedir. Temanu' 
delili yaratma ve işleyişte geçerli olduğu gibi ibadet ve kullukta da geçerlidir. 
Kainatın iki ayrı ve birbirine rakip yaratıcısının olması nasıl mümkün değilse , 
tapılmaya layık iki ayrı ilahın düşünülmesi de mümkün değildir208 

92. O, gizliyi de açığı da bilendir. Ortak koşmalarından yücedir, O. 
93. De ki: "Rabbim, eğer onların tehdit olundukları şeyi bana göste

receksen; 
94. "Rabbim, o halde beni o zalimler topluluğu arasında kılma!" 
95. Biz onları tehdit edegeldiğimizi (azabı) sana göstermeye elbette 

güç yetiren/eriz. 
96. Sen kötülügü en güzel olan ile sav. Biz onların (seni) ne ile n ite

lendirmekte oldukların ı  çok iyi biliyoruz. 
97. Ve de ki: "Rabbim, şeytanların vesveselerinden, kışkırtmaların

dan Sana sığınırım. 
98. "Rabbim, yanımda hazır olmalarından da Sana sığın ırım. " 

Tefsiri: 

Ayet-i kerimede geçen olj.o..,0, "hemezat" , oi_r>-J 'ın ö _r>-J kelimesinin çoğulu ol
ması gibi ö? kelimesinin çoğuludur. � kelimesinin asıl manası "itmek" tir. Ebu 
Ubeyd el-Kasım b. Sellam (ö. 223 ) ,  Kisfü'nin (ö. 189) şöyle dediğini aktarmıştır: 
Araplar, birini veya bir şeyi ittiklerinde .:, r.JJ> derler . .:ı � ,..,; fil ,...; j.J fiilleri de aynı 
manadadır. 

Ancak aslı araştırılırsa, _;.....ıtı fiilinin manasınını.rJ:> "yaralamak" gibi delerek 
itmek olduğu anlaşılır. Bu ise özel bir itiş şeklidir. Ayette yer alan şeytanların 
hemezatı ise ,  "kalbe vesvese vermek" anlamındadır. Nitekim İbn Abbas ve 
Hasan-ı Basri, şeytanların hemezatının, insanlara verdikleri vesvese ve dürtüler 
olduğunu söylemişlerdir. 

208 es-Savaiku'l-Mürsele (ll/463-464) 
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Bununla birlikte şeytanların hemezatının üflemeleri ve üfürmeleri olduğu da 
ileri sürülmüştür. Bu Mücahid' in görüşüdür. 

Bir başka görüşe göre ise, şeytanların hemezatı, cinnete benzeyen bir ölümle 
insanları boğup öldürmeleridir. 

Ancak h adlsin209 ifadelerinden ilk bakışta anlaşılan mana, hemezatın üfleme 
ve üfürmeden başka bir şey olduğunu göstermektedir. 

Şöyle söylemek en iyisidir: Hemezat kelimesi mutlak olarak zikredilirse şey
tanların insana verebilecekleri tüm zararları içine alır. Ancak GA.; . ;>U!J "üfleme ve 
üfürme" kelimeleriyle birlikte zikredilirse şeytanların insana vereblreceği özel bir 
zararı ifade eder. 

"Onların yan ımda bulunmalarından Sana sığınırım " ayetine alimler farklı 
manalar vermiştir. Bu alimleri ve verdikleri manaları şöyle sıralayabiliriz: 

İbn Zeyd: Bütün işlerimde yanımda bulunmalarından Sana sığınırım! 
Kelb!: Kur'an okurken yanımda bulunmalarından Sana sığınırım! 
İkrime: Ölüm anında yanımda bulunmalarından Sana sığınırım! 

Allah Teala, Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- şeytanların vesvese 
vermelerinin şerrinden de onların yanında ve yöresinde bulunmasının şerrinden 
de kendisine sığınmasını emretmiştir. Dolayısıyla buradaki Allah'a sığınma, şey
tanların ,  O'na dokunmamalarını da yakın olmamalarını da içerir. Çünkü daha 
önce şu ayet yer almaktadır: "Fakat onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sen yine de 
kötülüğü en iyi tarzda sav. Biz onların, senin hakkındaki asılsız iddialarını pek iyi 
biliriz"210 Demek ki Cenab-ı Hak, insan şeytanlarının şerrinden yaptıkları kötü
lükleri en güzel şekilde savmak sliretiyle, cin şeytanlarının şerrini de kendisine 
sığınmak suretiyle savmayı emretmiştir.2 1 1 
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99. Onların her birine ölüm geldiğinde: "Rı bbim, beni döndürün!" 
der. 

1 00. "Belki geride bıraktıklarımla salih amel işlerim. "  Asla! Bu, onun 
söylemiş olduğu bir sözden ibarettir. Onların önünde de diriltilecekleri 
güne kadar bir (kabir) berzah(ı) vardır. 

209 Nah! suresinde (I I/56) 'nın dipnotuna bk. (Derleyenin notu) 
210  Mü'minun 23/96 
2 1 1  İğasetü' l-Lehfan (1/95-96) 
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Tefsiri : 

Bu, itibar edilmeyecek bir söz ve kabul edilmeyecek bir istektir. 
Allah Teala'nın, ölüm anında mühlet isteyen ki§iden naklettiği bu ifadeler 

çok dikkat çekicidir. Öncelikle Allah'a �.J "Rabbim!"  diye seslenerek yardım is
temi§tir. Daha sonra Allah' ın nezaretind'e canını almakla görevli meleklere döne
rek "Ne olur beni dünyaya geri gönderin!" demi§tir. Pe§inden geri gönderilme 
isteğinin gerekçesini açıklamı§tır. Gerekçesi, dünyada bıraktığı mal, makam, güç, 
kuwet ve benzeri ile faydalı i§ler yapma isteğidir. Ancak ona §öyle denilir: Hayır! 
Senin için dünyaya geri dönü§ yolu yoktur! Çünkü vaktiyle öğüt alacak ki§inin 
öğüt alacağı kadar ömür sürdün.  

Normalde yardım isteyen ki§iye Allah rahmet ve keremiyle kar§ılık verir ve 
kaçırmı§ olduğu imkanları telafi etmesi için ona fırsat tanır. Ancak Allah Teala, bu 
ki§inin geri dönü§ isteğinin hiçbir hakikati olmayan bo§ bir söz olduğunu, çünkü 
- o ki§inin isteği kabul edilse bile - karakter ve tabiatının faydalı i§ yapmaya uy
gun olmadığını belirtmektedir. Bu söylediği ise, sadece diline doladığı bir sözden 
ibarettir. Eğer dünyaya geri gönderilse yasaklanmı§ olduğu i§leri yine yapmaya 
ba§layacaktır. O yalancı biridir. Allah Teala, hükmedenlerin en iyi hükmedenidir. 
O, kudreti, ilmi ve övgüye layık özellikleriyle o ki§inin isteğini uygun bulmamak
tadır. Çünkü bu istekte bir fayda yoktur. O ki§i geri gönderilse bile önceki haline 
geri dönecektir.2 12 
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212 Uddetü's-Sabirln ( 1 84-185) 



S u re :  23 • M ü ' m i n u n  Su resi ·:· 125 

1 O1 .  Sur' a üfürüldüğü, o günde aralarında akrabalık bağı olmaya
caktır. Birbirlerine soru da sormazlar. 

1 02. Kimlerin tartıları ağır gelirse, işte onlar felah bulanların ta ken
dileridir. 

1 03. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine zarar 
verenlerdir; Cehennem 'de ebedi kalıcıdırlar. 

1 04. Yüzlerin i ateş yalar onların; orada dudakları (aşırı sıcaktan) ge
rileceğinden dişleri sırıtıp kalacaktır. 

105. (Onlara denilir ki): "Ayet/erim size okunmuyor muydu? Ve siz 
onları yalanlamıyor muydunuz?" 

106. "Rabbimiz, bedbahtlığımız bize galip geldi. Biz, doğru yoldan 
sapmış bir topluluk idik" dediler. 

107. "Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bundan sonra bir daha dö
nersek, şüphesiz biz zalim kimseleriz. " 

1 08. Buyuracak ki: "Yıkılın içeris ine! Bana da söz söylemeyin!" 
1 09. Gerçek şu ki; kullarımdan: "Rabbimiz iman ettik. Bize mağfiret 

ve rahmet buyur! Sen rahmet edenlerin hayırlısısın" diyen bir topluluk 
vardı. 

1 1 0. Sizse onları alaya aldın ız. Nihayet onlar da size Beni anmanızı 
unutturdu. Siz onlara gülüp geçiyordunuz. 

1 1 1 .  İşte onlar sabrettiklerine karşılık, bugün Ben de gerçekten onları 
mükôfatlandırdım .  Onlar kurtuluşa erenlerdir. 

1 12. "Siz yeryüzünde kaç yıl kaldınız?" diyecek. 
1 13. Onlar: "Bir gün yahut bir günün bir bölümü kadar eğlendik. 

Haydi sayanlara sor" diyecekler. 
1 14. Buyurdu ki: "Siz ancak az bir süre eğlendiniz. Eğer gerçekten 

bilmiş olsaydın ız! 
1 1 5. 'Acaba siz, Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve sizin Bize gerçek

ten döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?" 
1 1 6. Melik ve Hakk olan Allah 'ın şanı yücedir! O'ndan başka hiçbir 

ilah yoktur. Şanı yüce Arş'ın Rabbi O'dur. 
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Tefsiri : 

Allah Teala, insanları amaçsız yaratmaktan münezzeh ve uzak olduğu
nu belirtmiştir. Nitekim O, ortağı ,  çocuğu ve eşi olmaktan, uyuklama, uyuma, 
yorulma, ihtiyaç içinde olma, gökleri ve yeri muhafaza etmekte zorlanma gibi 
kusurlardan ve - kainattaki cüz'i meseleleri veya ondaki bir kısım şeyleri bile
meyeceğini ileri süren müşriklerin zannettiği üzere - izni olmaksızın huzurunda 
şefaat edilmesinden münezzeh olduğunu da belirtmiştir. Her türlü noksandan 
uzak olan kemali, isim ve sıfatlarının gereği olan mükemmeliyeti bütün bunlar
dan nasıl münezzehse kullarını amaçsız yaratmaktan da münezzehtir. Hayır! On
ları başıboş bırakmamış, emir ve yasaklarla mükellef tutmuştur! Öldükten sonra 
yeniden dirilterek huzuruna getirecek, iyilik edenleri mükafatlandıracak, kötülük 
edenleri cezalandıracak, böylece içlerinde batıla uyan kimseler yalancı oldukla
rını anlayacak, peygamberlerinin ve peygamberlerini izleyen kimselerin doğruya 
ve hakka daha layık olduklarını onlara gösterecektir. Bu gerçeği inkar edenler 
O'nun yaratıcılığını, tapmaya layık olduğunu ve hakimiyetini inkar etmiş olur. 
Bu da, O'nu inkar etmekle eşdeğerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de nakledilen bir 
kıssada mümin bir kişi, ahireti inkar eden ve bu konuda kendisiyle tartışan ar
kadaşına şöyle demektedir: "Ne o, dedi, yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra 
da bir damla meniden yaratan, bi/ahire de seni böyle tam mükemmel bir insan 
olarak yaratan Rabbini mi inkar ediyorsun yoksa?"213 

Allah Teala, kullarını abes yaratmamıştır. Yani onlar, hiçbir amaç güdülme
den yaratılan, emir ve yasaklara muhatap olmayan, yaptıklarına göre mükafat 
ve ceza görmeyecek sorumsuz varlıklar değildir. 

Amaçsızlık, hoş bir şey değildir. Allah Teala, bunun çirkinliğinin akıl ve fıtrat
ta da olduğuna dikkat çekmektedir. Bu sebeple Allah'a  amaçsızlık nispet etmele
rini yadırgayarak bu konuda akıl ve yaratılışlarına müracaat etmelerini istemiş
tir. Çünkü düşünseler amaçsızlığın Allah'a  yaraşmadığını anlayabilirler. O'nun, 
mahlukatını emir ve yasaklara muhatap kılarak yaptıklarına göre karşılıklarını 
vermeyip başı boş bırakmasının uygun olmadığını bilebilirler. 

Bütün bunlar, emir, yasak ve karşılığın gerekliliğinin akıl ve yaratılışta var 
olduğunu göstermektedir. Allah' ın bunu eksik bırakacağını düşünen kimse 
O'nunla ve O'nun güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla bağdaşmayan bir şey ileri 
sürmüş olur. 214 

213 Kehf 18/37 Uddetü's-Sabirln ( 161 )  
214  Medaricü' s-Salikln (11237) 
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Allah Teala, isim ve sıfatlarının gereğine aykırı ve son derece temelsiz olan 
"insanları başı boş yaratmış olma" düşüncesinden uzak olduğunu, bunun celal ve 
azametiyle bağdaşmadığını belirtiyor. Kur'an' da bu ayetin benzeri pek çoktur. 

Allah Teala, kullarının gayreti ve gereğini yapması neticesinde meydana ge
len bazı davranışlardan hoşlanmaktadır. Bu davranışlar sadece imtihan ve dene
me sahası olan bu dünyada gerçekleşmektedir. 

Mesela Cenab-ı Hak, sabır ve şükür edenleri, uğrunda saf tutarak savaşanla
rı , tevbe edenleri ve temizlenenleri sevmektedir. Ateş olmadan dumanın çıkması 
nasıl imkansızsa kullar gereğini yapmadan ve gayret göstermeden Allah ' ın hoş
landığı bu davranışların meydana gelmesi de imkansızdır.2 15 

1 1 7. Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka 
bir ilaha ibadet ederse, onun hesabı ancak Rabbin in katındadır. Kafirler 
-hiç şüphesiz- kurtuluşa eremezler. 

1 1 8. Ve de ki: "Rabbim, mağfiret ve rahmet buyur! Zaten Sen, mer
hamet edicilerin en hayırlısısın. " 

215 Miftahu Dari's-Seade (8) 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  (Bu) indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Öğüt 

alasınız diye onda apaçık ayetler de indirdik. 
2. Zind eden dişi ile zinô eden erkeğin herbirine yüzer değnek vurun. 

Al/ah 'a ve ôhiret gününe iman etmiş kimseler iseniz, A/lah 'ın dini (hük
m ü) hususunda, her ikisine de acıyacağınız tutmasın. Mü 'minlerden bir 
topluluk da azablarına tanık olsunlar. 

3. Zinô eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadını 
nikah edebilir. Zinô eden kadını da ancak zina eden veya müşrik olan 
bir erkek nikahlayabilir. Böylesi müminlere haram kılınmıştır. 

4. Muhsan hanımlara iftira edip, sonradan dört şahid getiremeyenle
re seksener (değnek) vurun ve şah idliklerini ebediyyen kabul etmeyin. 
Onlar jôsıkların ta kendileridir. 

Tefsiri : 

İsabetli olan görüşe göre bu ayetin hükmü geçerlidir, nesh edilmemiştir (yü
rürlüğünü sona erdiren başka bir hüküm gelmemiştir. ) O, hem bir haber ve hem 
de bir yasak ihtiva eder. 



S u re :  24 • N u r  Su resi ·:· 129 

Onun nesh edildiğini iddia edenler asla bir delil ortaya koyamamışlardır. Bu 
ayet hakkında bir çok alime problemli gelen husus ise -Allah'a  hamd olsun ki -
çok açıktır. Onların zihnine takılan "Zinôkôr, ancak bir fah işe veyô putperest b ir 
kadınla evlenmek ister" ifadesinin, vakıanın haber verilmesi, yasaklama ve ser
best bırakma manalarından hangisinde kullanıldığıdır. Vakıanın haber verilmesi 
manasında olamaz. Çünkü zina eden bir çok erkeğin iffetli kadınlarla evlendik
leri görülmektedir. Yasaklama da olamaz. Çünkü bu durumda zina eden kişinin 
yalnızca zina eden veya müşrik olan kadınla evlenmesi serbest olur. İffet sahibi 
mümin kadınlarla evlenmesi ise yasak hale gelir. Bu durumda o kişinin Allah ' la 
birlikte başka bir varlığı ilah edinen veya zina eden kadınlarla evlenmesi serbest 
olur. Allah Teala kat' iyyen bunu kastetmiş olamaz! 

Alimler, manası hakkında bu güçlüklerle karşılaştıkları ayeti doğru şekilde 
yorumlayabilecekleri başka yollar aramışlar, ancak bunda da ihtilaf etmişlerdir. 
Bu konudaki görüşleri şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Ayetteki & "nikah" kelimesinden maksat "cinsi münasebet" ve "zina" dır. 
Buna göre ayette sanki şöyle denilmiştir: �5 _r..,. 31 �ı;: '1! � :r.. '1 �1)1 "Zina eden 
kişi, (zina ettiği esnada) ancak zina eden veya müşrik ôlan kadınla birleşmiş 
olur. " 

Ancak bu, yanlış bir görüştür ve hiçbir anlamı da yoktur. Allah' ın kelamına 
böyle bir mana yüklemekten kaçınılması gerekir. Çünkü zina eden kişinin ancak 
zina eden kadınla zina edeceği bellidir. Bunu söylemenin hiçbir lüzumu yoktur! 
Nitekim alimlerin ekseriyeti, yanlış olduğunu gördüğü için bu yorumu kabul et
memiştir. 

2 .  Bu ayetin ifadesi genel, ancak hükmü özeldir. Bu ayetin muhatabı yal
nızca "Anak" adındaki kötü kadınla bir adamdır. Adam Müslüman olmuş, Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de, onun o kadınla evlenmesine müsaade 
etmiştir. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuştur.21 6 

Bu görüş de isabetli değildir. Çünkü bir ayetin nüzulüne sebep olan belli bir 
olay, ayetin hükmünü kendisiyle sınırlayamaz. Eğer böyle olsaydı aynı şartları ta
şıyan diğer olaylarda ayetin hükmü geçersiz olurdu. Halbuki iniş sebepleri hususi 
bile olsa ayetlerin hükmü umumidir. 

1 .  Bu ayet, "İçin izden evli olmayanları evlendirin"217 ayetiyle neshedilmiştir. 

Bu görüş yukarıdaki iki görüşten daha isabetsizdir. Çünkü iki ayet arasında 
bir çelişki yoktur. Allah Teala evli olmayanların evlendirilmesini emretmiş, zina 

216 Ebu Davud (Vl/48) Nikah, babu kavlihl Teala (ez-zan! la  yemkihu illa zaniye) ;  Tirmizl, bu 
hadisin garip olduğunu belirtmiştir. Bk. (V/307) Tefslru sOreti'n-Nlır; Nesfü (VJ/66), babu 
tezvlci'z-zaniye 

217  NOr 24/32 
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eden kadınlarla evlenmeyi de - tıpkı iddet bekleyen, ihramlı olan, evlenilmesi 
yasak olan kadınlarla evlenmeyi yasakladığı gibi - yasaklamıştır. Bu iki buyruk 
birbirine ters değildir. Niçin biri diğerini neshetsin? 

Peki ayetin isabetli yorumu nedir? 

Allah daha iyi bilir ya, bu hususta şöyle denilebilir: Kişiye iffetli kadınlarla 
evlenmesi emredilmiştir. Evlenmek ancak bu emrin yerine getirilmesi durumun
da caiz olur. Nitekim Allah Teala Nisa ve Maide surelerinde bunu belirtmiştir.2 18 
Şarta bağlı olan hüküm şartın ortadan kalkmasıyla kalkar. Evlenme müsaadesi 
iffet şartına bağlanmıştır. İffet yoksa, iffet şartıyla verilmiş olan evlilik müsaadesi 
de yoktur. 

Evlenen kişi peygamber vasıtasıyla gelmiş olan Allah'ın hükmüne ve şeriatına 
ya bağlıdır, ya da bağlı değildir. 

Bağlı değilse Allah ' la birlikte başka ilah edinen bir müşriktir. Dolayısıyla 
onunla ancak kendisi gibi müşrik biri evlenir. 

O kişi Allah' ın hükmüne bağlı olduğu halde ona aykırı davranarak evlenme
si yasak biriyle evlenirse yapmış olduğu evlilik akti geçerli olmaz, dolayısıyla zina 
etmiş olur. İşte "Zinôkôr, ancak bir fah işe veya putperest bir kadınla evlenmek 
ister" ayetinde kastedilen budur. Bu konuda kadının durumu da erkekten farklı 
değildir. 

Kur'an' ın gerektirdiği açık hüküm böyle olduğu gibi akıl ve fıtrat da bunu ge
rektirmektedir. Allah Teala, kulunun deyyus ve boynuzlu olmasını yasaklamıştır. 
Kullarını da bunu çirkin ve iğrenç bulacakları bir yapıda yaratmıştır. Bu sebeple 
insanlar, aşırı kınadıkları bir adama "boynuzlu" derler. Allah Teala, Müslüman' ın 
böyle olmasını yasaklamıştır. 

Yapılan bu izahın ışığında bu ayetteki yasağın hikmeti ortaya çıkar ve ayetin 
manası anlaşılır. Başarıya ulaştıran yalnızca Allah' tır.2 19 

Allah Teala, zina eden kadınla evlenmeyi bu ayette açıkça yasaklamış ve 
öyle kadınlarla evlenen kişilerin ya onlar gibi zina eden veyahut da Allah'tan 
başka ilah edinen müşrik kimseler olduğunu belirtmiştir. Çünkü kişi, Allah' ın 
indirdiği hükme ya inanıp bağlanır ya da inanmaz ve ona bir bağlılık hissetmez. 
İnanmıyor ve bağlılık hissetmiyorsa müşriktir. İnanıp bağlılık hissediyor, fakat 
kusurundan dolayı o hükme aykırı davranıyorsa zina eden bir günahkardır. 

Cenab-ı Hak, ayetin sonunda "Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır" 
buyurarak zina eden kadınlarla evlenmeyi açıkça yasaklamıştır. 

218  Nisa 4/25; Maide 5/5 

219  İğasetü'l-Lehfan {1/65-66) 



Sure: 24 • N u r  Su resi .:. 131 -------- -----

Bu ayetin "İçinizden evli olmayanları evlendirin"220 ayetiyle neshedildiğini 
ileri sürmenin çok zayıf bir görüş olduğu açıktır. 

Ayetteki & "evlenir" fiiline J j?. "zina eder" manasını yüklemek ise daha 
zayıftır. Çünkü o takdirde ayetin manası şöyle olmaktadır: _,i �lj! '1J ..} :r.. 'j ..}\)\ 
�l_r... _,i .Jj ·�ı Lg-; ..}:r.. '} �\)\_, 45� "Zina eden erkek, ancak zina eden.ve müşrik 
olan bir kadınla z-ina eder. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik 
olan bir erkek zina eder" Allah' ın kelamına böyle bir mana yüklemekten sakınıl
malıdır. 

Keza ayetin müşrik bir kötü kadın hakkında nazil olduğunu ileri sürmek ifade 
ve bağlamdan son derece uzak bir yorum olur. 221 Böyle bir yorum nasıl kabul 
edilebilir ki? Allah Teala -hür olsun , köle olsun - kadınlarla evlenmeyi iffetli 
olmaları şartına bağlamış ve şöyle buyurmuştur: "Fuhuşta bulunmayarak, gizli 
dost da edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere onları, sahiplerinin izniyle 
nikahlayın"222 Görüldüğü üzere Allah Teala, ancak namuslu olmaları durumun
da kadınlarla evlenmeyi serbest bırakmıştır. Bu, ayetin mefhumundan anlaşı
lan bir hüküm değil, apaçık lafızlarından anlaşılmaktadır. Çünkü kadınlarla cins] 
münasebet temelde haramdır. Bunun helal olduğu yerler, şer1atın müsaade ettiği 
şartlarla sınırlıdır. Bu şartların dışında haram olarak kalır. 

Ayet hakkında yaptığımız yorumu hem din, hem fıtrat, hem de akıl destekler. 

Din destekler. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kötü kadınlar ve kötü 
sözler, kötü erkekler; temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise temiz erkeklere; temiz 
erkekler de temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır"223 Bu ayet-i ker1mede geçen 
0�i kelimesi, "zina eden kadınlar" demektir. Bu ayetten anlaşılır ki zina eden 
kadınlarla evlenen erkekler de onlar gibi kötüdür. 

Fıtrat destekler. Çünkü dünyadaki en çirkin şey, kişinin deyyus olmasıdır. 
Bunun çirkinliği insanların yaratılışında vardır. Bir kişinin itham edilebileceği en 
kötü söz ona "boynuzlu ! "  demektir. 

Akıl destekler. Çünkü kötü kadının, kocasının namusuna halel getirmesinden 
ve onun neslini bozmasından emin olunamaz. O, başkalarından peydahladığı 
çocukların kocasına nispet edilmesine sebep olabilir. İşte bu iğrenç durumların 
önüne geçmek için zina eden kadınlarla evlenilmesi haram kılınmıştır. 

Din destekler. Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- zina yoluyla 
hamile kalan bir kadını kocasından ayırmıştır. 

220 Nur 24/34 
221 Hadislerde isminin "Anak" olduğu belirtilen bu kadının kıssasını müellif, bir önceki alıntıda 

aktarmıştı. (Mütercimin notu) 
222 Nisa 4/25 
223 Nur 24/26 
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Keza Mirsed b .  Ebl Mirsed el-Ganevl, fahişelik eden Anak adındaki kadın
la evlenmek için Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- müsaade istemiş, 
bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona bu ayet-i kerimeyi 
okuyarak "Onunla evlenme!"  buyurmuştur.224 
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5 .  Ancak bundan sonra, tevbe edenler ve ıslah olanlar m üstesna. 

Şüphesiz Allah, günahları bağışlayandır, rahmet edendir. 
6. Eşlerine zina isnad edip kendilerinden başka şôhidleri olmayanla

rın her birisinin şôhidliği, dört defa "kendisi muhakkak doğru söyleyen
lerdendir" diye Allah adına (billahi diyerek) şehadet etmesidir. 

7. Beşincisinde de: "Eğer yalancı lardan ise Al/ah' ın lôneti üzerine 
olsun" diye şehadet eder. 

8. Kadının: "Billahi o, muhakkak yalancılardandır" diye dört defa 
şôhidlik etmesi o zevceden cezayı savar. 

9. Beşincisinde de: "Eğer o, doğru söyleyenlerden ise Allah 'ın gazab ı  
ben im üzerime olsun" der. 

1 0. Ya üzerin izde Allah 'ın lütfu, rahmeti ve Allah gerçekten tevbeleri 
kabul eden, Hakim olmasaydı (haliniz ne olurdu) ? 

224 Bu hadis bir önceki alıntıda geçmişti. Bk. Zadü'l-Mead (V/1 14-1 15)  
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1 1 .  O olmadık iftirada bulunanlar, sizden bir topluluktur. Siz bunu 
kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Bilakis o, sizin için hayırlıdır. Onlar
dan her birisinin kazandığı günah kendisinindir. Aralarından sözün en 
büyüğünü söyleyene ise çok büyük bir azab vardır. 

12. Bu iftirayı işittiğin izde mü'min erkekler ve kadınlar kendileri hak
kında güzel bir zanda bulunup: "Bu, apaçık bir iftiradır! " demeli değil 
miydi? 

13. (Iftirada bulunanlar) buna dair dört şôhid getirmeli değil miydi
ler? Şôhidleri(n i) getiremediklerine göre; onlar Allah katında yalancıla
rın ta kendileridir. 

Tefsiri: 

Allah Teala, birinin zina ettiğine dfür dört şahit getirilemeyen durumlarda, o 
kişinin zina ettiğini ileri süren kişiye - söylediği gerçeğe uygun olsa bile - iftiracı 
cezasının verilmesini emretmiştir. Buna göre, Allah katında ve O'nun hükmüne 
göre yalancı olduğunu kabul etmedikçe o kişinin tevbesi gerçekleşmez. Çünkü 
Allah Teala, onun yalancı olduğunu bildirmektedir. Cenab-ı Hak onun yalancı 
olduğunu belirtmişken,  o, yalancı olduğunu 'itiraf etmezse nasıl tevbe edebilecek 
ki? Söz konusu itiraf olmadan o kişinin tevbe etmeye kalkışması, yalancılığına 
hükmetmiş olan Allah ' ın vermiş olduğu bu hükme açıkça muhalefet etmek ve 
bunda ısrar etmekten başka bir şey olmaz!225 

225 Medaricü's-salikin (1/365) 
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14.  Eğer Allah 'ın size dünya ve ahirette lütuf ve rahmeti olmasaydı, 
içine daldığınız (yalan ve iftira)dan ötürü size elbette büyük bir azab 
dokunurdu. 

15 .  O zaman siz o sözü birbirinizin dilinden alıp duruyordunuz, hak
kında hiçbir bilginizin olmadığı bir şeyi ağızların ızla söylüyordunuz. Bunu 
basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah katında çok büyüktür. 

1 6. Bu sözü işittiğin izde: "Böyle söz söylemek bize yakışmaz, (ya Rab
bi) Seni tenzih ederiz, bu büyük bir iftiradır! " demeli değil miydiniz? 

1 7. Eğer müminler iseniz, bunun gibisine ebediyyen dönmeyesiniz 
diye Allah size öğüt verir. 

18. Allah sizlere ayetlerini açıklıyor. Allah en iyi bilendir, Hakimdir. 
1 9. Şüphe yok ki mü 'minler arasında hayasızlık/arın yayılmasını se

venlere dünyada da ahirette de çok acıklı bir azab vardır. Allah bilir, siz 
bilmezsiniz. 

20. Eğer Allah 'ın size lütuf ve rahmeti ve Allah gerçekten ra 'fetli ve 
merhametli olmasaydı (dünyada azabınızı hemen verirdi) . 

21 . Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın 
adımların ı  izlerse, şunu bilsin ki o, çirkin işleri ve münkeri emreder. 
Eğer Allah 'ın üzerin izde lütuf ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbir kimse 
ebediyyen temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah 
herşeyi işitendir, çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, temize çıkmakla ilgili ayet-i kerimeyi zinayı, namusla ilgili iftira atma
yı ve zina eden kadınlarla evlenmeyi haram kıldıktan sonra zikretmi§tir. Bu, temize 
çıkmanın, burada zikredilen kötü fiillerden uzak durmakla sağlanacağını gösterir.226 

226 İğasetü'l-Lehfan ( 1/49) 
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22. Sizden fazilet ve imkan sahipleri yakınlara, fakirlere ve Allah yo
lunda hicret edenlere infak etmemeye yemin etmesinler, affetsinler ve 
görmezlikten gelsinler. Allah 'ın size mağfiret r?tmesin i sevmez misin iz? 
Allah çok bağışlayandır, bol bol rahmet edicidir. 

23. lffetli, h içbir şeyden haberi olmayan m ü 'min kadınlara iftira 
edenlere, muhakkak dünyada ve ahirette lanet edilm iştir. Onlar için çok 
büyük bir azab da vardır. 

24. O gün onların dilleri, elleri ve ayakları, yaptıkları her şeyi söyle
yerek aleyhlerine şehadet edeceklerdir. 

25. O günde Allah onlara hakkettikleri cezalarını bütünüyle verecek
tir ve Al/ah 'ın apaçık hakkın ta kendisi olduğunu da bileceklerdir. 

26. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara yakı
şır. İyi kadınlar da iyi erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakı
şır. İşte onlar, o m üfterilerin dediklerinden uzak olanlardır. Onlar için bir 
mağfiret ve cömertçe bir rızık vardır. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime şu şekilde tefsir edilmiştir: Kötü kelimeler kötü erkeklere , 
temiz kelimeler temiz erkeklere aittir. 

Ayetle ilgili başka bir yorum da şöyledir: Temiz kadınlar temiz erkeklere ,  kötü 
kadınlar kötü erkeklere aittir. 

Bize göre ayetin anlamı bundan daha kapsamlıdır: Temiz kelimeler, işler ve 
kadınlar, onlara uygun olan temiz erkeklere aittir. Kötü kelimeler, işler ve kadın
lar da onlar gibi kötü olan erkeklere aittir. Çünkü Allah Teala, temizi tamamıyla 
Cennete, kötüyü de tamamıyla Cehenneme ayırmıştır. 

Cenab-ı Hak üç farklı yurt yaratmıştır. Biri temizlere ayırdığı Cennettir ki 
temiz olmayanlara orası haramdır. Bütün temizleri orada toplayacaktır. 

ikincisi kötülere ayırdığı Cehennemdir. Oraya da ancak kötü olanlar girer. 

Üçüncüsü ise temizi de pisi ve kötüyü de bir arada yaşattığı dünyadır. Bu b ir 
arada bulunuş ve karışıp katılma sebebiyle imtihan ve deneme gerçekleşmekte
dir. İlahi h ikmetin gereği böyledir. 

Kıyamet gününde ise Allah Teala, temizi ve pisi birbirinden ayıracak, temizi 
ve temiz olanları başkalarıyla karışmayacakları Cennete, pisi ve pis olanları da 
başkalarıyla karışmayacakları Cehenneme koyacaktır. Böylece , temizlerin yurdu 
olan Cennet ve pislerin yurdu olan Cehennem olmak üzere iki mekan kalacaktır. 

Cenab-ı Hak, her iki grubun yaptıklarının mukabili olarak mükafat ve 
cezalarını yaratacaktır. Bunların temiz sözleri , davranışları ve ahlaklarını nimet 
ve lezzete çevirecek, onlardan en mükemmel rahat ve sevinç vesileleri var ede-
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cektir. Berikilerin kötü söz, davranış ve ahlaklarını da azap ve eleme çevirecek, 
onlardan en kötü ceza ve acı araçları yaratacaktır. Bu tam bir hikmet, parlak ve 
kahredici bir galibiyetin neticesidir. Böylece Allah Teala, kullarına yaratıcılığının, 
hikmetinin, ilminin, adalet ve rahmetinin kemalini gösterecektir. Aynı zaman
da Allah düşmanları da, gerçeği söylemiş olan ve iyilik üzere bulunan peygam
berlerinin değil kendilerinin iftiracı ve yalancı olduklarını bileceklerdir. Nitekim 
Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Onlar var güçleriyle yemin ederek 'Allah, ölen 
kimseyi diriltmez! ' dediler. Hayır, diriltecek! Bu O'nun verdiği kesin bir sözdür, 
fakat insanların ekserısi bunu bilmezler. Diriltecek ki hakkında ihtilôf ettikleri o 
ba 's, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkôr edenler de kendilerinin 
yalancı olduklarını b ilsinler. "227 

27. Ey iman edenler! Kendi evlerin izden başka evlere izin alıp o ev 
halkına selôm vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki 
(bunları düşünüp) öğüt alırsınız. 

28. Eğer evlerde kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar ora
lara asla girmeyin. Eğer size: "Geri gidin" denilirse, geri dönüp gidin .  
Bu ,  sizin için daha temizdir. Allah sizin ne yaptığın ızı çok iy i bilir. 

29. Oturulmayan ve içlerinde size ait meta ' bulunan evlere girmeniz
de size günah yoktur. Allah açıkladığın ızı da gizlediğin izi de bilir. 

30. Mü 'minlere söyle ki: Gözlerin i  (harama bakmaktan) sakınsınlar, 
mahrem yerlerini de korusunlar, böylesi onlar için daha temizdir. Şüphe 
yok ki Allah yaptıkları işlerden çok iyi haberdar olandır. 

Tefsiri : 

Allah Teala, harama bakmamayı ve iffeti korumayı emrettikten sonra bunun 
çok güzel ve yerinde bir davranış olduğunu belirtmiştir. Çünkü harama bakma
mak üç önemli ve değerli fayda doğurur: 

227 Nah! 16/38-39 
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1 .  İmanın lezzeti ve tadı. İman, Allah' ı  hoşnut etmek için kişinin gözünü çevi
rip bakmadığı haramdan daha tatlı ve daha hoştur. Çünkü Allah için bir şeyi terk 
eden kimseye Allah Teala o terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir. 

Gönül, güzel şekillere bakmaya tutkundur. Göz ise onun gözcüsüdür. Göz
cüsünü etrafında olan şeyleri görmesi için görevlendirir. Göz, manzaranın güzel
liğini haber verirse bakması için onu tahrik eder. Çoğu zaman bu uğurda kendisi 
yorulduğu gibi gözcü ve elçisi olan gözü de yorar. Nitekim şair bu konuda şöyle 
demiştir: 

"Ne zaman gönlün için gözcü edersen gözünü 
Yoracaktır seni seyreylediğin manzaralar 
Takatin yetmeyecek bakmak için pek çoğuna 
Pek çoğundaysa gözün mıhlanacak hep naçar 

Gözüyle her şeyi inceleyip araştırmayan gönül, her şeyi görmeyeceği için 
onları elde etme arzusunu kapılmaktan kurtulur ve rahat eder. Bakışlarını serbest 
bırakıp her şeye bakan kimse ise gördüğü her şeyin hasretini çeker. Çünkü bakış 
sevgiyi doğurur. Şöyle ki; gözün baktığı şeyle kalp arasında bir ilgi oluşur. Daha 
sonra bu ilgi güçlenir tutkuya dönüşür. Kalp artık tamamıyla ona yönelmeye 
başlar. Bir müddet sonra bu tutku fevkalade bir hal alır. Alacaklısının peşini bı
rakmayan bir borçlu gibi kalpten ayrılmaz. Sonra daha da güçlenir karşı konul
maz bir aşk olur. Daha sonra daha da güçlenir ve kara sevda olur. O, kalbin içine 
nüfD.z eden sevgidir. Daha da güçlenirse insanı kul-köle eder. Araplar sevginin 
bu derecesine � yani "kölelik" derler. Nitekim aşkın zillete düşürdüğü zavallılar 
hakkında �ı � "Aşk, onu köle etti" deyimini kullanırlar. Keza Allah'a  tapınan 
kişi hakkında da .uıı � "Allah'a  ibadet etti" derler. 

İşte kalp, kölelik edilmeye layık olmayan kimselerin kölesi haline gelir. Bütün 
bunların vebali ise göze aittir. Kalp onun yüzünden esarete düşer. Hükümdar 
iken köle, hür iken mahpus olur. Gözünün cefasından yakınmaya başlar. Ancak 
gözü ona şu cevabı verir: Ben senin gözcün ve elçinim . Beni sen gönderdin! 

Allah sevgisinden uzak kalplerin imtihanı işte böyle çetindir. 

Kalbin bir sevgiliye bağlanması kaçınılmaz. Eğer yegane sevgilisi, ilahı ve 
taptığı Allah olmazsa mutlaka Allah' tan başka birine bağlanıp ona tapınır.228 

228 İğasetü' l-Lehfi'ın (1!47) 
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Bizatihi bir mahzuru olmasa da, kadınların ayaklarını vurmalarının yasak
lanması erkeklerin halhal seslerini duymamaları içindir. Çünkü bu, erkeklerin 
şehevi hislerini uyandırır.229 

Bu ayet-i kerime, Medlne'de inmiş bir surede yer almaktadır. Bu surede 
Allah Teala, imanlı ve hayırlı bir topluluğa hitap ediyor ve inanıp imanlarında 
sabretmiş, hicret edip cihat etmiş olan bu topluluğa tevbe etmelerini emredi
yor. Sonra onların kurtuluşlarını tevbe ile ilişkilendiriyor. Bunu ifade ederken de 
"umma" anlamındaki j,J edatın kullanıyor. Böylece , tevbe etmeleri durumunda 
kurtuluş umabileceklerini bildiriyor. Ancak tevbe edenler kurtuluş umabilir. Allah 
bizi onlardan eylesin !23o 

Tevbe edenler kurtuluşa erer. Sadece emredileni yapıp yasaklananı terk 
eden kimse kurtuluşa erer.231 

229 İ' lamü' l-muvakkıln (111/181)  
230 Medaricü's-Salikln (1/ 178) 
231 Medaricü's-Salikln (305-306) 
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31 . Mü 'min kadınlara da de ki: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar, 
mahrem yerlerini korusunlar, dışarıda kendiliğinden görünen kısmı ha
riç, süslerin i göstermesinler. Baş örtülerin i  de yakaların ın üzerine in
dirsinler, zinetlerin i  eşlerinden, babalarından, kocaların ın babalarından, 
oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin 
oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi (Müslüman) kadın
larından, cariyeleri (olan Müslüman ve kafir kadınlarz)ndan, kadınlara 
meyli olmayan erkeklerden ve kadın ların avret yerlerin i  henüz anlama
yan erkek çocuklardan başkasına sakın göstermesinler. Gizledikleri zi
netleri bilinsin diye de ayaklarını vurmasın /ar. Ey iman edenler! Allah 'a 
topluca tevbe edin ki felah bulasınız. 

32. İçinizden evli olmayan/arz, köle ve cariyelerin izden de salih olan
/arz evlendirin. Eğer onlar fakir iseler, Allah on/arz lütfu ile zengin kılar. 
Allah rzzık ve lütfu bol olandır. Herşeyi çok iyi bilendir. 

33. Nikah (için gerekli mehir ve nafakayı) bulamayanlar da Allah lüt
fundan kendilerine zenginlik verinceye kadar, iffetlerini korusunlar. Sa
hip olduğunuz köle ve cariyeler arasından sizden mükôtebe isteyenlerle 
-eğer onlarda bir hayır görürseniz- mükôtebe yapınız. Onlara Allah 'ın 
size verdiği maldan verin. Cariye/eriniz kendilerini korumak isterken, 
dünya hayatın ın geçici meta 'ın ı  kazanmak için on/arz zinaya zorlamayın. 
Kim ki on/arz zorlarsa şüphe yokki Allah onların zorlanmalarından son
ra mağfiret ve rahmet edicidir. 

Tefsiri : 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Allah Teala, bu ayet-i kerimenin 
muhataplarına zengin olana kadar iffetli olmalarını emrediyor. Halbuki bir önce
ki ayette , -fakir bile olsalar- bekarların evlendirilmesini emretmiş, Allah' ın onları 
zenginleştireceğini bildirmişti. Bu iki ayet arasında bir çelişki yok mudur? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu ayet-i kerime hür kimseler hakkındadır. 
Allah Teala, onlara lütfuyla zenginlik nasip edene kadar iffetli olmalarını emret
miştir. Çünkü fakir iken evlenseler üstesinden gelemeyecekleri vazifeler omuzla
mak zorunda kalırlar. Onlara yardımcı olacak kimseler de yoktur. 

Bir önceki ayette ise Allah Teala bekarların evlendirilmesini emretmiştir. 
u-"�·�ı "bekarlar" kelimesi, "kocası olmayan kadınlar" manasındadır. Zira bu ke
limenin tekili olan _\ıı ,  meşhur olan görüşe göre mutlak olarak zikredildiğinde 
"kocası olmayan kadın" manasına gelir. Erkek hakkında kullanıldığında bunun 
özellikle belirtilmesi gerekir. Nitekim '-:"' j-JI "bekar" kelimesi de - kadın için de 
kullanılsa bile - mutlak olarak erkek hakkında kullanılır. 
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Velhasıl Allah Tea.Ja, müminlere , evlenmeleri uygun olan köle ve cariyelerini 
evlendirmelerini emretmiştir. Yani bu ayet hür olan müminlerin kendilerinin ev
lenmesi hakkında, önceki ayet ise kölelerini evlendirmeleri hakkındadır. 

İlk ayetteki "Eğer bunlar fakir iseler" ifadesi, burada zikredilen bekar ka
dın, cariye ve kölenin her üçünü de içine alır. Bekar kadın, evlenince kocası
nın nafakasıyla ihtiyaçlarını giderir. Cariyenin durumu da onun gibidir. Köle ise, 
malı olmadığı için, varsa bile efendisine ait olduğu için hürriyetine kavuşana 
dek fakirdir. Dolayısıyla -köle olduğu müddetçe- evlenmesi için zengin olmasını 
şart kabul etmenin anlamı yoktur. Çünkü onun zenginliği hürriyetine kavuştuğu 
zaman mümkün olabilir. Halbuki köle iken de evlenme ihtiyacı içindedir. İşte bu 
sebeple Cenab-ı Hak, onun evlendirilmesini emrediyor ve lütfuyla onu zengin 
kılacağını bildiriyor. Bu zenginlik, ya onun kazancı ile ya da efendisinin ona ve 
karısına yardım etmesi ile olacaktır. Çünkü hürün evliliği gibi onun evliliğini de 
zengin olmasına kadar beklemek mümkün değildir. Allah daha iyi bilir! 

Nitekim Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde ve başka kaynaklarda senedi Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir hadiste şöyle buyurulmak
tadır: ''Allah Teala üç kişiye mutlakd yardım eder: İffetini korumak için evlenen 
bekdr, hürriyetine kavuşmak için efendisiyle sözleşme yapmış olan köle ve Allah 
yolunda cihôd eden kişi. "232 

Bu ayet-i kerime, fuhuş yoluyla para kazanmak için cariyelerin fuhşa zor
lanmasını yasaklamaktadır. Söylendiğine göre münafıkların lideri Abdullah b .  
Übey' in, fuhşa zorladığı cariyeleri vardı . 233 

Burada cariyeyi bizzat kendisiyle ilişkiye zorlamak ve bunu hoş görmemek 
kastedilmemektedir. Kastedilen, cariyeyi başkalarıyla zina etmeye zorlamaktır. 
A.yet nazil olduğunda, kendisine müsle (işkence) yapılan kölenin azad olacağı 
hakkındaki hükmün henüz emredilmediğini söylemek mümkündür.234 

232 Müellif, hadiste sayılan kişileri kaynaklarda geçtiği sıra ile saymamıştır. Hadiste önce mücahit 
zikredilmektedir. Mesela bk. Tirmizi (Vl/214) ,  Fedailü'l-Cihad, babu ma cae fi'l-mücahid 
ve'n-nakih (Mütercimin notu) Ravzatu' l-Muhibbln (296-297) 

233 Taberi (XVIII/132);  Müslim (V/879) Tefsir, babu "Vela tükrihCı feteyatiküm ale' l-biğa" ; EbCı 
Davud (VI/422) ,  Talak, Bab fi ta'zlmi'z-zina; İbn Kesir (Ill/300) 

234 İ' lamü'l-muvakkıin (II/8-9) Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, ateşle işkenceye uğ
rayan kölelerin azad olacağını belirtmiştir. Bk. el-Fevakihü'd-Devvani ala Risaleti İbn Eb'i 
Zeyd el-Kayrevani (Vl/310) (Mütercimin notu) 



Sure :  24 • Nur  Suresi ·:· 141 

• - ,,. ) , ,,. � ,) ,.. 1 J • �· .; , 
� ==� ı ı � · ' · !<;:'I·' :  ı · ı -=- : ,..iJI � ')1.:..4 ...:..ı8 ..:..ı 'l • s::.:.! 1 \.:F 1 .ilJ · � .Y .J \--;-:- � ..r-- u- - � .J , �· • - t"' - � J' .J 

• ' �\ •
• � 1 :  • ö� o ! 'ı �� • · ·\]ı , ...:..ı l ' \..4..::JI ' ! �I L n }..c � C · · C · , � · · . .JY U- ı./' .J 3 - .J .JY "\ Y 

")} · � ' : '] � !• -: 45' \;.;; ô ' ' ;: : _lj ,  � - � .:s �< ı :�ts- �\,;.� I\ �l>-� 
.) • . •  .r" . �_) , .) . .� ,y Y- r..ş� . ..r � . . J' ' . . .) 

J,. 1 ..\. .i. - 'J �G · ·  ! • :ıJ.ıı ı:� ! i ;:. . • ! . � , . , . :: �\ · 1 - ·  " \ : � � � · � - • . � 
� - .:...r4 ��..r:, r-?� -:Y � JY J � \ y.J "� '1!""'-.J .) - �f 

,,. 1 ... ..., , j, , ... C) , �:) �r iiıı ��i -7';.; ıj �r o t--!'- ;� � 4iıı_, (f'QJ J8\'l :iiı ı � �-' 
..., ..., , ..., 

-J ,  � � ! ,_,l� :J JL>- r ı' JL...o'j l ' • .WL ı :  • 4J ' ·  · •  u...:, 1 1 : • - <l; · ) .) - - � . � .) -! . '"t..:-7 � '1!::" .r' _ _, 
... il J ,.. ')' ' 

j�\ıı.) � .J.LlJı � ...; l�-7 Lo Y. 0)� öl5) !"�LJ öJl;Jı r-�1.J �\ }� !):- &. 
- .J '  .!. .l. it J : � ':; , tl.':.J : • - • 11ı1 • ....L,.a.; : ' '  J., ·" 1 1 r LA • • 1 :uıı , , ,  < , 1 .4:r v� ..r:"'. - lr &.jJf. .) • � r' -.l"-' � J->" �� '"\ 'i'' 

7 · - J "'* ,, .. - ,, ,  :: b 1 .).> .. Lo 0W:2J1 � � ; _ô; '-7' 1 _r:5 r41 \..4.1:. I l .J _;.45. -:r. jJ lj � 'i A � '°7' l.:..:-
.. . . \ 

�\ O. y\...:_;.j\ 6_r,, :iiJ I.) �l.:_;.. ��} �� .l\ı\ � J.) � �� rJ 0�� 
34. Anda/sun ki, Biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçmiş olan

lardan misaller ve takva sahiplerine de bir öğüt indirdik. 

35. Allah göklerle yerin nurudur. Nurunun misali, içinde kandil bu
lunan bir kandil yuvasına benzer. O kandil de bir cam içindedir. O cam 
(ve kandil) ise doğuya da; batıya da n isbeti olmayan, mübarek bir zeytin 
ağacından tutuşturulan, parıltısı inciyi andıran bir yıldız gibidir. O (zey
tin) ağacın(ın) yağı, neredeyse kendisine ateş dokunmaksızın dahi aydın
lık verecektir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna h idayet 
eder. Allah insanlar için misaller getirir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. 

36. (Bu nur) Allah 'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına 
izin (emir) verdiği ev (mescid)lerdedir. Sabah akşam O'nu oralarda tes
bih ederler; 

37. (Bunlar) kendilerin i  ticaretin de alışverişin de Allah 'ı anmaktan, 
namazdan, zekatı vermekten alıkoymadığı yiğitlerdir. Onlar, kalblerin ve 
gözlerin (dehşetten) döneceği bir günden korkarlar. 

38. Çünkü Allah onları işledikleri amellerinin en güzeli ile mükafat
landıracak ve onlara lütfundan fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğine 
hesapsız rızık verir. 

39. Kafir olanların amelleri ise susuz kimsenin su sandığı dümdüz 
çöldeki b ir serap gibidir. Nihayet ona yaklaşınca onun birşey olmadı
ğını görür. Halbuki kendisi(nin ameli) yanında Al/ah 'ı bulmuştur. O da 
hemen onun hesabını ona tamamen öder. Allah hesabı çok çabuk gö
rendir. 
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Tefsiri : 

Allah Teala, 35. ayette Allah' ın nurundan bahsetmiş, 38 ve 39. ayetlerde ise 
nurunu esirgediği ve nasip etmediği kimseleri zikretmiştir. 

Ahmed b. Hanbel' in Müsned'inde Abdullah b. Amr tarafından nakledilen 
bir hadiste şöyle buyurulmuştur: ''Allah Teala, insanları karanlıkta yaratmış, son
ra onlara nurun u sunmuştur. Bu nurdan nasibini alan h idayete ermiştir. Bun
dan nasip almayan ise sapmıştır. Ben bu sebeple şöyle diyorum: Allôh 'ın bildiği 
hususları kalem yazmış, mürekkebi kurumuştur. (Her şey kararlaştırılm ıştır) "235 

Nitekim Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Ayetlerimize 
yalan diyenler karanlıklar içinde bir sürü sağırlar ve dilsiz/erdir. Kimi dilerse Al
lah onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru bir yol üzerinde bulundurur. "236 

Bu ayette zikredilen karanlıklar, müminin içinde bulunduğu nurun 
mukabilidir. Çünkü iman nuru, onun kalbini aydınlatıp durmaktadır. Onun bir 
yere girip-çıkması, ilmi ,  insanlar hakkındaki dileği , konuşması ve akıbeti hep 
nurdur. Kafirin durumu ise tam tersinedir. 

Nur Allah Teala'nın güzel isim ve sıfatlarından olduğu için O'nun dini de, 
resulü de, kelamı da, kulları için hazırladığı Cenneti de hep nurdur. Mümin kul
larının kalpleri nCır ile daima aydınlıktır, dilleri daima nurlu sözler söyler, yüzleri 
nur ile ışıldar. 

Cenab-ı Hak' ın isimleriyle kullarına verdiği özellikler arasında hep böyle 
bağlantılar vardır: O'nun isimlerinden biri el-Mü'min'dir. Bu isimle aynı kökten 
gelen imanı insanlar içinde en sevdiği kullarına nasip etmiştir. 

İhsan da Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. O ihsanda bulunur, ihsan edenleri 
sever. 

Sabırlıdır, sabredenleri sever. Şükürleri kabul eder, şükredenleri sever. Af
feder, affedenleri sever. Haya sahibidir, hayalı olanları sever. Kusurları örtücü
dür, kusurları örtenleri sever. Kuwet sahibidir, kuvvetli olan müminleri sever. 
İlim sahibidir, i l im sahibi olan kullarını sever. Cömerttir, cömertleri sever. Cemal 
sahibidir, güzel davranış sergileyenleri sever. Birr ( iyi)d ir. İyileri sever. Rahlm'dir, 
merhametli olanları sever. Adl'dir, adaletli olanları sever. Reşld'dir, doğru yolda 
olanları sever. 

235 Ahmed Şakir, bu hadisin senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir. Hadis için bk. Ahmed b. 
Hanbel, Müsned (X/127) ;  Mecmau'z-Zevfüd (Vll/193- 194) ; Tirmizl, hadisin hasen olduğu
nu belirtmiştir. Bk. (V/26) İman, Babu ma cae fi iftirakı hazihi' l-ümme; Hakim ve Elban! 
hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bk. Hakim (1/30) ; Elban!, Sahiha ( I I l/64) rakam: ( 1076) 

hadisin sahih olduğunu (Derleyenin notu) 
236 En'am 6/39 
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O, sevdiği kullarının bu özellikleri kazanmasını sağlar. Onlara bu sıfatlardan 
dilediğini verir. Sevmediklerinden ise bu sıfatları esirger ve onlara bunların zıddı 
olan sıfatları verir. Bu, O'nun adaletinin gereğidir. Allah büyük ihsan sahibidir.237 

Übey b. Ka'b şöyle demiştir: Bu ayette , Müslüman' ın kalbini aydınlatan 
Allah'ın nuruna misa.J verilmiştir. 

Bu nur, müminin kalbine Allah' ın bahşettiği ma'rifet, sevgi, iman ve zikirdir. 
Allah, indirmiş olduğu bu nurla onları diriltmiş, onun sayesinde insanlar arasın
da yürümelerini sağlamıştır. O nurun aslı onların kalbinde bulunmaktadır. Daha 
sonra güçlenmiş, yüzlerinde , organlarında, vücutlarında, hatta elbiselerinde ve 
yurtlarında görülecek derecede ortaya çıkmıştır. Onu kendilerinden olanlar da, 
başkalarından olup da onları yadırgayanlar da görürler. 

Kıyamet gününde de bu nur sağ taraflarından ortaya çıkarak Sırat Köprü
sü'nün karanlığında onların önünü aydınlatır, böylece onlar köprüyü geçerler. O 
gün önlerini aydınlatan nur, dünyada iken kalplerinin aydınlatan nurun kuvveti 
ve zayıflığına göre değişiklik arz eder. Kiminin nuru güneş gibi, kimininki ay gibi ,  
kimininki yıldızlar gib i ,  kimininki kandil gibidir. Kimininki ise ayağının önündedir, 
bazen yanar bazen söner. Çünkü dünyadayken onun hali böyledir. Bu sebeple 
Sırat Köprüsü üzerindeyken ona o kadar nur veril ir. Daha doğrusu dünyadaki 
nuru ona apaçık görünür. 

Münafığın ise dünyada iken sabit bir nuru olmadığı için, daha doğrusu nuru 
görünüşte olup hakikatte h içbir nuru olmadığı için Sırat Köprüsü üzerinde iken 
ona da görünüşte bir nur verilir ve o onu zulmet ve helake götürür. 

Allah Teala, bu nurun bulunduğu yere, taşıyıcısına ve maddesine mişka.tı 
örnek göstermiştir. Mişka.t, duvarda açılan ve içine kandil konulan oyuğa denilir. 
Ayette bununla müminin göğsü kastedilmiştir. 

Bu oyukta, saflık ve beyazlıkta incimsi bir yıldıza benzeyen son derece saf bir 
cam fanus bulunmaktadır. Bu fanus, müminin kalbini temsil etmektedir. Çünkü 
müminin kalbinde bulunan saflık, rikkat ve sağlamlık özelliklerine sahiptir. Mü
min, kalbinin saflığı sayesinde hakkı ve hidayeti görür. Rikkati sayesinde mer
hamet, şefkat ve h ilim sahibi olur. Sağlamlığı sayesinde ise Allah düşmanlarıyla 
cihat eder, onlara karşı şiddetli ve katı olur, sağlam bir duruşla durur. Onun bu 
sıfatlarından hiçbiri bir diğerini geçersiz kılmaz ve aralarında bir çelişki olmaz. 
Aksine onlardan her biri diğerini güçlendirir ve destekler. 

Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Kafirlere karşı şiddetli olup ken
di aralarında şefkatlidirler. "238 "Insanlara yumuşak davranman da Allôh 'ın mer-

237 Şifüü'l-Alll ( 105)  
238 Fetih 48/29 
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hametin in eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın insanlar senin etrfıfından 
dağılıverirlerdi. "239 "Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklarla mücahede et ve 
onlara sert davran! "240 

Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: Kalpler, Allah' ın yeryüzündeki kaplan
dır. O'na en sevgili olan kalpler, en rikkatli, en sağlam ve en saf olanlarıdır. 

Bu kalbin mukabilinde her ikisi de kınanan birbirine zıt iki kalp vardır: 
1 .  İhsan ve iyilikten uzak, merhametsiz, adeta taş kesilmiş katı kalp. Bu kalp, 

hakkı görecek saflıktan uzak, zorba ve cahildir. Hakkı bilmez, halka acımaz. 
2. Yukarıdakinin zıddı olan güçsüz, sebatsız ve zayıf kalp. Su gibidir. Her 

surete girebilir. Ne bu sOretleri muhafaza edecek bir gücü vardır, ne de başkala
rında etkili olacak bir gücü! Aksine güçlü-zayıf, temiz-pis karşılaştığı her şey onda 
etkili olur. 

Biz yeniden ayette verilen örneğe dönelim: Müminin kalbini temsil ettiğini 
söylediğimiz o cam fanusun içinde bir lamba vardır. Lamba, fitil ve fitil inin ucun
da etrafını aydınlatmaya yarayan ateşten oluşur. Bu ateşin yanmasını sağlayan 
madde, en mutedil iklimde yetişmiş, günün başında da sonunda da güneşten 
nasibini almış bir zeytin ağacından elde edilmiş zeytinyağıdır. Her türlü bulanık
lıktan uzak ve o kadar saftır ki, saflığından dolayı neredeyse ateş olmadan bile 
aydınlık verecektir! İşte bu lambanın yanmasını sağlayan madde böyle bir zeytin
yağıdır. Müminin kalbindeki lambanın aydınlığını sağlayan madde de böyledir. 
Onun maddesi, çok mutedil ve ılımlı, çok bereketli, çok üstün ve eğrilmekten çok 
uzak olan vahiy ağacından elde edilmiştir. Hıristiyanlar ve Yahudiler gibi eğrilip 
istikametten çıkmaz. Aksine her hususta kınanmış olan iki aşırı uçtan uzak, orta 
bir çizgidedir. Müminin kalbindeki iman lambası işte böyledir. 

Zeytinyağı son derece saf oluşundan dolayı neredeyse kendi kendine etrafını 
aydınlatacaktır. Bir de ateşe temas edince verdiği aydınlık büsbütün artıp güçlen
miş, böylece nur üstüne nur oluşmuştur. 

Mümin de böyledir. Kalbi aydınlık, fıtrat ve aklı ile neredeyse hakkı kendili
ğinden bilecek durumdadır. Vahiy maddesi kalbiyle temas edip onun tabiatıyla 
karışınca fıtratında bulunan İlahi nura vahiy nuru da eklenmiş oldu. Böylece 
fıtratının nuru ile vahiy nuru bir araya geldi ve nur üstüne nur oluştu. 

Zaten vahyi duymamış olsaydı bile neredeyse hakkı söyleyebilecek bir du
rumdaydı. Fıtratına uygun olan vahye kulak vermesi nur üstüne nur oldu. 

Müminin durumu işte böyledir. Fıtratıyla hakkı özet olarak bilir. Daha sonra 
onu detayıyla açıklayan vahye kulak verir. Böylece imanı, hem vahiy hem de 
fıtrata dayalı olarak oluşur. 

239 Aı-i İmran 3/159 
240 Tahrim 66/9 
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Bu ayet-i kerime ve ihtiva ettiği ince manaların uyumu son derece dikkate 
değer! Allah Teala, göklerde ve yerde bulunan nuru ile mümin kullarının kalbin
deki nurunu bir arada zikrediyor. Biri kalp ve basiretle görülen nur. Diğeri ise ulvi 
ve süfli alemin uzak mesafelerinin aydınlandığı gözlerle algılanabilen nur. Her 
biri diğerinden daha büyük ve önemli iki nur! 

Öyle ki bunlardan birinin bulunmadığı bir mekanda insan da bir başka canlı 
da yaşayamaz. Çünkü canlı sadece ışığın bulunduğu yerlerde yaşar. Işığın bulun
madığı karanlık yerlerde asla ne canlı yaşar, ne de bulunur. Keza vahiy ve iman 
ışığını kaybetmiş olan topluluk da ölüdür. Işıksız bir yerde canlı için hayat söz 
konusu olamayacağı gibi vahiy ışığını kaybetmiş olan kalp de hiçbir hayatiyeti 
olmayan bir ölüdür. 241 

Bu ayete "Allah göklerin ve yerin aydınlatıcısı ve hidayete erdiricisidir" 
manası verilmiştir. Çünkü göklerdeki ve yerdekiler O' nun nCıru ile doğru yolu 
bulmaktadırlar. 

Hidayete erdirmek O'nun sadece fiillerinden biridir. Nur aynı zamanda 
O'nun sıfatlarındandır da. Nitekim güzel isimlerinden biri de en-NCır'dur. 

Nur, Allah Teala'ya iki şekilde nispet edilir: Biri, sıfatın mevsufa (nitelenene) 
nispeti gibi, diğeri ise mef'Cılün (nesnenin) failine (özne) nispeti gibi. 

İlkinin örneği şu ayet-i kerimedir: l�!.J );.,. ,). :ı"l ı -;J).b "Yeryüzü, Rabbinin 
nuru ile aydınlanır"242 Burada söz konus'u edi1en, kıyamet gününde hüküm veri
leceği zaman yeryüzünün Allah' ın nuruyla aydınlanmasıdır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- meşhur bir duasındaki şu sözü de 
bunun bir örneğidir: �\ -Iı .Jı "} �J �: �r ��ı � J �.;.,. � _;.i "Beni  saptırmandan 
senin şerefli yüzünün nuruna sığın ırım! Senden başka ilah yoktur. " 

Başka bir hadiste de şöyle buyurulur: 4.i -.:_j ..)1 --s:ı.iı � j ;.f-'. jİ .� y � ;.1 
.:.ıLJkıı "Sayesinde karanlıkların aydınlığa dönüştüğü

-
yüzünün nQ�una sığınırım " 

Ravl, hadisin kelimelerinde tereddüt ederek "Sayesinde karanlıkların aydınlığa 
dönüştüğü yüzüne sığınırım " şeklinde de olabileceğini belirtmiştir. 

Allah Teala, yeryüzünün kıyamet gününde nuruyla aydınlanacağını bildir
diği gibi, Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de Allah'ın yüzünün nuruyla 
karanlıkların nura dönüştüğünü bildirmektedir. 

Taberanl'nin Mu'cem' i  ile Sünne'sinde, Osman b. Said ed-Dariml'nin ese
rinde ve daha başka eserlerde İbn Mes'ud'un -radıyallahu anh- şöyle dediği nak
ledilmektedir: "Rabbiniz için ne gece vardır ne gündüz! Göklerin ve yerin nuru 
O'nun yüzünün nurundandır. "243 

241 el-Vabilü's-Sayyib ( 65-67) Daru' l-Beyan 
242 Zümer 39/69 
243 Taberani, el-Mu'cemü' l-Kebir ( IX/200) 
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İbn Mes'ud'un -radıyallahu anh- bu yorumu, ayeti "Allah göklerdeki ve yerdeki
leri doğru yola iletendir" şeklinde tefsir edenlerin yorumundan daha isabetlidir. 

Ayeti "Allah gökleri ve yeri aydınlatıcıdır" şeklinde tefsir edenlerin görüşü ise 
İbn Mes'ud'un -radıyallahu anh- görüşüyle çelişmez. 

Doğrusu Allah Teala, tüm bu açılardan göklerin ve yerin nurudur. 
Müslim' in ve başkalarının Sahlh' inde Ebu Musa el-Eş'arl' nin şöyle dediği 

nakledilmiştir: "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- aramızda dikilip şu beş ke
limeyi söylemiştir: Allah uyumaz. O'na uyumak da yaraşmaz. Adalet terazfsini(n 
kefelerin i, kulların ın amellerinin iyi veya kötü oluşuna göre) indirir ve kaldırır. 
Geceleyin yapılan davranışlar (hemen sonrasındaki} gündüz vakti yapılanlardan 
önce, gündüz yapılanlar da (hemen sonrasındaki) gece yapılanlardan önce O'na 
yükseltilir. O'nun perdesi nurdur. Eğer o perdeyi açsaydı yüzünün parlaklığı, 
gözünün ulaşabildiği -ki her şeye ulaşır- tüm mahlukatın ı  yakıp kül ederdi. "244 

Müslim'in Sahlh' inde Ebu Zer'in -radıyallahu anh- şöyle dediği nakledilmiştir: 
; ı) Ji .�) :Jt_; �-.!.t.J �i.J jı :�J ..;h. ' ..lıı � ..İli J�; --'..JL! "Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- 'Rabbini gördün mü?'  diye sordum. 'O nurdur. Nasıl göre
bilirim ki? '  diye cevap verdi "245 

Hocam Şeyhulislam İbn Teymiye'nin (ö.  728) şöyle dediğini işittim : Hadisin 
manası şöyledir: O' nun çevresinde görülmesini engelleyen bir nur vardır. O'nu 
nasıl görebilirim ki? 

Daha sonra hocam sözlerine şunu eklemiştir: Nitekim hadisin sağlam olan 
varyantlarından birinde "Rabbini gördün mü?" sorusuna Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bir nur gördüm " cevabını vermesi246 bu manayı destek
lemektedir. 

Yukarıda Ebu Zer' den -radıyallahu anh- naklettiğimiz hadis bir çok alime kapalı 
gelmiştir. Sahih görenlerden bir kısmı, onu yukarıdakinin aksine �ı) Jı �) şek
linde okumuş ve "Nurdur. Onu görürüm" tarzında yorumlamıştır. Bu· yanlış bir 
okuyuş ve yanlış bir yorumlamadır. 

Onların böyle problemli ve yanlış bir yorum yapmalarının sebebi, Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğü hakkındaki kat'! inançla
rıdır. "Nerede, nasıl mümkün olsun?" anlamındaki Ji şeklindeki okuyuş, görme 
hadisesinin olmadığı manasına geldiği için şaşırmışlar ve böyle bir yorum yap
mışlardır. Bu kanaatte olanların bir kısmı ise kelimelerinin karışık olduğunu ileri 
sürerek hadisi reddetme yoluna gitmiştir. 
-------�-�----

244 Müslim (l/423) Kitabü'l-Iman, Babu isbati rü'yetillah. Hadisin tercümesinde Nevevl şerhin
den faydalanılmış ve parantezler bu sebeple konulmuştur. (Mütercimin notu) 

245 Müslim (l/422) Iman, Babu isbati rü'yetillah; Tirmizl, (V/369) tefsir, Babu tefsiri sureti'n
Necm 

246 Müslim ( l/422) iman, Babu isbati rü'yetillah. 
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Her iki tavır da delilin gereğini bir kenara itmektir. 
Osman b. Said ed-Darimi, Kitabü'r-Rü'ye adındaki eserinde Hz. Peygamber' in 

-sallallahu aleyhi vesellem- miraç gecesinde Rab bini görmediği konusunda sahabenin 
icma ettiğini nakletmiştir. 

Bu konuda İcma olduğunu ileri sürenler içerisinde bazıları sadece İbn Abbas' ı  
istisna etmiştir. 

Hocam İbn Teymiye şöyle derdi: Bu konuda gerçek bir ihtilaf yoktur. Çünkü 
İbn Abbas, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ı  bilinen görme orga
nıyla gördüğünü söylememiştir. 

Ahmed b .  Hanbel, iki görüşünden birinde İbn Abbas' ın bu yorumuna katıl
mış ve Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü söylemiştir. 
Ancak bilinen görme organıyla gördüğünü belirtmemiştir. Ahmed b. Hanbel' in 
bu sözü, İbn Abbas'ın sözü gibidir. 

Hocam İbn Teymiye'nin, Ebu Zer'den nakledilen hadisin manası hakkında 
söyledikleri de bunun doğru olduğunu gösterir. O şöyle demiştir: Allah bilir ya, 
başka bir hadiste yer alan "O'nun perdesi nurdur" ifadesindeki nur, "Bir nur 
gördüm " ifadesinin geçtiği hadisteki nurla aynıdır. 

Fasıl :  

(_� 4� �.� o_)) � "Onun nuru içinde bir kandil bulunan b ir  oyuk 
gibidir. " ayeti, Ubey b. Ka'b ve başkalarının belirttiği gibi mümin kulun kalbin
deki nurun misalini zikretmektedir. 

•)) "Onun nuru" tamlamasındaki zamirin kimi gösterdiği hakkında ihtilaf 
edilm-iştir: 

Bir görüşe göre bu zamir Hz . Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- göstermek
tedir. Bu durumda burada bahse konu olan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- nurudur. 

Diğer bir görüşe göre ise bu zamir mümini göstermektedir. Bu durumda ise 
bahis konusu olan müminin nurudur. 

İsabetli olan bu zamirin Allah' ı  göstermesidir. Buna göre söz konusu edilen, 
kulları içerisinde Allah'ın nurundan en çok nasiplenen kulu Muhammed' in kal
bindeki İlahi nurdur. 

Bu görüşe göre zamir, - muhtemel şıkların en uygunu olan - Allah' ı  gös
terdiği gibi yukarıdaki yorumları da kapsar. Dolayısıyla ifade ve mana bakımın
dan en uygun olan görüş budur. 

Nur, Allah 'a  nispet edilir. Çünkü onu kuluna bağışlayıp ihsan eden O' dur. 
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Kula n ispet edilir. Çünkü o, nuru kabul etmekte ve onu kendisinde bulun
durmaktadır. 

Nur, hem onu yaratana hem de kabul edene nispet edilebilir. Çünkü nurun 
faili (yaratıcısı } ,  kabul edicisi, mahalli (bulunduğu yer) , taşıyıcısı ve maddesi var
dır. Ayet-i kerime bunların hepsini tafsilatıyla kapsamıştır: 

Faili Allah Teala' dır. Onu yayar ve dilediği kullarını nuruna iletir. 
Nuru kabul eden mümin kuldur. 
Mahalli müminin kalbidir. 
Taşıyıcısı, müminin azmi, iradesi ve himmetidir. 
Maddesi ise müminin söz ve davranışlarıdır. 
Ayetin kapsamış olduğu bu harikulade benzetmede bir çok mana, incelik ve 

nuruna nail kılmak suretiyle Allah'ın mümin kuluna bahşettiği nice nimet, göz 
aydınlığı ve kalp süruru vardır. 

Bu benzetmeyi edebiyat teorisyenleri iki şekilde tahlll ederler: 

1 .  Benzetmedeki unsurların hepsinin bir arada değerlendirilmesi: Bu, daha 
kolay ve zorlamadan uzak bir yoldur. Ayette zikredilen unsurların hepsi tamamıyla 
müminin nuruna benzetilir. Bunların her birinin tek tek detayına ve müminin 
nurunda tekabül ettiği şeye girilmez. Kur'an misalleriı;ün çoğu böyledir. 

Mişkatı düşünelim! O, ışığın daha toplu olması için duvarda açılan lambanın 
konulduğu oyuktur. Onun içindeki lamba, saflık ve güzellikte incimsi bir yıldıza 
benzeyen cam bir fanus içindedir. O lambanın yanmasını sağlayan madde, en 
saf ve yakıtı çok kuvvetli bir yağdır. O yağ, gündüzün başında da sonunda da 
güneşini alabileceği hoş bir arazinin ortasında yetişen bir zeytin ağacından elde 
edilmiştir. O ağaç, doğuda da batıda da değildir. Aksine arazinin tam ortasında 
bulunur, güneşini en güzel şekilde alır. Etrafı korunaklıdır, hiçbir afete maruz kal
maz. Ondan elde edilen zeytinyağı o kadar aydınlık, saf ve güzeldir ki, neredeyse 
ateşle temasa geçmeden bile etrafını aydınlatacaktır. 

İşte Allah Teala'nın, mümin kulunun kalbinde olduğunu belirttiği İlahi nurun 
misali , buradaki unsurlardan meydana gelmektedir. 

2 .  Benzetmedeki her unsurun ayrı ayrı değerlendirilmesi: Buna göre 
lambanın bulunduğu oyuk müminin göğsüdür. Cam fanus müminin kalbidir. 

Müminin kalbi rikkat, saflık ve sağlamlık bakımından cam fanusa benzetilmiş
tir. Çünkü müminin kalbi bu üç özelliği de taşır. Rikkati sebebiyle merhamet eder, 
ihsanda bulunur, sevgi gösterir ve yaratıklara şefkatli davranır. Saflığı sayesinde 
hakikat ve bilgi kendisine olduğu gibi görünür. Bulanıklık, kir ve pislikten uzak 
olur. Sağlamlığı ile Allah ' ın emri konusunda titiz davranır, Allah düşmanlarına 
karşı katı olur ve hakkı Hak için ayakta tutar. 
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Allah Teala, kalpleri kaplar gibi varetmiştir: Nitekim ümmetin ilk alimlerinden 

biri şöyle demiştir: "Kalpler, Allah 'ın yeryüzündeki kap/arıdır. Onların Allah 'a en 
sevgilisi, en rakik, en sağlam ve en saf olanıdır. " 

Benzetmedeki lamba müminin kalbindeki iman nurudur. Ağaç ise , hidayet 
ve hak dini içeren vahiy ağacıdır. Lambaya aydınlığını veren madde ondan elde 
edilmiştir. 

Üst üste nur, sağlam fıtrat ve doğru algılama nuru ile vahiy ve kitap nurudur. 
Bu nurların her biri diğerine eklenir ve böylece kulun nuru kat kat olur. Bu sebeple 
neredeyse vahyi dinlemeden önce hakkı ve hikmeti söyleyecek vaziyettedir. Vahiy 
de, onun kalbinde ve dilinde bulunan gerçeklerin aynını getirir. Böylece akıl ve 
şeriat şahidi, fıtrat ve vahiy onun indinde birleşir. Aklı da, fıtratı da, zevki de ona 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiğinin gerçek olduğunu gösterir. 
Ona göre akıl ve vahiy çelişmez. Aksine birbirini güçlendirir ve destekler. 

İşte üst üste nurun alameti böyledir. "Akli kesinlikler" diye isimlendirdiği zan 
ve cahilliklerden oluşan temelsiz şüphelerin ve bozuk hayallerin dalgaları içinde 
boğuşan kimsenin durumu ise tam bunun aksinedir. Nitekim Cenab-ı Hak, onun 
durumunu da şöyle tasvir etmektedir: "Yahut (o kafirlerin duygu, düşünce ve 
davranışları) engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; (öyle bir deniz) ki, 
onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut . . .  Birbiri üstüne karanlıklar . . .  
İnsan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur 
vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur. "247 

Bu ayet-i kerimeler, insanların durumlarını en güzel şekilde kapsamakta ve 
içine almaktadır. İnsanlar iki kısımdır: 

Bir kısmı Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah'tan getirdiği pren
sipler hususunda hakkı bulan hidayet ve basiret sahipleridir. Onlar, o hakla çeli
şen her şeyin bir takım şüpheleraen ibaret olduğunu bilirler. Bu şüpheler, akıl ve 
vahiy konusunda yeterince nasiplenmemiş olan kimseye karışık gelir. Sonunda 
o kimse, söz konusu şüpheleri faydalı bir şey zanneder. Şu ayet-i kerimede zikre
dilen serap işte o kimsenin fayda umduğu şüphelerdir: "İnkar edenlere gelince, 
onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder; n i
hayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanıbaşında 
da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah 'ı bulmuştur. Allah ise, onun 
hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. "Yahut (o kafirlerin 
duygu, düşünce ve davranışları) engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; 
(öyle bir deniz) ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut . . .  Birbiri 
üstüne karanlıklar . . .  insan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir 
kimseye Allah nur vermemişse, artık o kimsenin aydın lıktan nasibi yoktur. "248 

24 7 Nur 24/40 
248 Nur 24/39-40 
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Hidayet ve basiret sahibi kimseler ise , hak din, faydalı bilgi ve salih amel 
taraftarıdırlar. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bildirdiği hususları tasdik 
ederler. Bir takım şüphelere dayanarak ona karşı gelmezler. Emirlerinde ona 
itaat eder, arzu ve heveslerine uyarak yaptıkları güzel davranışları heder etmez
ler. Onlar, bilgi bakımından "Yalancı, koyu bir cehalet içerisinde kalmış gôfiller"249 
takımından değildirler. Davranışları bakımından da, nasiplerinden faydalanan, 
dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiş, gerçekten kendilerine yazık etmiş kim
selerden değildirler. 

Apaçık vahiy, onların yolunu ışıtmaktadır. Vahyin nliru sayesinde, karanlığa 
saplanmış olanların karanlık görüşler, sapıklık ve şüphe içerisinde bocalayıp şa
şırdıklarını, tereddütler geçirdiklerini, serap görüntüsüyle aldandıklarını ,  Allah'm  
peygamberini gönderdiği hikmet ve ayırıcı sözden mahrum ve  yoksun oldukları
nı görürler. Çünkü hep işe yaramaz fikirlere ve bir takım derme-çatma düşünce
lere bağlanmışlardır. Onlardan hoşlanmışlar, onları baş tacı edip Kur'an ve sün
netin önüne geçirmişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Hiç şüphe yok 
ki, onların kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka 
bir şelj yoktur. "250 Arzu ve heveslerine uymaları ve şeytanın empoze ettiği kibir, 
onları bu duruma düşürmüştür. Bu sebeple onlar, hiçbir delil olmadığı halde 
Allah ' ın ayetleri hakkında tartışırlar. 

Fasıl :  

Ne yaptıklarını bilmeyip arzu ve heveslerine uyarak zulmeden kimseler hak
kında Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "On/ar sadece zanlarına ve nefisleri
nin hevô ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara Rab/eri tarafından uyacakları 
mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor. "251 

Bu kimseler iki gruptur: 
1 .  Bilgi sahibi olduklarını ve doğru yolda bulunduklarını zannedenler. Bun

lar cahil ve sapık kimselerdir. Üstelik cahil olduklarından da habersizdirler. Hakkı 
bilmezler, hakka 'Jyanlara düşmanlık ederler. Batılı destekler, batılı sever ve batıla 
uyanlarla dostluk ederler. Allah, onlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Bununla bir 
şey elde edeceklerini sanacaklar. lyi bilin ki onların işi gücü yalan söylemektir"252 

Onlar, bir şeyi gerçekte ok.;uğundan farklı düşündükleri için çölde susuz ka
lıp da serap gören kimse gibidirler. O kimse gördüğünü su zannedip de yanına 
vardığında nasıl bir şey bulamazsa bunlar da öyledir. Davranışları ve bilgileri, en 
ihtiyaç duydukları anda bir sera.p gibi buharlaşır gider. Üstelik bunla;, gördüğü 
seraba koşup da su bulamayan kimse gibi sadece mahrumi�,0t ve hüsranla karşı-

249 Zariyat 51 /1 1 
250 Fussılet 40/56 
251 Necm 53/23 
252 Mücadele 58/18 



Sure :  24 • Nur  Suresi •!• 151 ----

!aşmazlar. Bunlara ilaveten hükmedenlerin en üstünü ve en adaletlisi olan Allah' ı  
karşılarında buluverirler. o da, sahip oldukları bilginin ve yaptıkları davranışla
rın hesabını görür ve zerre miktarı şaşmayacak şekilde karşıl ıklarını öder. Fayda 
umarak yaptıkları o davranışları havada uçuşan toz zerrelerine çevirir. Çünkü 
onlar rızasını gözeterek, peygamberinin yoluna uyarak hareket etmemişlerdir. 

Allah Teala, faydalı bilgi sandıkları o temelsiz şüpheleri de aynı şekilde toz 
zerrelerine çevirir. Böylece onların davranışları da bilgileri de kendileri için bir 
üzüntü sebebi olur. 

Serap, öğle vaktinde çölde güneş ışığının etkisiyle görünen akarsu görüntü
südür. 

Ayette yer alan ••_J ı kelimesi ise, dağ ve vadinin yer almadığı düz alan 
manasındadır. 

Allah Teala, bilgi ve davranışlarını vahiyle temellendirmeyen kişinin duru
munu şiddetli sıcakta yolculuk eden kişinin serap görmesine ve su zannettiği 
şeyin kızgın bir ateş olduğunu görmesi üzerine uğradığı hayal kırıklığına benzet
miştir. 

İnsanların haşr edildiği ve şiddetli bir susuzluğa maruz kaldıkları kıyamet gü
nünde batıla uyanların bilgi ve davranışlarının akıbeti işte budur! Bir serap görür
ler ve gördüklerinin su olduğunu zannederler. Oraya gittiklerinde ise karşılarında 
Allah' ı  bulurlar. Zebaniler onları Cehenneme götürürler. "Onlara bağırsaklarını 
parça parça edecek kaynar su içirilir. "253 Onlara içirilen bu su, edindikleri fayda
sız bilgiler ve Allah'ın rızasını gözetmeden yaptıkları davranışlardır. Allah o bilgi 
ve davranışları kaynar su haline dönüştürür ve onlara içerir. Nitekim "Besle
meyen ve açlığı gidermeyen diken"254 şeklinde tanıtılan yiyecekleri de böyledir. 
Dünyada edinmiş oldukları bilgiler ve yapmış oldukları davranışlar da ahiretteki 
yiyecekleri gibi faydasızdır. Ne besler, ne de açlığı giderir. Allah onlar hakkın
da şöyle buyurmuştur: "De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana 
uğrayanları bildirelim mi? (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya 
hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. "255 

Allah Teala şu ayet-i kerimelerde de onları kastetmiştir: "Onların yaptıkları 
her bir (iyi} işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız) "256 

"Böylece Allah onlara, işlerini, pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir 
ve onlar artık ateşten çıkamazlar"257 

253 Muhammed 47/16 
254 Gaşiye 88/6-7 
255 Kehf 18/103-104 
256 Furkan 25/23 
257 Bakara 2/167 
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2 .  Karanlığa saplanmış kimseler: Bunlar koyu bir cehalet içerisine gömül
müş, cehaletle çepeçevre sarılmışlardır. Hayvanlar gibi, hatta hayvanlardan da 
aşağıdırlar. Bu, basiretsiz ve Allah ' ın hidayetine dayanmaksızın sadece taklitle 
yaptıkları davranışlarının neticesidir. 

Ayette geçen ..:..ıLJ.b "zulümat" kelimesi, "karanlık" anlamındaki ci..d� "zul
met" kelimesinin çoğuludur. Buradaki karanlıklar, cehalet, inkar, haksızlık ile 
arzu ve heveslere uymak, şüphe ve tereddüt, Allah' ın peygamberlerini gönder
miş oluğu gerçekten ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere indir
miş olduğu kitabın nOrundan yüz çevirmektir. 

Allah Teala'nın, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' le göndermiş olduğu 
hidayetten yüz çeviren kimse, karanlıklar içerisinde bocalar. Çünkü o kişinin sözü 
de, davranışı da, girmesi de, çıkması da, akıbeti de karanlıktır. Ayrıca yüzü, sözü 
ve hali de karanlıktır. Yarasa gibi aydınlıktan kaçan tabiatı Hz. Muhammed'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği nOr ile karşılaşsa hemen ondan kaçar. O nur, ne
redeyse onun gözünü alacaktır. Bu sebeple, kendisine sevimli gelen layık olduğu 
karanlık görüşlere sığınır. Şairin şu sözü bu anlamda ne kadar güzeldir: 

"Günün alımlı ziyasıyla kör olur yarasa 
Karanlık olsa biraz çekmez amma hiç tasa" 

Bunlar da süprüntü fikirlerde dönüp dolaşır, yaygara koparırlar. Ancak vahiy 
nuru doğup risalet güneşi ortaya çıkınca yarasa gibi karanlıklara sığınırlar. 

Ayet-i kerimede yer alan jJ kelimesi, "derin" manasında olup, "dev dalga" 
anlamına gelen � kelimesin� S.idiyet bildiren bir ism-i mensup (nispet bildiren 
bir kelime)dir. 

Ayetteki ::...,t.-.;. �j1 er CY �� ı:r CY �� "Onu dalga üstüne dalga kaplıyor; 
üstünde de bulut" ifadesi, vahiyden yüz çeviren kişinin durumunu tasvir etmek
tedir. 

Allah Teala, bu kişinin kalbindeki şüpheleri ve batıl fikirleri birbiri üstüne 
binmiş olan deniz dalgalarına benzetmektedir. 

�� "onu kaplıyor" fiilindeki o "onu" zamiri, � "deniz" kelimesini, ...; � ı:r 
"üstünde" kelimesindeki zamir ise (y "dalga" kelimesini göstermektedir. 

Bu üst üste dalgalar bulutlarla kaplıdır. Dolayısıyla burada birçok karanlık 
vardır: Dalgalı denizin karanlığı, üstündeki dalganın karanlığı ve hepsinin üze
rinde bulunan bulutun karanlığı .  . .  Öyle ki , bu denizde bulunan kişi elini çıkarıp 
uzatsa elini bile göremez . . .  
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Ayetteki \j;\� � � "neredeyse elini dahi göremeyecek" ifadesinin tahlilinde 
ihtilaf edilmiştir: 

1 .  Gramercilerden çoğuna göre bu ifade, eli görmenin yakın ve muhtemel 
olmadığını belirtir. Dolayısıyla mutlak olarak görmenin söz konusu olmadığını 
belirtmekten daha etkilidir. Çünkü mutlak olarak görmenin söz konusu olmadı
ğını söylemek, sadece bir şeyin meydana gelmeyeceğini belirtir, onun yakın ve 
muhtemel olmadığını belirtmez. Böylece bu ifade ile sanki "Elini görmesi hiçbir 
şekilde mümkün değildir" denilmiştir. 

Bu görüşte olanlar şu açıklamayı yapmışlardır: .:ı lS', mukarebe (öznesinden 
sonra zikredilen fiilin meydana gelişinin yakın olduğunu bildiren} fiillerdendir. Bir 
şeye olumlu veya olumsuz bir hüküm vermekte onun diğer fiillerden bir farkı yok
tur. � .:ıl5 "Falanca kişi, şu işi yapayazdı" denildiğinde, o kişinin o fiili yapması
nın yakın olduğunu bildirir. Ayette olduğu gibi � � r-l şeklinde olumsuz kulla
nıldığında ise o kişinin o işi yapmasının yakın ve muhtemel olmadığını belirtir. 

2 .  Başka bir gruba göre ise bu ifade, ayetteki kişinin elini güçlükle gördüğü
nü belirtir. Çünkü söz konusu fiilde, zikredilen karanlıklardan dolayı elin büyük 
zorluklarla görüldüğü manası vardır. 

Bunlar görüşlerini şöyle savunmuşlardır: .:ıl5 fiilinde diğer fiillerde bulunma
yan bir özellik vardır. Bu fiil olumlu kullanıldığında olumsuz, olumsuz kullanıldı
ğında ise olumlu manaya gelir. Mesela G\)! J...:>İ ..:..ı..t5 L. şeklinde başına olumsuz 
edat konularak kullanıldığında "Sana güçlük ve zorlukla ulaştım" manasını verir 
ve bu sözü söyleyen kişinin muhatabına ulaştığını belirtir. i _;;,.,_ J..:j .:ıl5 şeklinde 
başına hiçbir olumsuz edat konulmadan kullanıldığında ise "Zeyd kalkayazdı ,  
neredeyse kalkacaktı" manasını verir ve Zeyd' in kalkamadığını belirtir. Nitekim 
şu ayet-i kerimelerde bu durumu görmekteyiz: 0; fa \J)l5 �_;.� 4"1 � r� w �,_, 
f..ı.J � "Al/Cıh 'ın kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalkınca, neredeyse onun 
et;eıj;�da kere gibi ?irbirlerin� geçeceklerdi"258 f> ��\ � )J}.} ıJ_;AS �� \ S� 0p 
0 � �! 0) .,l.J }�ı \� W "O inkar edenler Zikr'i (Kur' an'ı) işittikleri zaman, 
neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi "259 

Nitekim .:ıl5 fiilinin bu özelliği iki beyitte bir bilmece gibi formüle edilmiştir: 

"Nahiv üstadı !  Ne dersin? Sana bir bilmece var: 
Bir fiil var ki şaşırtır beni oldum olası 

258 Cin 72/19 
259 Kalem 68/51 
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Şekli menfiyse eğer müspet olur manası 
Şekli müspet ise menfi! Ne kadar manidar!" 
3.  Ebu Abdillah İbn Malik' in de bulunduğu bir topluluk ise şöyle demiştir: 

JlS fiili i � -lıj .:ıl5 "Zeyd kalkayazdı" şeklinde olumlu kullanılması durumunda 
öznesinden sonra gelen fiilin gerçekleşmediğini, örnek cümledeki Zeyd' in kalk
madığını belirtir. Bu durumda olumsuz kullanılması halinde öznesinden sonra 
gelen fiilin gerçekleşmemesini haydi haydi gerektirir. 

Bu gruba göre J\5 fiili, olumlu da olsa olumsuz da olsa öznesinden sonra 
gelen fiilin gerçekleşmediğini belirtir. Buna göre Zeyd ' in kalkmadığını belirtmek 
için i � ..lı_j � � ifadesini kullanmak, � ifadesinden anlamca daha etkilidir. 

Bunların delili şudur: Eğer bu fiil mukarebe fiili olarak olumsuz kullanılırsa 
fiilin meydana gelişinin yakın olmadığını belirtir. Bu ise onun hiç olmadığının 
belirtilmesinden daha etkilidir. Olumlu kullanıldığında ise isminin haberine (öz
nesinin daha sonra gelen normal fiile) yakın olmasını gerektirir. Bu da, o fiilin 
oluşa yazdığını, ama oluşmadığını gösterir. 

Ne var ki, bu görüşe göre 0)•:� ı_,�l5 Loj u�.b "Kestiler, ama az kalsın 
kesmeyeceklerdi "260 ayeti, J.-:>İ ..:.ı.ı5 ı... _, �! ..:..L> J "Sana ulaştım, ama neredeyse 
ulaşamayacaktım" ve r-LJ u.ı5 \... _, ..:.....J...., "Kurtuldum ama neredeyse kurtulama
yacaktım" gibi örnekler problemli hale gelir. 

Ancak bu görüş sahipleri, bu kullanımla ilgili olarak kendilerine yöneltile
bilecek itirazları şöyle cevaplandırmaktadırlar: Bu kullanımlarda iki ayn cümle 
vardır. Çünkü bu ifadeler .J �Jl.A.. 05i � L>İ � US ...:....W "Falanca işi nihayet yaptım . . 
Halbuki daha önce yapmaya dahi yaklaşamamıştım. "  anlamını içermektedirler. 
Bunlardan birincisi fiilin yapıldığını göstermektedir. İkincisi ise fiilin yapılmasına 
yakın bir durumun bile elde edilemediğini ,  aksine onun yapılmasından ümitsiz 
bir halde bulunulduğunu belirtir. Bu ikisi ise tamamen iki ayrı duruma işaret 
etmektedir. 

4. Bazıları da bu fiilin mazi (geçmiş zaman kipi) ve muzari (geniş zaman kipi) 
olarak kullanılmasını birbirinden ayırmışlardır. Eğer olumlu şekilde kullanılıyorsa 
- mazi olsa da, muzart olsa da - öznesinden sonra gelen fiilin meydana gelişinin 
yakın olduğunu ifade eder. Eğer muzarl kiple olumsuz olarak kullanılıyorsa özne
sinden sonra gelen fiilin meydana gelmesinin uzak ve hatta mümkün olmadığını 
gösterir. Bunun örneği ulj! .L� f3 "neredeyse elini göremeyecek' " ayetidir. Mazi 
kiple olumsuz olarak kullanılması halinde ise öznesinden sonra gelen fiilin mey
dana geldiğini gösterir. Bunun örneği ise 0� ı.J�l5 Loj � �.b "Kestiler, ama az 
kalsın kesmeyecek/erdi "261 ayetidir. 

260 Bakara 2/71 
261 Bakara 2/71 
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Gramercilerin bu konudaki bütün görüşleri yukarıda aktardıklarımızdan 
ibarettir. 

Bize göre isabetli olan görüş ise şöyledir: .)l5 yakınlık ifade eden bir fiildir. 
Diğer fiillerin içerdiği hükümleri o da içerir. Ayet-i kerimede zikredilen "görme" 
fiilinin gerçekleşmemesi ise , .)\.5 fiilinin lafız ve manasından elde edilmez. Çünkü 
bu fiilin manası , olumsuzluk içermez. Ayette söz konusu olan olumsuzluk, o fiilin 
manasıyla ilişkili başka unsurlardan elde edilir. Çünkü "görme" fiili, gerçekleşme 
sınırına yaklaşmıştır. Bu ise, onun gerçekleşmediğini gösterir. 

Eğer fiil tek ve bağımsız bir cümlede ve olumsuz formda kullanılsa öznesin
den sonra gelen fiilin gerçekleşmeyeceğini gösterir. Buna şu cümleleri örnek ve
rebiliriz: (_� .:.ı4Jı .)� ';J.J • .)� �l .)� ';J.J .� Jlk)I .)� ';J "Batıla uyan kimse 
kurtuluşa ermez. Cimri lider olamaz. Korkak sevinemez" 

Ancak fiil iki cümlede ve olumsuz olarak kullanılırsa İbn Malik' in dediği gibi 
daha önce gerçekleşme sınırına bile yaklaşamayan bir fiilin gerçekleşmesini ifade 
eder.262 

Buraya kadar .)\.5 fiili ile ilgili hususu araştırdık. Ayetteki l.;,\:� .15:: _,J ifadesinden 
kastedilen ise şiddetli karanlıktan dolayı kişinin elini görmesinin yakın ve muhte
mel dahi olmadığıdır. İlk bakışta anlaşılan mana budur. Görmesi yakın ve muh
temel dahi değilse nasıl görebilir ki? Nitekim Zü'r-Rumme şöyle demiştir: 

( \. L I \ ) ' •' � ı.:...J,,_ : : İ\ 1 <..!'� v- - ; � <.S .w ....;-:-! .) 
"Felek ayırdı, fakat Meyy'in aşk u sevdası 
Zeva.Ie ermedi bir an, gönüldedir yarası" 
Yani bu sevda yok olmaya yaklaşmış bile değil, nasıl yok olduğu söylene

bilir? 
Allah Teala, onların davranışlarını öncelikle faydasız oluşu ve zararla sonuç

lanması bakımından aldatıcı bir seraba benzetti . Bu serap, kişiyi uzaktan aldatır. 
Ancak yanına gelince umduğu ve arzu ettiği şeyi tersine çeviriverir. 

Akabinden aynı davranışları iman nCırundan uzak ve temelsiz oluşu bakı
mından üzerini bulutların kapladığı birbiri üstüne l. •nmiş deniz dalgalarının ka
ranlığına benzetti. 

Bu ne kadar yerinde bir benzetmedir! Bid'atlere saplanmış, sapık ve Allah'a 
kulluk ederken O'nun göndermiş olduğu peygamberin ve indirmiş olduğu kita
bın ilkeleriyle çelişki içerisinde olan kimsenin durumuna ne kadar uygundur! 

Bu benzetme, onların boşa gidecek davranışlarına tam uygun ve açık bir 
benzetmedir. Bozuk inanç ve fikirleriyle de ilişkilidir. 

262 Şerhu İbn Akli 'ale'l-Elfiyye (1/322) 



156 •!• Bed a i 'ut-tefslr -------- -----

Serap ve karanlıklar onların bilgi ve davranışlarını temsil etmektedir. Onların 
ilmi de davranışları da gerçekliği olmayan bir seraptan ve nur içermeyen karan
lıklardan ibarettir. 

Bu ayette zikredilen benzetme , kaynağı nübüvvet nuru olan müminin bilgi 
ve davranışlarıyla ilgili önceki benzetmenin mukabilinde zikredilmiştir. O nübüv
vet ki, yağmur gibi ülkelere ve insanlara hayat verir, dünya ve ahiret halkının 
faydalandığı bir nurdur. 

Bu sebeple Allah Teala, bu iki misali dostları ve düşmanları için Kur'an'da 
bir çok yerde zikretmiştir.263 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede kafirlere iki misal vermiştir. Biri serap misali, 
diğeri ise kat kat karanlıklarla ilgili misaldir. Çünkü hidayet ve haktan yüz çevi
renler iki gruptur. 

1 .  Bir şeyi bildiğini zannedip de gerçekte bir şey bilmeyenler: Bunlar, hakikat 
ortaya çıktığında yanıldıklarını anlarlar. Cahillerle bid'atlara, arzu ve heveslerine 
uyanların halleri böyledir. Onlar kendilerinin doğru yolda ve bilgili olduklarını sa
nırlar. Hakikat ortaya çıkınca ise gerçekte hiçbir temele dayanmadıklarını, inançla
rının ve inançlarına bağlı olarak yaptıkları davranışların çöldeki bir seraptan farksız 
olduğunu anlarlar. Allah' ın rızası gözetilmeden ve Allah'ın emri olmadan yapılan 
davranışlar, çölde yolculuk eden insanın su zannettiği yanına vardığında ise hiçbir 
şey bulamadığı bir serap gibidir. Çünkü yaptığı o davranışları kendisine faydalı 
olacağını düşünerek yapar. Halbuki o davranışların ona hiçbir faydası yoktur. Al
lah Teala o tür davranışlar hakkında şöyle buyurmaktadır: "Onların yaptıkları her 
bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız}"264 

Verilen örnek son derece dikkate değer! Allah Teala, her hangi bir bina, ağaç 
ve bitkinin olmadığı bir çölde görülen bir serabı örnek veriyor . . .  Serabın hakikati 
yoktur. Bu sebeple serap, yukarıda özellikleri sayılan kişilerin iman ve hidayetten 
mahrum olan davranışlarına tıpatıp uymaktadır. 

:L; 0ıriıı � "Susayan onu su zan'.1eder'' ifadesi çok ilgi çekicidir. <Jfr-12-ll 
"şiddetli susuzluk çeken kimse" demektir. lşte böyle birisi çölde bir serap görüyor 
ve onu su zannedip ardına düşüyor. Ancak yanına vardığında hiçbir şey bulamı
yor . . .  Yukarıda özellikleri belirtilen kişilerin durumu da aynıdır. Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- emirlerini dikkate almadıkları ve Allah' ın rızasını gözetme
dikleri için yaptıkları işler hiçbir değer ifade etmez. En ihtiyaç duydukları bir 
zamanda tüm yaptıkları geçersiz hale getiriliverir ve böylece hiçbir faydasını gör
mezler. . .  Üstelik karşılarında Allah'ı bulurlar. O da onlara yaptıklarının cezasını 
verir ve hesaplarını tastamam ödeyiverir . . .  

263 İctimau'l-cüyCışi'l-İslamiyye (Vl/12) 
264 Furkan 25/23 
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EbCı Said el-Hudri'nin -radıyallahu anh- rivayet ettiği sahih bir hadiste Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- kıyamet günündeki tecelli ile ilgili olarak şöy
le buyurmuştur: "Cehennem getirilir ve içilecek bir su kaynağı gibi gösterilir. 
Yahudflere sorulur: 

- Dünyada iken neye tapın ıyordunuz? 

Yahudiler: 
- Allah' ın oğlu Üzeyr'e tapınıyorduk. 

- Yalan söylediniz, Allah 'ın ne eşi vardır, ne de oğlu! Şimdi ne istiyorsunuz? 

- Içmek için bize su vermeni istiyoruz! 

- Hadi için bakalım! 

Onların hepsi gördükleri serabın içine, su zannettikleri Cehenneme düşerler. 

Sonra Hıristiyanlara sorulur: 

- Dünyada iken neye tapınıyordunuz? 

Hıristiyanlar da: 

- Allah' ın oğlu lsa 'ya tapınıyorduk! 

- Yalan söylediniz! Allah 'ın ne eşi vardır, ne de oğlu. Peki şimdi ne istiyorsu-
nuz? 

- Içmek için bize su vermeni istiyoruz! 

- Hadi için bakalım. 

Onların da hepsi gördükleri serabın içine, su zannettikleri Cehenneme 
düşerler. "265 

Batıla uyan herkesin akıbeti işte böyledir. Bağlandığı batıl esaslar, en muhtaç 
olduğu bir zamanda kendisini yapayalnız bırakır. Zaten batılın bir hakikatı ve 
gerçekliği yoktur. Adı üstünde geçersiz ve temeli olmayan bir şeydir. 

İnanç gerçeğe uygun olmaz ve hakka dayanmazsa onunla ilgili olan her şey 
batıl demektir. Allah' ın rızası aranmadan veya emirleri dikkate alınmadan yapı
lan işlerin amacı batıldır, temelsizdir. Amacı bi'ıtıl olan işin kendisi de batıl olur. O 
işi yapan kişi de, umduğu neticenin zıddıyla karşılaşacağı için zarar görür. İnancı 
ve inancı doğrultusunda yaptığı işler, sadece boşa gitmekle kalmaz . Aksine onlar 
sebebiyle azap da görür. Bu sebeple Allah Teala şöyle buyuruyor: "Üstelik yan ı
başında da Allah'ı bulur. Allah ise, onun hesabını tastamam görür. Allah hesabı 
çok çabuk görür. " 

Bu, doğru yolda olduğunu zanneden sapıkların misalidir. 

265 Buhari (Xl l l/431 )  Tevhid, Babu kavlillahi (Vücuhun yevmeizin nadırah) 
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Fasıl:  

2 .  I-\.at kat karanlıklara gömülmüş olan kimseler: Bunlar hakkı ve hidayeti 
bildikleri halde batıl ve sapıklığın karanlığına saplanmayı tercih edenlerdir. On
lar tabiatlarının, kalplerinin ve cehaletlerinin kat kat karanlığı içerisine gömülüp 
kalmışlardır. Çünkü bilgilerinin gerektirdiği şekilde davranmamışlar ve cahilce 
bir tutum takınmışlardır. Onları kuşatan bir karanlık tabakası da arzu ve hevesleri 
ile azgınlıklarıdır. Onların durumu engin ve köpürmüş bir denizde bulunan bir 
kimsenin durumu gibidir. Denizi üst üste dalgalar kaplamakta, dalgaların üstünü 
de simsiyah bulut kümeleri örtmektedir . . .  Yani o kişi, dalgalı denizin, üst üste 
binen dalgaların ve bulut kümelerinin meydana getirdiği koyu bir karanlık içinde 
bulunmaktadır . . .  

Bildiği halde hakka uymayan kimsenin içinde bulunduğu karanlıklar işte 
böyledir. Allah o kimseyi karanlıklardan imanın nuruna çıkarmaz. 

Buradaki serap ve karanlık misalleri, Allah ' ın mümin ve münafıklara vermiş 
olduğu su ve ateşle ilgili iki misale benzemektedir.266 Allah Teala, suyu müminler 
için bir hayat kaynağı, ateşi de bir aydınlanma vesilesi kılmıştır. Münafıklar ise su 
ve ateşten hiçbir fayda sağlayamamışlar, tek nasipleri ölüm ve karanlık olmuştur. 
Buradaki iki misalde de kafirlerin paylarına düşen aynıdır. Çünkü su ile ilgili 
nasipleri, bakanı aldatan ve hiçbir gerçekliği olmayan seraptan ibarettir. Aydın
lıktan da bir nasipleri yoktur. Çünkü kat kat karanlık içerisindedirler. 

Buradaki iki misal, inkarcıların tüm tayfaları için geçerli olabilir. Çünkü vahiy
den yüz çevirmeleri sebebiyle hayatın kaynağı olan suya ve aydınlığa benzeyen 
Islam' dan tüm kafirler mahrumdur. Dolayısıyla serap gören kimseye benzetilen
lerle kat kat karanlık içerisinde kalan kimseye benzetilenler aynı kişiler olabilir. 

Bununla birlikte bu iki misalde farklı özellikteki kafirlerden bahsedildiği de 
düşünülebilir: 

İlk zikredilen serap misalinde söz konusu edilenler, bilgisiz ve basiretsizce 
davranan kafirlerdir. Bunlar cahilliklerinin ve atalarını iyi niyetle taklit etmeleri
nin kurbanı olan ve iyi yaptıklarını zanneden kimselerdir. 

Daha sonra zikredilen ve kat kat karanlık içerisinde kalan kimseye benzeti
lenler ise sapıklığı hidayete ve batılı hakka tercih etmiş, gördüğü halde gerçeğe 
uymamış ve bile bile onu inkar etmiş kimselerdir. 

Birinciler sapmışlar, ikinciler ise İlahi gazaba uğramışlardır. 
Her iki grubun durumu da, Allah' ın nimetlerini bahşettiği kimselerden farklı

dır. Allah Teala, nimet bahşettiği kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır: ''Allah, 
göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsfli, içinde lômba bulunan bir 

266 Burada zikredilen misal için bk. Bakara 2/17-20 (Mütercimin notu) 
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kandillik gibidir. "267 Cenab-ı Hak, bu ayette ve bunu takip eden ayetlerde onları 
övmüş ve sonra şöyle buyurmuştur: "Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının 
en güzeli ile mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, 
dilediğini hesapsız rızıklandırır. "268 

Böylece surenin bu ayetleri üç grubun özelliklerini ihtiva etmektedir: Allah' ın 
nimet bahşettiği nurlu kulları, gerçeği kaybedip aslı astarı olmayan seraplar gören 
sapıklar ve kat kat karanlıklar içerisinde kalan İlahi gazabı hak etmiş kimseler. 

Serap misali, faydasız ve asılsız işler yapan kimselerle ilgilidir. Karanlık misali 
ise, faydasız bilgi ve temelsiz inançlara bağlananların durumunu tasvir etmekte
dir. Bu grupların her ikisi de hidayete ve hak dine aykırı bir tutum içindedir. Bu 
sebeple ikinci gruptakilerin içinde bocaladığı şüphe, tereddüt ve yanlış bilgiler, 
birbiri üstüne binmiş deniz dalgalarının karanlığına benzetilmiştir. Üst üste bin
miş bu dalgaları da simsiyah bir bulut tabakası kaplamıştır . . .  Onların kararmış 
kalplerinde bulunan ve üzerini azgınlığın , batılın , arzu ve heveslerin kapladığı 
şüphe ve tereddüt işte böyledir! 

Akıllı insan her iki grubun durumunu da düşünür ve aralarında bir karşı
laştırma yapar. Böylece Kur'an' ın azamet ve celalini, O'nun hikmet sahibi ve 
övgüye layık Allah katından indirildiğini anlar. 

Bu iki grupta bulunan insanların bulundukları durumun sebebi şudur: Allah 
Teala onlara hiçbir nur nasip etmemiş, aksine onları içinde bulundukları karanlık
la baş başa bırakmış, aydınlığa da çıkarmamıştır. Çünkü O, inanların dostudur ve 
onları karanlıklardan nCıra çıkarır.269 Nitekim Ahmed b. Hanbel' in Müsned'inde 
Abdullah b. Ömer' den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- şöyle buyurmuştur: "Allah Teala, mah!Ukôtı karanlıkta yaratmış, daha sonra 
onlara nurunu sunmuştur. Bu nurdan nasiplenen doğru yolu bulmuş, nasiplene
meyen ise sapmıştır. Bu sebeple diyorum ki, Allah 'ın olacakları yazdığı kalemin 
mürekkebi kurumuş, her şey takdir edilip bitmiştir. "270 

Allah Teala, mahlukatı yaratmış ve hidayeti isteyen kimseye bir nur nasip 
etmiştir. Üflediği ruhla bedeni nasıl canlandırmışsa kalbe ve hayata da o nurla 
bir canlılık kazandırmıştır. Bedenin canlılığı ruh ile, ruhun ve kalbin canlılığı ise 
nur iledir. Cenab-ı Hakk' ın vahye ruh adını vermesinin sebebi budur. Çünkü 
gerçek hayatiyet vahye bağlıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Allah 
kendi emriyle melekleri, kullarından istediği kimseye vahiy ile 'Benden başka 
ilah olmadığına dôir (kullarımı) uyarın' diye gönderir. "271 "Kavuşma günüyle kor-

267 Nur 24/35 
268 Nur 24/38 
269 Bk. Bakara 2/257 
270 Ahmed b. Hanbel ( X/127) ;  Tirrnizi (V/26) iman, Babu ma cae fi iftirakı hazihi ' l-ümme 
271 Nah! 1 6/2 
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kutmak için kullarından dilediğine irôdesiyle ilgili vahyi indirir"272 "İşte böylece 
sana da emrimizle Kur'Cın'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. 
Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir 
nur kıldık"273 

Görüldüğü üzere Allah Teala, vahyini ruh ve nur olarak takdim etmektedir. 
Bu ruh ile canlılık kazanmamış olan kişi ölüdür. Bu nurdan nasiplenmemiş kimse 
karanlıklar içerisindedir ve aydınlıktan mahrumdur. 274 

Allah Teala, bu ayet-i kerlmede275, zatına, sıfatlarına, fiillerine ve peygam
berlerinin doğruluğuna inanmaları sayesinde kullarının kalbine yansıyan nuru 
ve bu nurun imanı görmelerini sağlayan akıl ve fıtratlarıyla uyuşmasını bir misal 
ile anlatmaktadır. Bu misal, görülebilecek tüm nur çeşitlerinden daha yüce bir 
nur tasviri içermektedir. O, üst üste nurdur. Çünkü vahiy nuruyla aklın nuru, 
şeriatın nuruyla fıtranı nuru, peygamberler vasıtasıyla bilinen delillerin nuruyla 
aklın yaptığı çıkarımlarla bulunan nur mümin kulda bir araya gelmiştir. 276 

Bu ayet-i kerlmede277 Allah'ın emirlerine uyan, yasaklarından kaçınan mü
min kulun kalbindeki nur anlatılmaktadır. Kalp aydınlanınca her taraftan ona 
çeşit çeşit hayır gelir. Kararınca ise şer ve bela bulutları onu dört bir yandan 
sarar. Bid'atler, sapıklıklar, arzu ve heveslere uymak, hidayetten kaçmak, saadet 
vesllelerinden yüz çevirmek, bahtsızlığa sebep olacak işlerle meşgul olmak hep 
birer karanlıktır. Bütün bu şerleri kalpte bulunan nur dağıtıp açar. Bu nur ol
mayınca ise kişi koyu karanlık içerisinde el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan 
amalara döner.278 

Übey b .  Ka'b ' ın da belirttiği gibi Allah Teala bu ayet-i kerlmede279 mümin 
kulunun kalbine bahşettiği nurun misalini anlatmaktadır. O, Allah' ın mümine 
nasip etmiş olduğu Kur'an ve iman nurudur. Ayetin sonunda onun üst üste nur 
olduğunu belirtmiştir. Çünkü müminin kalbinde Kur' an ve imanın nuru bir arada 
bulunmaktadır. Nitekim seleften biri şöyle demiştir: Mümin, vahiy yoluyla öğren
memiş olsa bile neredeyse hikmeti dile getirecek bir akl-ı selime sahiptir. Bir de 
vahye kulak verince bilgisi daha da güçlenmekte ve bu nur üstüne nur olmaktadır. 
Allah Teala, vahiy ve imandan meydana gelen bu iki nuru Kur'an' ın bir çok ye
rinde bir arada zikretmektedir. Şu ayetler bunun bir örneğidir: "Sen, kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru 

272 Mü'min 40/15 
273 Zuhruf 42/42 
274 İ' lamü'l-muvakkıin (I/205-209) 
275 Nur 24/35 
276 es-Savfüku'l-mürsele (III/851 -852) 
277 Nur 24/35 
278 el-Cevabu'l-Kafi (269) 
279 Nur 24/35 
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yola eriştirdiğimiz b ir  nur  kıldık. ''280 "De ki: Ancak Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle, 
işte bunlarla sevinsinler. Bu, onların {dünya malı olarak) topladıklarından daha 
hayırlıdır. "281 Bu ayet-i kerlmedeki Allah' ın lütfu ile iman, rahmeti ile ise Kur'an 
kastedilmiştir. 

Şu ayet-i kerime de bunun bir örneğidir: "Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine 
insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp 
ondan h iç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu?"282 

Üzerinde durduğumuz Nur suresindeki bu ayette ise "Nur üstüne nur" buyu
rulmaktadır. Bununla iman ve Kur'an nuru kastedilmektedir.283 

40. Yahut (onların amelleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. 
Onu bir dalga örter; onu da üstünden (başka) bir dalga kaplar. Onların 
üzer/erinde ise bulutlar vardır. Birbiri üstünde karanlıklar. Elini çıkarsa 
neredeyse onu dahi göremeyecektir. Allah kime nur vermemişse onun 
nuru olmaz. 

41 . Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve saf saf uçan kuşlar 
Allah 'ı tesbih ederler? Onların her biri kendi dua ve tesbihlerini bilir. 
Allah onların yaptıklarını çok iyi bilendir. 

280 Şura 42/52 
281 Yunus 10/58 
282 En'am 6/122 
283 Miftahu dari's-seade (59) 
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42. Göklerle yerin mülkü (hakimiyeti) Allah 'ındır. Ve dönüş Allah 'adır. 

43. Görmez misin ki Allah, bulutları sürüyor. Sonra aralarını birleşti
riyor, sonra onları üstüste yığıyor. Yağmurun onun aralarından çıktığını 
görürsün ve gökten içinde dolu bulunan bazı dağlar (gibi bulutlar)dan 
(dolu) indirir. Onu (ekin, bağ us. arasından) dilediğine isabet ettirir, dile
diğinden de uzak tutar. Onun şimşeğinin şiddetli ışığı gözleri neredeyse 
alıverecek. 

44. Allah gece ve gündüzü evirip çevirir. Şüphesiz ki bunda basiret 
sahipleri için bir ibret vardır. 

45 . Allah bütün canlıları sudan yarattı. Onlardan bazısı karnı üzerin
de yürür. Bazısı iki ayak üzere yürür. Bazısı dört ayak üzere yürür. Allah 
dilediğini yaratır. Muhakkak Allah her şeye güç yetirendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede aynı maddeden yaratılmış olmalarına rağ
men hayvanların yürüyüşündeki farklılığa dikkat çekiyor: 

Hayvanlar aynı maddeden yaratılmış olmalarına rağmen organları, şekilleri, 
güçleri, yaptıkları işler, yedikleri yiyecekler ve barındıkları yerler bakımından bir
birlerinden tamamen ayrılırlar. İşte Cenab-ı Hak, ortak noktalarının ve farklılık 
arz ettikleri hususların bir kısmına bu ayet-i kerimede işaret etmektedir. 

Kuşlar kanat ve tüylerinde ortakdırlar. Bunun dışında ise tamamen farklılık 
arz ederler. At, eşek ve katır gibi hayvanların hepsi toynaklıdır. Ama bunun dı
şında tamamıyla birbirlerinden ayrılırlar. Bazı hayvanlar284 da çatal tırnaklı olma 
özelliğinde birleşir ve bunun dışında birbirlerinden ayrılırlar. Bir kısım hayvanlar 
da boynuzlu olma özelliğinde birleşir, ancak sağladıkları faydada, yaratılış ve 
şekillerinde farklılık arz ederler. Suda yaşayan hayvanlar da yüzme özelliğinde 
birleşir, bunun dışında insanın tespit etmekten aciz kalacağı bir çok hususta deği
şiklik arz ederler. Vahşi hayvanlar da insanlardan ve onların bulundukları yerler
den uzak durma, onlardan farklı olma özelliğinde birleşirler. Buna rağmen hal
leri, şekilleri, tabiatları ve davranışlarıyla insanın saymaktan aciz kalacağı kadar 
birbirlerinden farklı özellikler gösterirler. Bunların içinde sürüngenler ayn bir tür 
oluşturur, iki ayağı üzerinde yürüyenler ayn bir tür oluşturur. Bu türlerden her bi
rinin, faydasına olan bir şeye ulaşmak ve tehlikeden kaçınmak için insan türünü 
bile aciz bırakacak bilgi, anlayış ve vasıtaları vardır. 

Kuvvet, kudret ve hikmetiyle tüm bunlara hakim olan tek bir yaratıcının bil
gisini açıkça göstermeleri, yaratılmalarının en büyük hikmetidir. Çünkü bunların 
hepsi de , O Tek Yaratıcı'nın irade ve hikmeti doğrultusunda, yaratıldıkları gayeye 
uygun davranan itaatkar ve munis varlıklardır. Bu, O' nun kuvvetini, üstün hik
metini ve kapsamlı bilgisini gösteren en büyük delildir. 

284 Koyun, sığır ve geyik gibi hayvanlar. (Mütercimin notu) 
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Böylece yegane kudret ve hikmet sahibi Allah' ın kudreti , ilmi ve hikmeti ile 
bütün bu türleri ve bunlardan kat kat fazla olan beşerin bilemeyeceği daha bir 
çok türü kuşatıp bildiği anlaşılır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ''Al
lah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratır"285 

46. Anda/sun ki Biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini ( dos
doğru yol olan) sırat-ı müstakime iletir. 

47. (Münafıklar) : "Biz, Allah 'a ve Rasulüne iman ve itaat ettik" der
ler; bundan sonra da onlardan bir kısmı (bu söylediklerinden) geri dö
nerler. Onlar müminler(den) değildir. 

48. Aralarında hükmetmek için onlar Allah 'a ve Rasulüne çağırıldık
larında, onlardan bir kısmı yüz çevirir. 

49. Eğer hakk kendilerinin ise, ona (peygambere) sürat ve itaatle 
gelirler. 

50. Acaba kalblerinde hastalık mı vardır bunların? Yoksa şüpheye 
mi düştüler? Yahut Allah ve Rasulü kendilerine haksızlık eder diye mi 
korkarlar? Hayır, onlar zulmedenlerin ta kendileridir. 

51 . Aralarında hükmetmek üzere Allah ' a ve Rasulüne davet olun
duklarında, müminlerin sözleri ancak: "işittik ve itaat ettik" demektir. 
İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 

285 Nahl 16/8 Şifüu'l-Alll (231-232) 
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52. Kim Allah 'a ve RasCılüne itaat ederse, Allah 'dan korkar ve O'ndan 
sakınırsa işte onlar, kurtulan kimselerdir. 

53. (Münafıklar) eğer sen onlara (cihada çıkın diye) emr edersen 
"muhakkak çıkacaklardır" diye var güçleriyle Allah adına yemin ettiler. 
De ki: "Yemin etmeyin; (sizden istenen) ma 'ruf bir itaatdır. Şüphesiz 
Allah yaptıkların ızdan haberdardır. " 

54. De ki: "Allah 'a da itaat edin, RasCılüne de itaat edin. " Eğer yüz 
çevirirseniz ona düşen ancak ona yükletilen (tebliğ)dir, size düşen de 
size yükletilen (ona itaat etmeniz)dir. Ona itaat ederseniz hidayet bulur
sunuz. Peygambere düşen de ancak apaçık tebliğdir. 

Tefsiri : 

Ayet-i kerimedeki ı_;j) fiilinin aslı , ı) j� 'dir. Kolay telaffuz edilmesi için -.:..ı 

harflerinden biri düşürülmüştür. Buna göre ayet-i kerime muhataplara şöy
le seslenmektedir: Peygamber size İlahi mesajı getirmiş ve ulaştırmıştır. Siz ise 
ona itaat edip boyun eğmeyi ve teslim olmayı üzerinize almış bulunuyorsunuz. 
Nitekim Buhar!, Sahlh' inde Zührl'nin şöyle dediğini nakletmiştir: "Açıklama ve 
yol gösterme Af/ah 'tandır. Peygamberin üzerine düşen Ilôhf mesajı ümmetine 
ulaştırmaktır. Bizim üzerimize düşen ise o mesajı kabul etmektir. "286 Eğer so
rumluluğunuzun gereği olarak inanıp itaat etmezseniz sizin aleyhinize olur, 
peygamberin aleyhine değil! Çünkü o, sizin inanmanızdan sorumlu değildir. 
Sadece tebliğden ve İlahi mesajı size ulaştırmaktan sorumludur. "Eğer ona itaat 
ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen sadece açık-seçik 
duyurmaktır. "  Hidayete ermenizden ve iman etmenizden o sorumlu değildir.287 

286 Fethu'l-Bari (Xll l/512) Tevhid, babu (ya eyyühe'r-rasCılü beliğ) 
287 er-Risaletü' t-Teblıkiyye (46-48) 
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55. Allah için izden iman edip salih amel işleyenlere va'd etti ki: "On
lardan öncekileri halife yaptığı gibi, -anda/sun ki- onları da muhakkak 
yeryüzünde halife kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar 
için iktidar yapacak, önceki korkuların ı  güvene çevirecektir. " (Böylece) 
onlar Bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etsinler. Bundan sonra 
artık kim kafir olursa, onlar fasıkların ta kendileridir. 

56. Namazı dosdoğru kı lın, zekatı verin ve Rasule itaat edin ki rah
mete kavuşturulasın ız. 

57. Sakın kafirlerin yeryüzünde (Allah 'ı) aciz bırakacakların ı  sanma! 
Onların varacağı yer ateştir. O, ne kötü bir dönüş yeridir! 

58. Ey Iman edenler! Sağ ellerin izin sahib olduğu kimseler (köle ve 
cariye/erin iz) ve sizden baliğ olmayan (çocuk)larınız sizden üç defa izin 
istesinler. (Bunların biri) sabah namazından önce, (biri) öğle vaktinde 
elbisesiz olabileceğiniz vakit ve (diğeri) yatsı namazından sonra . . .  Bun
lar sizin elbisesiz olabileceğin iz üç vakittir. Bu üç vakitden sonra size de 
bir vebal yoktur, onlara da. Onlar da yan ın ıza girip çıkarlar; her biriniz 
de diğerinin yanına girip çıkar. Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah çok 
iyi bilendir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, müminlerin kölelerine ve henüz erginliğe ulaşmamış çocukla
rına bu üç vakitte efendilerinin veya ana-babalarının odalarına girerlerken izin 
almalarını emretmiştir. Böylece izin almadan, emr-i vaki ile yanlarına girmelerini 
engellemiş, gece veya gündüz, uyurken veya uyanıkken onları uygunsuz şekilde 
görmelerine set çekmiştir. Her ne kadar başka zamanlarda da izin almadan özel 
odalara girmek mahzurlu olabilirse de, ayette söz konusu kişilere bu üç vaktin 
dışında izin alma sorumluluğu yüklenmemiştir. Çünkü zikredilen vakitlerin dışın
da insanların uygunsuz bir durumda veya ona yol açacak bir halde bulunması 
nadirdir. Özel odalara girerken izin alma sorumluluğu getirilen bu vakitler, adeta 
başka zamanlarda da izin almanın gerekliliğine işaret etmektedir.288 

288 İ'lamü' l-muvakkıin ( 181 -182) 
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59. Sizden olan çocuklar baliğ olduklarında, kendilerinden öncekiler 
izin istedikleri gibi, onlar da izin istesinler. Allah size ayetlerini  böyle 
açıklar. Allah Alfmdir, Hakimdir. 

60. Nikah ümidi kalmamış, yaşlanıp oturmuş kadınlar için süslerini  
göstermemek şartıyla ruba/arını bırakmakta onlar üzerine vebal yoktur. 
Bununla beraber iffet etmeleri onlar için hayırlıdır. Allah çok iyi işitendir, 
çok iyi bilendir. 

61 . Gözü görmeyen (kör) için bir sorumluluk yoktur. Topala sorum
luluk yoktur. Hastanın da bir sorumluluğu yoktur. Kendi evlerin izden, 
babalarınızın evlerinden, analarınızın evlerinden, kardeşlerinizin evle
rinden, kızkardeşlerinizin evlerinden, amcaların ızın evlerinden, hala
larınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, yahut teyze/erinizin evle
rinden ya da (hazinadarı olup} anahtarların ı  elinizde bulundurduğunuz 
kimselerin veya dostların ızın evlerinden yemek yemenizde size de bir 
sakınca yoktur. Ve sizin için topluca veya ayrı ayrı yemenizde de vebal 
yoktur. Ne zaman ki bu evlere girerseniz, kendinize (evlerde bulunanla
ra) Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir selam olmak üzere selôm 
veriniz. Allah size akıl edesiniz diye, ayetleri böyle açıklıyor. 
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62. Müminler ancak o kimselerdir ki onlar Allah 'a ve RasCılüne iman 
ederler. Ayn ı  zamanda onlar kamuyu ilgilendiren herhangi bir işi danış
mak için onunla bir arada olduklarında ondan izin almadıkça yanından 
ayrılmazlar. Şüphe yok ki senden izin isteyenler Allah 'a ve Rasulüne 
iman edenlerdir. Bazı işleri için senden izin istediklerinde onlardan kime 
istersen izin ver ve onlar için Allah 'dan mağfiret iste. Muhakkak Allah 
bağışlayandır, rahmet edicidir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanında iken 
ondan izinsiz bir yere çekip gitmemenin iman! bir gereklilik olduğu belirtilmiş
tir. O halde , Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetine uygunluğunu 
test etmeden herhangi bir ilmi görüş ve ekolü benimsememek çok daha önemli 
bir !mani gerekliliktir. Onun izni ,  getirdiği prensiplerin gösterdiği müsaadelerden 
anlaşılır. 289 

63. Peygamberin çağrısın ı  aranızda birbirinize çağırdığın ız gibi belle
meyin . Aranızda birbirinizin arkasına gizlenerek gizlice sıvışıp gidenleri
n izi muhakkak Allah bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler kendile
rine bir mihnet veya acıklı bir azabın isabet etmesinden çekinsinler. 

64. Dikkat edin! Şüphe yok ki göklerle yerde olanlar Allah 'ındır. O 
sizin (itaat ve masiyet gib i) neyin üzerinde olduğunuzu çok iyi bilir. Ona 
döndürülecek/eri günde onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah 
herşeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimenin anlamı hakkında müfessirler iki görüş zikretmişlerdir: 
1 .  Peygamberi birbirinizi çağırır gibi ismiyle çağırmayın . Aksine ona "Ey 

Allah' ın resulü! " ,  "Ey Allah'ın peygamberi !" gibi saygılı hitaplarla seslenin! 
Bu manaya göre ayet-i kerimedeki .. t.&.� "çağırma" masdarı nesnesi ile tamla

ma içindedir ve "müminlerin peygambere seslenmesi" anlamındadır. 

289 İ ' lamü'l-muvakkıin (1/87) 
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2. Peygamberin sizi çağırmasını birbirinize yaptığınız ve dilerseniz kabul edip 
dilemezseniz kabul etmeyeceğiniz türden herhangi bir çağrı gibi görmeyin !  Ak
sine o sizi çağırırsa onun çağrısına cevap vermeniz mutlaka gereklidir. Onun 
çağrısını göz ardı etmeniz asla cfüz olmaz. 

Bu manaya göre ise ayetteki .. ıs.S "çağırma" masdarı öznesi ile tamlama 
içindedir ve "Peygamberin ümmetini çağırması" anlamındadır.290 

Allah Teala , peygamberine insanların birbirine seslenmesi gibi seslenilmesini 
yasaklamıştır. Ona "Ey Muhammed! "  şeklinde ismiyle değil de, "Ey Allah' ın El
çis i ! "  gibi saygılı bir hitapla seslenilmesini emretmiştir. 

Ona ancak kafirler ismiyle hitap ederler. Müslümanlar ise ona "Allah' ın El
çisi" diye seslenirler. Bu, huzurunda iken böyle olduğu gibi gıyabında iken de 
böyledir. Birbirimizi çağırdığımız türden hitaplarla onu anmak Müslüman' a ya
kışmaz. Aksine ona en şerefli duayı etmesi, salat ve selam getirmesi gerekir. 291 

Allah Teala , insanların birbirlerine seslenir gibi peygambere seslenmelerini 
yasaklamıştır. O halde onu, birbirlerini çağırdıkları gibi ismiyle çağırmaya kal
kışmamalıdırlar. Aksine ona "Allah' ın Elçisi !" "Allah'ın peygamberi ! "  şeklinde 
saygılı bir ifade ile hitap etmelidirler. 

Bu emir, Hz. Peygamber' e verilen değeri , saygıyı ve önemi göstermektedir. 
Başka bir kimsenin anılmasıyla Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem

anılması arasındaki farkı göstermek için onun ismini anınca salat ve selam ge
tirmek gerekir. Nitekim ona seslenmenin başka birine seslenmek gibi olmadığını 
göstermek için de ona "Peygamber" ve "Rasul" sıfatlarıyla hitap etmek gere
kir. Eğer o anıldığı zaman salat ve selam getirmek gerekmese onun anılması ile 
başka birinin anılması arasında bir fark olmazdı. Bu ayet-i kerimeye verilen iki 
anlamdan biri budur. 

Ayete verilen diğer anlam ise şudur: Peygamberin sizi çağırmasını bir kıs
mınızın diğerini çağırması gibi görerek - birbirinize yaptığınız gibi - bir takım 
bahane ve mazeretler ileri sürüp ona cevap vermeyi geciktirmeyin! Aksine sizi 
çağırdığında derhal onun yanına koşup çağrısına cevap verin ve emrine itaat 
edin! Hatta namaz kılıyor olmanız bile onun çağrısına cevap vermenizi ve emri
ne itaat etmenizi geciktirecek bir sebep olmasın! Namaz kılıyor olmanız bile onun 
çağrısına cevap vermeyi geciktirmenizi hoş gösterecek bir mazeret olmuyorsa 
onun dışında her hangi bir sebep veya mazeret olabilir mi? Elbette olamaz! 

Bu anlama göre ayet-i kerimedeki .. 1.&-; "çağırma" masdarı, "peygamberin 
ümmetini çağırması" manasında öznesiyle isim tamlaması oluşturmuştur. Daha 

290 Medaricü's-salikln ( I I/389-390) 
291 Celaü' l -efham (88) 
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önce verilen anlama göre ise "ümmetin peygamberi çağırması" manasında nes
nesiyle tamlama içindedir. 

Şöyle bir tahlil de yapılabilir ve bu yukarıdaki iki görüşten daha isabetli olur: 
Burada söz konusu masdar, özne veya nesnesiyle isim tamlaması oluşturma
maktadır. Aksine (o, masdar değil de, halis bir isim gibi kabul edilir ve) oluşturdu
ğu isim tamlaması da öyle itibar edilir. Buna göre mana şöyle olur: Peygamberle 
ilgili olan, ona füt olan çağrıyı birbirinizi çağırmanız gibi görmeyin! 

Bu mana, yukarıda zikredilen iki manayı da ihtiva eder. Yani hem Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- herhangi bir insana seslenir gibi ismiyle ses
lenilmemesi yasağını içerir, hem de Hz. Peygamber' in çağrısına geciktirmeden 
anında cevap verilmesi emrini. 

Hülasa Allah Teala , gerek onun insanlara seslenişinde, gerekse insanların 
ona seslenmesinde Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- başkalarından çok 
ayrı, bambaşka bir yeri olduğunu belirtmiş, böylece ümmetin ona göstermekle 
mükellef olduğu saygı ve hürmeti açıklamıştır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi veseli em- adı anıldığında ona salat ve selam ge
tirerek onun seçkin konumunu göstermek de aynı sebepten kaynaklanmaktadır.292 

Allah Teala, Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- herhangi biri gibi is
miyle anılmasını yasaklamıştır. Şu halde Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem
salat ve selam getirmek başkasına dua etmek gibi kabul edilebilir mi? Elbette 
kabul edilemez!293 

292 Celaü'l-efham (235) 
293 Celaü' l-efham (279) 



FURKAN SÜRESİ 
[77 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Hak ile batılı ayıranı (Furkônı), alemlere uyarıcı olsun diye kuluna 
indiren, (Allah) ne yüce, ne mübarektir! 

Tefsiri: 

Bereket ikiye ayrılır: 
1 .  Allah Teala'nın fiili olan bereket. Bu anlamda "bereket" kelimesinin fiili 

.!.l_;L şeklinde gelir ve nesnesini doğrudan veya ,fa ya da J edatlarıyla alır. Bu 
fiilin ism-i mef'ulü (edilgen ortaç) .!.l_;L. "bereketlendirilmiş;, şeklinde gelir. Yani 
Allah Teala tarafından mübarek hale getirilmiş demektir. 

2 .  Rahmet ve şerefin nispet edilmesi gibi Allah'a nispet edilen bereket. Bu 
anlamdaki "bereket" kelimesinin fiili .!.l_;l . .; şeklinde gelir. Bu fiil, Allah'ın dışında 
hiç kimse hakkında kullanılmaz, kullanılması da doğru olmaz: 

Allah Teala da, kulu ve elçisi de birinci anlamıyla mübarektir: Nitekim 
Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim' de Hz. Isa' nın şöyle dediğini aktarmaktadır: � J 
ci �i ts_;t7: "Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı "294 

-

Demek ki Allah Teala'nın mübarek kıldığı herkes birinci anlamıyla mübarektir. 
Ancak ikinci anlamı ifade eden .!.l_;l.� fiili sadece Allah hakkında kullanılabilir. 
Nitekim Cenab-ı Hak onu sadece kendisine hasrederek şöyle buyurmuştur: 
�Wt �_:, 4iıı i.l.Jl? "Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir"295 •..1.2 ı,S� I il_;� 
J.ıi.Jı "Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir"296 _:,....;.1 ". •. � ı .!.IJL? 

294 Meryem 19/31 
295 Gafir 40/64 
296 Mülk 67/1 
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�t_;Jı "Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir"297 � lŞJiıı I.lj�j 
J. o ı:. '  J o � ' · ·· dı · :i,i;L.:J\ !le �J3..y · I•+·; V · · :; ı ·  ..:..ı1 - � 'I\ & "Göklerin yerin ve ikisi Y'.:>:" J' •. !.J • r . J · ·  J <./' .J J .r-- ' 

arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine dit olan Allah ne yücedir! Kıyamet 
saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz"298 J; l:?jj\ I.l.J0 
•4 )-" ı:.ıti )jı "Kuluna Furkôn'ı indiren Allah, yüceler yücesidir"299 0ı ı.S�jı I.ljl.;.i 
�) �-! ı_;.;- 2.1 � �0. "Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ;rmaklar 
akan Cennetleri verecek olan A/lôh 'ın şanı yücedir. "300 ��ı ı.} � lŞ..Uı .!l;0 
� J�� "Gökte burçları vôr eden Allah, yüceler yücesidir. "301 -

Görüldüğü üzere Kur' an-ı Kerim' de il).:; "şanı yüce olmak" fiili sadece Allah 
Teala hakkında kullanılmakta ve başka birine nispet edilmemektedir. Ayrıca ı}L.ü 
"yüce olmak" �l.ü "azamet sahibi olmak" fiilleri gibi abartı ifade etmektedir . 
.!.l.JL.; fiili de, yüceliğin kemal ve zirve mertebesini gösteren ı)Lv fiiliyle aynı kalıp
tadır. Bu sebeple !.l)-:i fiili de, Allah'ın bereket, azemet ve genişliğini göstermekte
dir. Bu manaya işaret etmek üzere , selef içerisinde bazı alimler, !..l.JL; fiili hakkında 
şu yorumları yapmışlardır: 

- Azamet sahibi olmak. 
- Tüm bereketler Allah katından gelir. Her türlü bereket O'nun katındandır. 
- Mahlukatına hayrı ve ihsanı çok olmak. 
- Kullarına merhamet ve şefkati geniş olmak. 
- Sıfat ve fiillerinde her şeyden yüce ve aşkın olmak. 
- ..r.lZ "Mukaddes olmak" , demektir. v-.ıi "Kudsiyet" ise temizlik anlamına 

gelir. 
- Herşeyi mübarek kılmak. 
- Yüce oldu, demektir. Bu kelimeden türeyen !..lj� "mübarek" ise, "yüce 

olan" manasına gelir. 
Yukarıdaki yorumları Beğav! nakletmiştir. 302 
Şöyle bir yorum da yapılmıştır: !.l.JL.; kelimesi, "zikriyle bereket elde edilen ve 

berekete ulaşılan" manasındadır. 
İbn Abbas ise bu konuda şöyle demiştir: Her türlü bereketi getiren, anlamın

dadır. 

297 Mü'minCın 23/14 
298 Zuhruf 43/85 
299 Furkan 25/1 
300 Furkan 25/10 
301 Furkan 25/61 
302 Tefsiru' l-Beğavi ( ll/240) 
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Bir başka yoruma göre ise !lJ� kelimesi, "sabit, dfüm, ezeli ve ebedi" 
manasına gelir. 

Bu yorumları da Beğavi nakletmiştir. 
Bereket kelimesinin asıl manası, çok ve devamlı hayırdır. Bu sıfata ve fiile 

Allah'tan daha layık kimse yoktur. Selefin yorumları da bu iki mana etrafında 
dönüp dolaşmaktadır.303 Bu iki mana da birbirini gerektirmektedir. Ancak fiil an
lamından çok, sıfat anlamı kelimeye daha uygundur. Çünkü !lJ� kelimesi, _)L.ü 
"yüce olmak" , ._,.....L.A.; "mukaddes olmak" ve t1'L.ü "azametli olmak" gibi süreklilik 
ifade eden bir fiildir. Bu fiiller "Bir başkasını yüce, mukaddes ve azametli kılmak" 
anlamına gelmediği gibi, !.lJ� fiili de hiçbir şekilde böyle bir anlama işaret etmez. 
Nasıl ki _)L.ü ve ._,.....L.A.; fiilleri, sadece nispet edildikleri zatın yüce ve mukaddes ol
duklarını ifade ederse !lJ� fiili de sadece Allah' ın şanının yüce olduğunu belirtir. 
Asla "Bir başkasını mübarek kıldı" manasına gelmez. Zaten iki mana arasında 
hem kelime hem de mana bakımından çok büyük fark vardır. "Şanı yüce oldu" 
manası lazım (geçişsiz) ' "başkasını mübarek kıldı" manası ise müteaddi (geçişli) 
dir. Dolayısıyla - her ne kadar bu iki mana arasında ilgi bulunsa da - !l} . .J 

fiilini, "Bir başkasına bereket verdi" "Bir başkasını mübarek kıldı" şeklinde yo
rumlayanlar isabetli bir mana vermiş olmazlar. Çünkü !lJ� fiili, � gibi geçişsiz 
bir fiildir. � celal, lütuf ve ihsan sıfatlarının çok olması anlamına gelir. !l )-:,; fiili 
ile aynı kökten olan !.l J� ise , _}=İ "vermek" ve �İ "lütufta bulunmak"304 gibi 
müteaddi bir fiildir. Müteaddi mana, lazımı gerektirdiğinden seleften bazıları !lJ� 
fiiline, her iki manayı da içermesi için müteaddi anlam yüklemişler ve !l ) . .J fiiline 
"tüm bereketler Allah katındandır" manası vermişlerdir. Bu, fiilin nispet edildiği 
"Allah Teala'nın yüceliği"ni belirtmesine ek bir manadır. Biz bu konu üzerinde el
Fethu' l-Mekki305 adındaki eserimizde yeterince durduk ve şöyle dedik: Tüm be
reketler Allah katındandır. O, mübarektir, bereket verdiği kimseler de mübarektir. 
Bu sebeple O'nun kitabı da, peygamberi de, evi de mübarektir. Keza şerefli 
kıldığı ve özel bir önem verdiği zaman ve yerler de mübarektir. Mesela kadir 
gecesi mübarektir. Mescid-i Aksa' nın çevresi ve Şam diyarı mübarektir. Çünkü 
Kitabı'nın dört ya da beş yerinde oranın bereketli olduğunu belirtmiştir.306 

Müslim' in Sahlh' inde Sevban'dan rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- namazdan çıkınca şöyle derdi: f )\...;.JI �J f i.:11 ..:....;i �İ 
İ-ı_}jJlj ��\ \� � .;,..$)\� ''Allô.h 'ım! Sen Selôm 'sın!  Selôm da Sendendir. Ey celôl 
ve ikram sôhibi Allôh 'ım! Senin şôn ın yücedir! " 

303 Bk. Tefsiru't-Taberi (XVIII/179) 
304 Bu fiil ,.}>- edatıyla müteaddi olur. (Mütercimin notu) 
305 Benim bilebildiğim kadarıyla bu kitap, müellifin günümüze ulaşmayan kitaplarındandır. 

(Derleyenin notu) 
306 Bk. A'raf 7/137; İsra 17/1 ;  Enbiya 21/7 1 ,  81 (Derleyenin notu) 
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Allah' ı  hem noksan sıfatlardan arındıran hem de en etkili ,  en veciz ve en 
manidar şekilde O'nun şanını bildiren bu övgü dolu kelimeler son derece dikkat 
çekicidir. 

Allah' ın Selam olduğunu, selamın da O'nun katından olduğunu bildirmek
tedir. Çünkü sıfat olarak da mülk olarak da selam Allah'a füttir. Daha önce açık
landığı üzere Allah Teala'nın kemal sıfatları da, celal sıfatları da, fiilleri de, isimleri 
de es-Selam sıfatının özelliklerini içerir, her türlü eksiklikten uzaktır. 

Hamd (övgü) de sıfat olarak da mülk olarak da O'na füttir. O, bizatihi övgü
ye layıktır. Kullarından dilediğini de över ve ona katından övgü bahşeder. 

Keza izzet ve şeref de sıfat olarak da mülk olarak da O'na füttir. O, izzet ve 
şeref sahibidir. Hiçbir şey O'ndan daha izzetli ve şerefli olamaz. İzzet ve şeref 
sahibi olan kulları , O'nun lütfuyla bunu elde ederler. 

Aynı şekilde rahmet de sıfat olarak da mülk olarak da O'na füttir. 
Bereket de böyledir. O, bizatihi yücedir, mübarektir. Kullarından dilediğini de 

yüce ve mübarek kılar. �L;.iı ..:'..,_:, · .&ı ilJL? "Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden 
yücedir"307 "Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir"308 il).:Sj 
0 ' .: ..:.Jı �L:JI �le- ��� · ı · � : .- ı_. • · .'�1 ..;.;\ · � •i l Jili :J . c�JI "Göklerin yerin 

� .r - ,J ,- J � J .../.') .) . .r-- '-? ' 

ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ô.it olan Allah ne yücedir! 
Kıyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz"309 

Bu bereket öyle bir sergidir ki, alimlerin bilgisi ancak onun uçlarına ve çev
relerine ulaşabilir. Onun ötesi ise mahlukat içinde Allah ' ı  en iyi bilen, Allah 'a en 
yakın olan ve Allah katında değeri en yüce olan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- şu duasında belirttiği gibidir: "Ben Sen'i layıkıyla övemem. Sen, kendin i  
övdüğün gibisin"310  

Uzun olan şefaat hadisinde de şöyle demiştir: "Rabbime secde ederek yere 
düşerim. O da bana şu an dile getiremeyeceğim n ice övgüler ilham eder (de 
onlarla O'na yakarırım) " 

Gam ve kederle ilgili duasında da şöyle demiştir: "Senin belirtmiş olduğun, 
yahut Kitab 'ında indirdiğin, yahut kullarından herhangi b irine öğrettiğin veyahut 
da bilgisi sadece Sen'in katında olan tüm isimlerinle Sana yakarıyorum " 

Bu hadisler, Cenab-ı Hakk'ın, hiçbir meleğin ve peygamberin bilmediği, bil
gisi sadece kendi katında olan bazı isim ve sıfatları olduğunu göstermektedir. 
Bize aczimizi itiraf etmek ve bu konuda O'nun müsaade ettiği sınırria durmak, 
ifrat ve tefrit etmemek düşer. Başarı sadece Allah'tandır.31 1 

307 Gafir 40/64 
308 Mülk 6711 
309 Zuhruf 43/85 
310  Müslim ( l l/123)  Salat, Babu ma yekCılü iza rafea ra'sehCı mine'r-ruku' 
3 1 1  Bedfüu'l -fevfüd (11/185-187) 
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2. Ki göklerin ve yerin mülkü (ve hakimiyeti) yalnız O'nundur ve O, 
hiçbir evlat edinmemiştir. Mülkünde de ortağı yoktur. Herşeyi yaratıp 
onu inceden inceye takdir ve tayin etmiştir. 

3. Onlar O'nu bırakıp hiç birşey yaratamayan, aksine kendileri ya
ratılmış olan ve kendi kendilerine bile bir zarar ve fayda veremeyen, 
öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar can vermeye gücü yet
meyen ilahlar edindiler. 

4. Kafirler dediler ki: "Bu ancak onun uydurduğu bir yalandır. Ona 
başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir. " Muhakkak onlar (bu 
isnadı yapmakla) zulmettiler, asılsız bir iddiada bulundular. 

5 .  Ve dediler ki: "(Bu) öncekilerin masallarıdır. Onu başkalarından 
alıp yazmıştır. Onlar sabah akşam kendisine okunmaktadır. " 

6. De ki: "Onu göklerle yerde olan gizlilikleri b ilen Allah indirmiştir. 
Muhakkak ki O, Gafurdur, Rahimdir. " 

7. Ve şöyle dediler: "Bu nasıl peygamberdir ki yemek yer ve (geçimi 
için) pazarlarda dolaşır? Onunla birlikte uyarıcı olmak üzere beraberin
de bir melek indirilmeli değil miydi? 

8. "Yahut ona bir hazine verilmeli veya mahsullerinden yiyeceği bir 
bahçesi olmalı değil miydi?" Zalimler: "Siz ancak büyülenmiş bir adama 
uyuyorsunuz"  dediler. 

T 



Tefsiri: 

Müşrikler şöyle demek istiyorlar: Eğer Muhammed gökleri ve yeri yaratan 
Allah' ın elçisi olsa, maişetini aramak için bizimle beraber çarşılarda dolaşmak 
ihtiyacı hissetmezdi .  Aksine Allah ona yemek yeme ihtiyacını duymayacak bir 
özellik verir, maiyyetinde melekler gönderir ve bir hazine bahşederek onu geçim 
derdinden kurtarırdı .312 

9. Bir bak, onlar sana nasıl misaller getirip sapıklığa düştüler? Artık 
onlar hiçbir yol bulamazlar. 

1 0. Dilerse sana bunlardan daha hayırlı, altından nehirler akan bah
çeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah, yüceler yücesidir. 

1 1 .  Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Kıyameti yalanlayana da Biz 
şiddetli bir ateş hazırladık. 

1 2. O ateş onları uzaktan görünce, onun büyük bir öfke ile çıkaracağı 
şiddetli uğultusunu işitecek/erdir. 

13. Onlar elleri boyunlarında (zincire) bağlanıp onun dar bir yerine 
atıldıklarında, orada: "(Yetiş ey) ölüm!"  diye feryat ederler. 

312 es-Savfüku'l-mürsele ( I I l/897) 
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14 .  (Onlara) : "Bugün ölümü bir kere değil, bir çok kere temenni  
edin" (denilecek) . 

15 .  De ki: "Acaba bu mu hayırlıdır, yoksa muttakilere va'd olunan ebe
dilik Cenneti mi? Onlar için (Cennet) bir mükafat ve bir dönüş yeridir. " 

1 6. Orada onlar için -kendileri ebedi kalmak üzere - diledikleri her 
şey vardır. Bu, Rabbinin yerine getirmesi istenen bir va 'didir. 

1 7. Onları ve Allah 'dan başka ibadet ettiklerini haşr edip toplayacağı 
gün, der ki: "Benim bu kullarımı siz mi  saptırdınız yoksa kendileri mi  
yoldan saptılar?" 

18. Derler ki: "Seni tenzih ederiz. Senden başkalarını veliler (ma
budlar) edinmek bize yaraşmaz. Fakat Sen onları ve babalarını fayda
landırdın. Sonunda (Senin) zikri(ni) unuttular. Ve helak olan bir kavim 
oldular. " 

1 9. (Onlara denilecek ki): İşte (ilah edindik/erin iz) söylediklerin izde 
sizi yalanladılar. Artık ne üzerinizdeki azabı de/edebilirsiniz, ne de bir 
yardıma güç yetirirsiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azabı 
tattırırız. 

Tefsiri: 

Bu ayetler tefsir ve açıklama gerektirmektedir. "O gün Rabbin onları ve 
Allah 'tan başka taptıkları şeyleri toplar" ifadesi kulluk eden herkesi ve Allah'tan 
başka kulluk ettiği her şeyi içine alır. Ancak "Der ki: Şu kullarımı  siz mi saptırdın ız 
yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?" ifadesi hakkında Verka'nın Ebi Nedh kana
lıyla rivayet ettiğine göre Mücahid şöyle demiştir: Bu, Hz. İsa (a.s) , Hz. Üzeyr 
(a.s) ve meleklere yöneltilmiş bir sorudur. 

Mücahid'in böyle söylediğini ibn Cüreyc de rivayet etmiştir. 
Öte yandan İkrime, Dahhak ve Kelbl ise şöyle demişlerdir: Bu sorunun 

muhatapları içerisinde putlar da yer alır. Allah onlara konuşma kabiliyeti vererek 
"Şu kullarımı siz mi saptırdınız?" sorusunu yöneltir. 

Mukatil şöyle demiştir: Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Size ibadet etmelerini 
onlara siz mi emrettiniz yoksa onlar kendileri mi yoldan çıktılar? 

Bunun üzerine Allah' ın dışında kulluk edilen mabudlar şu cevabı verirler: 
"Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz" 

Bu cevabı ancak melekler, Hz. İsa (a.s) , Hz. Üzeyr (a.s) ve müşriklerin taptığı 
diğer Allah dostları verebilir. Bu sebeple İbn Cerir et-Taberi şöyle demiştir: Allah 
Teala şöyle buyuruyor: Müşriklerin Allah'ın dışında taptıkları melekler ve Hz. İsa 
şöyle der: Rabbimiz! Bu müşriklerin sana nispet ettikleri şeylerden seni tenzih 
eder arındırırız. "Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz" Aksine 
yalnızca sen bizim dostumuzsun. 
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İbn Abbas ve Mukatil şöyle demiştir: Böylece Allah'ı noksanlıklardan arın
dırır ve tapılmaya layık başka bir kimsenin olmadığını belirtmek suretiyle O'nu 
ulularlar. 

Ayetteki ..\.:..;:.; fiili iki şekilde okunmuştur: 

1 . Yedi kıraat imamı bu fiili � şeklinde malum (etken çatılı) olarak oku
muştur. Buna göre anlam şöyle olur: Seni bırakıp da başka dostlar edinmemiz 
bize yaraşmaz. 

2 .  Hasan ve Yezid b. Ka'ka' ise W şeklinde meçhul (edilgen çatılı )  okumuş
tur. Buna göre ise anlam şöyle olur: Senin bırakılıp da bizim dost ( ilah) edinilme
miz doğru değildir. 

Her iki kıraate göre de akla takılan bir husus vardır. 
Öncelikle cumhurun kıraatini ele alalım: Allah Teala onlara şunu sormuş

tur: Size kulluk etmelerini müşriklere emretmek suretiyle onları siz mi saptırdınız, 
yoksa onlar kendi iradeleri, arzu ve hevesleri ile mi saptılar? 

Onların verdikleri cevap ise bu soruya uygun değildir. Çünkü Allah onlara 
"Beni bırakıp da başka dostlar edindiniz mi?" diye sormuyor ki "Seni bırakıp da 
başka dostlar edinmek bize yaraşmaz" şeklinde cevap vermeleri uygun olsun. 
Onlara sormuş olduğu soru, müşriklere Allah'la birlikte ilahlar edinmeyi onlar mı 
emrettiler, yoksa müşrikler kendiliklerinden mi sahte ilahlar uydurdular? 

Bu soruya uygun cevap şöyle olabilirdi: Allah'la birlikte başka ilahlar edin
melerini onlara biz emretmedik. Onlar kendileri bunu tercih ettiler ve bundan 
hoşnut oldular. 

Nitekim başka bir ayet-i kerimede müşriklerin tapındığı Allah ' ın iyi kullarının 
şöyle dedikleri nakledilmiştir: " (Onların suçlarından) beri olduğumuzu sana arz 
ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyor/ardı (kendi arzularına tapıyorlardı) . "313 

Bu kıraate göre soru ve cevap arasındaki bu uyumsuzluğu görenler ayeti 
ikinci şıktaki gibi okumuşlar ve okuyuşlarına göre cevabın soruyla uyum içinde 
olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü bu okuyuşa göre mana şöyle olmaktadır: Bizim 
ilah olarak kabul görülmemiz uygun değildir. Uygunsuz bir şeyi onlara nasıl em
rederiz. Bu, bize yaraşmaz . 

Ancak bunlar bu okuyuşla başka bir mes' ele akla getirmektedirler. O da 
ayetteki �LJJİ ;.r "dostlar" kelimesinin başında zait 0-- edatının314 bulunmasıdır. 

313 Kasas 28/63 
3 14 Zait, "fazla" manasında olup, ibarede yer almaması durumunda anlamda değişiklik olma

yacak kelimeler için kullanılmaktadır. Mesela yukarıda söz konusu olan er edatı olmasa 
manada bir değişiklik olmaz. Bununla birlikte bu edat manayı pekiştirebilir. (Mütercimin 
notu) 
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Halbuki zfüt � edatı, sadece � J ,y �..ri> Lo .J::-.J ,y ili Lo "Hiç kımse kalkmadı" , 
"Hiç kimseye vurmadım!"  gibi manasında genellik bulunan ifadelerde kullanılır
sa güzel görülür.315 Bu ayet-i kerimede ise ,y edatı , tahsis edilmiş (mi'lnası sınırlı} 
olan •lJJİ "dostlar" kelimesinden önce gelmiş ve cümledeki olumsuzluk edatı bu 
kelimeye yönelmiştir. Halbuki bu gibi durumlarda zfüt ,y edatının kullanılması 
güzel görülmez. Çünkü müşrikler tarafından ilah olarak görülen Allah'ın veli kul
ları, -müşriklerin iddialarının aksine - onlara Allah 'tan başka ilah edinmelerini 
emretmekten uzak ve beri olduklarını , zaten böyle bir emri vermenin kendilerine 
yaraşmadığını, zira kendilerinin kulluk edilmeye layık olmadıklarını, bu sebeple 
başkalarını böyle bir şeye çağırmalarının gerçek dışı olduğunu belirtmişlerdir. 
Buna göre ayet-i kerime, •lJJİ kelimesinden önce zfüt ,y edatı getirmeden 0l5 Lo 

�JJ ..r •lJJİ W 01 L:J � şeklinde veya .l.)Jİ �JJ .y şeklinde okunmalıydı. 
Ayeti ilk kıraatteki gibi okuyanlar yukarıda zikrettiğimiz soru-cevap arasında

ki uyumsuzlukla ilgili olarak şu açıklamaları yapmışlardır: 
1 .  Ayetin anlamı şudur: Senden başkasına tapmamız, senin dışında birini 

dost ve mabud edinmemiz bize yaraşmaz. Böyleyken başka birini bize kulluk 
etmeye nasıl çağırırız? Biz senden başkasına kulluk etmezken, herhangi birinden 
bize kulluk etmesini nasıl isteriz? 

Öyle ya, onlar kendileri için Allah'tan başkasına tapmayı uygun görmezken 
başkalarını kendilerine kulluk etmeye nasıl çağırırlar? 

Bu izah Ferra'ya aittir. 
2 .  Cürcanl şöyle demiştir: Ayet-i kerimedeki ifade, tedrlc ile soruya uygun 

hale gelir. Çünkü bir şeye kulluk eden kimse onu dost edinmiş olur. O kimse 
onu dost edinince taptığı şey de onun dostu olmuş olur. Bu ayet-i kerime bunu 
göstermektedir: "O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra melekler: Size 

315 Birinci kıraatte de .uJ\ "dostlar" kelimesi zait '-" harfinden sonra geliyor. Ancak bu kıraatle 
_L;.:, "ediniriz" fiili tek mef'ul (nesne) ile kullanılmaktadır. Dolayısıyla mef'ulü öncesinde 
0" edatının olması problem oluşturmamaktadır. Halbuki ikinci kıraatle ı..:; "ediniliriz" fiili 
iki mef'ul ile kullanılmaktadır. Birincisi naib-i fa.il (sözde özne) olan fiilin içindeki y-.. "biz" 
zamiri, diğeri ise zait '-"" eda.tından sonra gelen •l:lJI "dostlar" kelimesidir. İleride Zeccac'tan 
yapılacak alıntıda da geleceği gibi iki mef'Ul alan bir fiili, birinci mef'ulünün değil de ikinci 
mef'ulünün önüne zait '-" edatı getirerek kullanmak Arapça'da uygun görülmez. Çünkü 
bu mef'ullerden birinci mübteda (özne) ,  ikincisi haber (yüklem)dir. Konuyla ilgili bk. (Bk. 
İbn Hişam, Muğni' l-leb!b, nşr: Muhyiddin Abdülhamid, i l ,  324 . )  Müellifin, ikinci kıraate 
göre ayet-i kerimedeki nefyin (olumsuzluk) tahsis edilmiş (mahsus, sınırlı) bir şeye girdiğini 
belirtmesinin sebebi, • .  J\ "dostlar" kelimesinin Allah'ın veli kullarıyla sınırlı olmasından 
ileri gelse gerektir. Halbuki birinci kıraatte böyle bir belirlilik ve sınırlandırma söz konusu 
olmayıp Allah'ın veli kulları, Allah'tan başka hiç kimseyi dost edinmediklerini belirtmiş ol
maktadırlar. Nitekim yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı ikinci kıraatte '-" edatının zait 
olmadığı, ba'ziyet ifade ettiği belirtilmiştir. Bk. Konevl, Beydavl Haşiyesi, Dersaadet, V, 152 
(Mütercimin notu) 
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tapanlar bunlar mıydı? diyecek. (melekler de:) Sen yücesin, bizim dostumuz on
lar değil, sensin diyecekler. "316 Bu ayet-i kerime göstermektedir ki, kulluk edinen 
kimse kulluk ettiğine dost olmaktadır. Buna göre Allah'ın veli kulları şöyle demiş 
olmaktadırlar: Başkalarına bizi dost edinmelerini emretmek ve seni bırakıp da 
bize kulluk eden dostlar edinmek bize yakışmaz. 

Bu, İbn Abbas' ın ayet hakkındaki sözünün bir açılımıdır. O şöyle demiştir: 
Allah' ın veli kulları, onlara tapınan kimselere şöyle diyorlar: Biz sizi dost edinme
dik. Bize kulluk etmenizden de hoşlanmadık. 

Cürcani devamla şöyle demiştir: "Seni bıkanp da başka dostlar edinmek bize 
yaraşmaz" ifadesiyle, kulların Allah'tan başka dost edinmesinin yakışık almadığı 
anlamının kastedilmiş olması da mümkündür. Yani Allah'ın veli kulları, bu sözle
riyle "Biz de, bize tapanlar da senin kulunuz, senin kullarının senin dışında dostlar 
edinmesi uygun değildir" anlamını kastetmişlerdir. Ancak tevazularından dolayı 
"dost edinme" fiilini kendilerine nispet etmişlerdir. Bu, kötü bir davranış yapan 
birine "Benim böyle bir şey yapmam uygun olmaz" demeye benzer. Böylece o 
kimseye şu mesaj verilmiş olur: Sen de benim gibi hesaba çekilecek bir kulsun. Bu 
davranışı benim yapmam uygun değilse senin yapman da uygun değildir. 

Cürcanl sözünü şöyle sürdürmüştür: Ayetteki soru ve cevabın görünüşteki 
bu uyumsuzluğundan dolayı bazıları J.;..;.; fiilini meçhul okumuşlardır.317 Bu oku
yuş anlam bakımından daha uygundur. 

Ancak Zeccac şöyle demiştir: Bu yanlış bir okuyuştur. Çünkü , zfüt ,:_,,. edatı 
fiilin her iki mef'ulünün (nesnesi) önünde olarak t)_, ..:ı.,,-İ er ..:.ı.l>..;\ L. "Hiç kim
seyi dost edinmedim" şeklinde kullanılır. Ancak bu ifade zait ı.r edatı fiilin ikinci 
mef'ulü olan '"")_, kelimesinin önüne getirilerek JJ er LL>-İ ..::..ı.l>..;\ L.. şeklinde söy
lenmez. Çünkü er edatı, çoğul anlamı içeren tekil bir kelimenin olumsuzluğunu 
belirtmek için kullanılır. Bu sebeple Wü -'°�\ ,:_,,. L.. "Hiç kimse kalkmadı" , J:::-.J ,:_,,. L.. 

• A. W �"Hiç kimse kendisine zarar veren şeyi sevmez" şeklinde kullanıl ır. 
Ancak, mesela ikinci cümledeki anlamı ifade etmek için kelimeler '-:-"-° ,:_,,. J:::-.J L.. 

• A. W şeklinde dizilmez. 
Zeccac devamla şöyle demiştir: Bize göre bu kullanım hiçbir şekilde uygun 

değildir. Eğer uygun olsa _:r.�L> G. �l � p W "Hiçbiriniz buna mani de 
olamazdmız"318 ayetinin kelimelerinin ı.:r-?.l>- ,:_,,. u. -L>-1 L.. şeklinde dizilmesi uy
gun olurdu.319 

316 Sebe 34/40-41 
317  Yukarıda geçen iki kıraatten ikincisi. İzah için oraya bk. (Mütercimin notu) 
318 Hakka 69/47 
319 Zeccac'tan yapılan alıntı burada sona eriyor. Bk. Zeccac, Meani' l-Kur'an ve İ 'rabuh, 1-V, 

(nşr: Abdülcel11 Abdüh Şeleb1), 1 .  Baskı, Beyrut: Alemü'l-kütüb, 1988, iV, 60-61 (Müterci
min notu) 
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Eğer zfüt l.r" edatı olmasaydı bu kıraat doğru olurdu. 
en-Nazm adındaki eserin müellifi şöyle demiştir: Bu kıraatın tercih edilme

mesinin sebebi şudur: Zfüt l.r" edatı, öncesinde başka mef'ul (nesne) olmayan 
mef'ullerden önce kullanılır. Eğer bir mef'ulden önce başka bir mef'ul zikredil
mişse zfüt l.r" edatının kullanılması uygun olmaz. Nitekim ;Jj � � 0l � 0l5 l.4 

"Allah 'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir"320 ayet-i kerimesinde mef'Cıl olan 
ve başında zait l.r" edatı bulunan ..UJ "evlat" kelimesi dışında cümlede herhangi 
bir mef'ul bulunmamaktadır. Eğer ayetin kelimeleri, ..LIJ "evlat" kelimesinden 
önce, mesela ..G-1 "biri" kelimesinin mef 'ul olacağı ..LIJ .:r f..G-İ � ,:.ı\ .ı.ıı 0l5 L. şe
kilde dizilse Arapça bakımından uygun olmazdı. 

Bununla birlikte bazı alimler, bu kıraatin lafız ve mana bakımından doğru 
olduğunu ileri sürmüşler ve bu okuyuşu Arapça kfüdelere dayandırmaya çalışa
rak şöyle demişlerdir: Arapçasının düzgün olduğunda şüphe edilemecek kimse
ler ayeti bu şekilde okumuşlardır. Rivayetlerde bazı ihtilaflar bulunmakla birlikte 
Zeyd b .  Sabit, Ebü'd-Derda, Ebu Ca'fer, Mücahid, Nasr b .  Alkame, Mekhul, 
Zeyd b .  Ali ,  Ebu Reca, Hasan, Hafs b. Humeyd, Muhammed b. Ali de böyle 
okumuştur. 

Ebü' l-Feth İbn Cinnl bu zevatın bu şekilde okuduğunu zikrettikten sonra 
ayeti şöyle tahlil etmiştir: �l)Ji u-- "dostlar" kelimesi cümlede hal (durum zarfı) 
olur. Buna göre ayet, "Senin dışında dostlar olarak görülmemiz uygun değildir" 
manasındadır. Zfüt l.r" edatı cümledeki olumsuz yapıdan dolayı gelmiştir. Nite
kim �J f-';'.j ..::..ı�\ "Zeydi vekil tayin ettim" cümlesi olumsuzlaştırıldığında ikinci 
mef'ul olan J:5 J "vekil" kelimesinin başına zfüt l.r" edatı getirilerek f..Lı_j ..::..ı�I \.. 

J:5J l.r" "Zeyd' i  vekil tayin etmedim" denilir. Keza wJ.:ı �i "Ona bir dirhem 
verdim" cümlesi olumsuzlaştırıldığında ikinci mef'ul olan r"'J.:ı "dirhem" kelime
sinden önce zfüt l.r" edatı getirilerek r"' J.:ı .:r .�_ç.\ l.ıo "Ona tek bir dirhem bile 
vermedim" denilir. Bunlar mef'ulle ilgili örneklerdir.32 1 

İbn Cinnl, zfüt l.r" edatının halden önce getirilmesinin mef'ulden önce geti
rilmesi gibi olduğunu söylemek istiyor. Bunun örneği )ül:::..o ...:l.J..>.İ 0 1  .) � \.. 

"Sana ağırdan alarak hizmet etmem bana yaraşmaz" cümlesidir. Bu cum1e pe
kiştirilmek istendiğinde hal olan Sül:::..o kelimesinin önüne zfüt l.r" edatı getirilerek 
şöyle denilir: J.;l:::.. l.r" &J..>.İ 0i J � \.. 322 

320 Meryem 19/35 
321 Metindeki ibare "o' _,.....,..ıı _;. l.i.,. "Bunlar, mef'ulün fih (zarf) i le ilgili örneklerdir" şeklindedir. 

Derlemedeki .,; fazladır. Zaten konu mef'ulün fih ile ilgili değil, mef'ulün bih (nesne) ile 
ilgilidir. Bk. İbn Cinn!, el-Muhteseb (nşr: Ali en-Necd! Nasıf - Dr Abdülfettah İsmfül Şeleb1) , 
! - i l ,  Kahire, 1994, i l ,  1 19-120 (Mütercimin notu) 

322 İbn Malik'in de savunduğu zait _ .• edatının halden önce gelmesi görüşünü İbn Hişam red
detmiştir. Bk. lbn Hişam, Muğni' l-lebib. 1-II, (nşr: Muhyiddin Abdülhamid) il, 324 
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Burada şöyle bir soru so: ula bilir: İki kıraatin de lafız ve mana bakımından 
doğru olduğu anlaşılmıştır. Şu halde kastedilen manayı ifade etmekte ve Allah ' ın 
veli kullarını müşriklerin ithamlarından arındırmakta hangisi daha etkili ve daha 
güzeldir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: İkinci kıraate göre onlar müşriklerin kendilerini 
dost edinmelerini reddetmişlerdir. Cumhurun kıraati olan birinci kıraata göre ise 
Allah' ın dışında herhangi bir dost edinmelerinin kendilerine yakışmadığını bil
dirmişler ve şöyle demişlerdir: Sadece sen bizim dostumuz ve mabCıdumuzsun! 
Seninle birlikte başka bir ilaha kulluk etmeyi kendimize yakıştıramazken kullarını 
seni bırakıp da bizi tapmaya çağırmak b ize yakışır mı? 

İkinci mana, öncekinden daha güzel ve daha etkilidir. 

Her iki kıraate göre de bu cevabı verenler melekler ve müşriklerin taptığı 
Allah' ın diğer veli kullarıdır. Putların böyle bir cevap vermesi ilk bakışta anlaşılan 
bir mana değildir. Bununla birlikte şöyle bir yorum yapmak da mümkündür: 
Allah Teala, müşrikleri yalanlamak, taptıklarnıdan ayırmak ve onlara cevap ver
mek üzere putlara konuşma kabiliyeti verebilir. 

Bu ayet, mana bakımından şu ayetlere benzemektedir: "İşte o zaman 
(görecekler ki) kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla 
uzaklaşırlar"323 "Onların (suçlarından) beri olduğumuzu sana arzederiz. Zaten 
onlar aslında bize tapmıyor/ardı (kendi arzularına tapıyorlardı) , derler"324 

Daha sonra ilah edinilmiş olan kimseler, insanların Allah' a imanı bırakmala
rının sebebini şöyle açıkladılar: "Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet 
verdin ki, sonunda (seni) anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular" 

İbn Abbas, onların sözlerinin şu anlamda olduğunu belirtmiştir: Onların öm
rünü uzattın ,  rızıklarını genişlettin ve onlara lütufta bulundun! 

Ferra ise şu manayı vermiştir: Fakat sen onları mal ve çocuklarla faydalan
dırdın. Böylece seni hatırlamayı unuttular ve senin ihsanından uzak, helaki hak 
eden bozguncu bir topluluk oldular. Ayette geçen rJY. "helak olanlar" kelimesinin 
türediği )r.JI kelimesi, helak ve fesat manasına gelir. Kazanç getirmeyen ticari 
eşya hakkında bu kökten türeyen J4 fiili ile .w...Jı ..:...ı J4, talibi olmayan kadın hak
kında öl_ro-Jı ..:...ı J4 denilir. 

Katade şöyle demiştir: Allah'a yemin olsun ki Allah' ın zikrini unutan her top
luluk bozulup helak olmuştur. Bu ayetin manası şudur: Onları biz saptırmadık. 
Onlar kendileri saptılar. 

323 Bakara 2/1 66 
324 Kasas 28/63 
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Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Jşte söylediklerinizde sizi yalancı 
çıkardılar. " Yani taptığınız kimseler, ilah olduklarına ve benim ortağım oldukları
na dfür iddialarınızı yalanladılar. 

Veya mana şudur: Onlara tapınmanızı emrettiklerine ,  sizi kendilerine kulluk 
etmeye çağırdıklarına dfür iddialarınızı yalanladılar. 

Bu hitabın dünyada iken müminlere yapıldığı da ileri sürülmüştür. Buna 
göre mana şöyledir: Ey müminler! Bu müşrikler, Hz. Muhammed'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Allah'tan size getirdiği tevhid ve iman ilkeleri hakkında söyledikle
rinizi yalanladılar. 

Bununla birlikte ilk verdiğimiz mana daha güzeldir. Bağlam da onu destek
lemektedir. 

Bu ayet-i kerimedeki .:.ı).,,Z � "söyledikleriniz" ve 0}<.:�:..;_; W "Güç yeti
remezsiniz" kelimeleri .s harfiyle �)� � "söyledikleri" ve ı:,� W "Güç 
yetiremezler" şeklinde de okunmuştur.325 Bu durumda onların kıyamet günün
deki durumları, azabı kendilerinden savamayacakları ve Allah' ın yardımına da 
mazhar olamayacakları belirtilmiş olur. 

İbn Zeyd şöyle demiştir: Kıyamet gününde insanlar toplandığı vakit bir 
münadi şöyle sorar: "Size ne oldu ki birbirin ize yardım etmiyorsunuz?"326 Allah' ın 
dışında ilah diye tapınılan kimseler, o gün kendilerine tapanlara hiçbir fayda ve
remez. Allah'tan başka ilah edinen kimseler de ilahlarına yardım edemez. "Evet, 
onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. "327 

Rahman'la karşılaştıkları gün şeytanı izleyenlerin durumu işte böyledir. Mü
minlerden ayrıldıkları ve şu çağrıyı duydukları zaman onların hali ne kadar kö
tüdür: "Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkarlar! Ey Adem oğulları! Size şeytana 
tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır, demedim mi? Ve bana kulluk 
ediniz, doğru yol budur, demedim mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp 
saptırdı. HJ/ô akıl erdiremiyor musunuz?"328 

325 Bu kıraatler ve bu şekilde okuyanlar hakkında bk. Abdüllatif el-Hatib, Mu'cemü'l-Kıraat, 
Dımeş: Daru Sa'diddin, Vl, 333-334 (Mütercimin notu) 

326 Saffat 37/25 
327 Saffat 37/26 
328 Yasin 36/59-62 İğasetü l-Lehfan ( i l ,  238-243) 
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20. Bizim senden önce gönderdiğimiz rasuller de muhakkak yemek 
yerler ve pazarlarda dolaşırlardı. Biz bazınızı bazınıza imtihan (aracı) 
kıldık. Sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi çok iyi görendir. 

Tefsiri: 

Allah' ın imtihanı tüm yaratıklarını kapsamaktadır: 
Peygamberleri ümmetleriyle, onları hakka çağırmakla, onlardan gördükleri 

eziyetlere katlanmakla, Allah'ın mesaj ını onlara ulaştırırken çeşitli sıkıntılara gö
ğüs germekle imtihan eder. 

Ümmetleri peygamberleriyle imtihan eder. Böylece onların, peygamberleri
ne inanıp itaat ve yardım mı ettiklerini, yoksa inanmayıp onlara karşılık vererek 
savaş mı açtıklarını ortaya çıkarır. 

Alimleri cahillerle imtihan eder. Böylece onların, insanları eğitip eğitmedikle
rini, onlara nasihat edip eğitim, öğüt ve irşat faaliyetlerinde bulunup bulunmadık
larını ve bunların gereği olan hususlarda sabırlı olup olmadıklarını ortaya koyar. 

Cahilleri alimlerle imtihan eder. Böylece alimlere itaat edip onları rehber 
tanıyıp tanımadıklarını ortaya çıkarır. 

Keza hükümdarları halkla, halkı hükümdarla, zenginleri fakirlerle, fakirleri 
zenginlerle, zayıfları güçlülerle, güçlüleri zayıflarla, liderleri peşinden sürükledik
leri kimselerle, mal sahibini malıyla, köleyi efendisiyle, kocayı karısıyla, karıyı 
kocasıyla, erkekleri kadınlarla, kadınları erkeklerle, müminleri kafirlerle, kafirleri 
müminlerle , iyiliği emreden kişileri iyilik emrettikleri kimselerle ve iyilik emredi
len kimseleri iyiliği emreden kişilerle . . .  imtihan eder. 

Peygamberlere inananların hep fakir ve zayıf olmaları da zenginler ve liderlik 
eden kimseler için bir imtihan vesllesi olmuştur. Onlar, peygamberlerin dürüstlü
ğünü bildikleri halde bu sebeple iman etmeye direnmişler ve müminleri kastede
rek şöyle demişlerdir: "Bu iş (iman) bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi. "329 

Onlar, Hz. NCıh'a da şöyle demişlerdir: "Sana düşük seviyeli kimseler tabi 
olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç! "330 

Nitekim Cenab-ı Hak da şöyle buyurmuştur: ''Aramızdan Allah 'ın kendile
rine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı? demeleri için onların bir 
kısmını diğerleri ile işte böyle imtihan ettik. "331 

Lider mevkiindeki itibarlı bir kimse fakir bir kimsenin inandığını ve pey
gambere bağlandığını görünce büyüklük taslar, iman ederek o fakir gibi olmayı 
kibrine yediremeyerek şöyle derdi: Müslüman olup da şu seviyesiz kimse ile eşit 
mi olacağım? 

329 Ahkaf 46/1 1 
330 Şuara 26/1 1 1  
331 En'am 6/53 
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Zeccac şöyle demiştir: Toplum içinde itibarı olan bir kimse Müslüman olmak 
ister, ancak kendisi kadar itibarı olmayanlar daha önce Müslüman oldukları için 
İslam'dan vazgeçer ve inkarcılığını sürdürürdü. Çünkü kendisi kadar itibarı ol
madığı halde kendisinden önce İslam'ı seçen kimselerin kendisinden daha üstün 
olmasını istemezdi. 

İnsanların birbiriyle denendikleri hususlardan biri de fakirin "Niye zengin 
değilim?", zayıfın "Güçlü olsaydım ya" ve hastanın "Afiyette olsadım ya" diye
rek esef etmesidir. Nitekim kafirler şöyle demişlerdir: "Allah 'ın elçilerine verilenin 
benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız"332 

Mukatil şöyle demiştir: Bu ayet-i kerime333, müşriklerin Bilal, Habbab, 
Suheyb, Ebu Zer, İbn Mes'ı1d ve Ammar gibi fakir olan muhacirlerle denen
meleri hakkında nazil olmuştur. Kureyş kafirleri, "Muhammed'e tabi olan şu 
azatlıklarımıza ve ayak takımına bakın" diyerek onları küçümserlerdi. 

Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "Kullarımdan bir zümre: rabbimiz! Biz 
iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin, demiş/erdi. 
İşte siz onları alaya aldınız; sonunda onlar (ile alay etmeniz) size beni yad etmeyi 
unutturdu, siz onlara gülüyordunuz. Bugün ben onlara, sabrettik/erinin karşılığın ı  
verdim; onlar, hakikaten muratlarına erenlerdir. "334 

Allah Teala, insanları birbiriyle denediğini belirttiği gibi müminleri sabırların
dan dolayı mükafatlandırdığını bildirmiştir. 

Zeccac şöyle demiştir: Ayet şu manaya gelir: Sabredenlerin nasıl mükafat
landırıldığını gördünüz. Bakalım sıkıntıya katlanacak mısınız? 

Allah Teala, imtihan ile sabrı şu ayet-i kerimede bir arada zikretmiştir: 
"Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sa
brederek cihdd edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette 
çok bağışlayan, pek esirgeyendir"335 

Herhangi bir şeyle sınanan kimse için sabırdan iyi bir deva yoktur. İnsan 
sabrederse sınandığı şey günahlarından bir kurtuluş ve arınma vesilesine dönü
şür. Bu durum, körüğün altın ve gümüşü arıtmasına benzer. İmtihan da kalplerin 
körüğü ve imanın mihengidir. Doğru yalandan o sayede ayrılır. Nitekim Cenab-ı 
Hak şöyle buyurmuştur: ''Andolsun ki, b iz onlardan öncekileri de imtihandan 
geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka 
ortaya koyacaktır. "336 

332 En'am 6/124 
333 Furkan 25/20. ayeti. 

334 Mü'minfm 23/109-1 1 1  
335 Nahl 16/1 10 
336 Anl<ebfıt 29/3 
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Görüldüğü gibi imtihan sonrasında insanlar doğru-yalancı, mümin-münafık, 
temiz-pis olarak ayrılmaktadırlar. Sabreden için imtihan bir merhamet olmakta 
ve sabrı sayesinde daha büyük bir musibete uğramaktan kurtulmaktadır. Sabret
meyen ise daha çetin imtihanlara maruz kalmaktadır.337 

21 . Bizimle karşılaşacakların ı  ümit etmeyenler dediler ki: "Bize me
lekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik?" Anda/sun ki on
lar kendi kendilerine büyüklendi/er, azgın

.lık yapmakta çok ileri gittiler. 

22. Melekleri görecekleri gün, işte o günde günahkarlara müjde yok
tur ve (melekler) : "Sizlere müjde yasak edilmiştir, yasak! " derler. 

23. İşledikleri amellerinin önüne geçip onu havaya saçılmış toz zer
releri yaparız. 

24. O günde Cennetliklerin kalacakları yer çok hayırlı ve dinlenecek
leri yer çok güzeldir. 

25. Ve o günde gökyüzü bulutla yarılacak, melekler ardı arkasına 
indirilecek/erdir. 

26. O günde hak mülk (hakimiyet) yalnız Rahman'ındır. O gün 
kafirlere çok zordur. 

27. O günde (her) zalim ellerin i ısırıp: "Keşke peygamberle birlikte 
hak yolu tutmuş olsaydım " der. 

28. "Eyvah bana, keşke filanı dost edinmeseydim. 

29. ''Anda/sun ki bana geldikten sonra beni Zikirden o saptırdı. Zaten 
şeytan insanı yardımsız olarak ortada bıra�ır. " 

337 İğasetü'l-Lehfan (11/160-162) 



Tefsiri: 

Peygamberden başka rehber edinen, kendi görüş ve düşüncelerinden dolayı 
peygamberin getirdiği prensipleri terk eden her fert, kıyamet günü mutlaka bu 
sözü söyleyecektir. Bu sebeple ayet-i kerimede bu sözü söyleyen kimsenin dos
tu "falanca" denilerek kinayeli bir şekilde zikredilmiştir. Çünkü Allah' ı bırakarak 
başka dostlara tabi olan her ferdin dostu insanlar içinde birileridir. 

Peygambere itaat dışında ve Allah ' ın rahmetinden uzak bir şekilde dostluk 
kuran kimselerin durumu işte böyledir. 

Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "O gün, Allah '  a karşı gelmekten 
sakınanlar dışında, dost olanlar (bile) birbirlerine düşman kesilirler. "338 

4f.r · � lj� 01.)jı ıh ı_,Llı �) �� y) � J�jll Jlij 
30. RasCıl: "Ya Rab, gerçekten benim kavmim bu Kur'ô.n'ı terk etti " 

dedi. 

Tefsiri : 

Kur'an' ı terk etmek birkaç şekilde olur: 
1 .  Onu dinlemeyi, ona inanıp kulak vermeyi terk etmek 
2 .  Ona inanmış ve onu okumuş olmakla birlikte hükümlerini uygulamayı 

terk etmek, belirlemiş olduğu helal ve haram sınırlarına riayet etmemek. 
3. İnanç ve uygulama ile ilgili hususlarda onu hakem görmemek, kesinlik 

ifade etmediğini, delillerinin kat'iyyet bildirmeyen lafzi deliller olduğunu düşün
mek. 

4. Üzerinde düşünmemek, onu anlama ve Allah ' ın onunla ne kastettiğini 
bilme gayreti içerisinde olmamak. 

5. Tüm manevi hastalık ve dertlerde ondan şifa ve deva aramayıp onunla 
tedavi olmamak ve başka ilaçlar aramak. 

İşte yukarıda sayılanların hepsi Kur' an' ı terk etmektir ve bu ayetin kapsamına 
girmektedir. Şu kadar var ki, bunların bir kısmı diğerlerine göre daha hafiftir.339 

338 Zuhruf 43/67 er-Risa!etü't-Tebukiyye (55) 
339 el-Fevfüd (82) 
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KUR' AN'I KOLAYLAŞTIRMANIN MANASI 
Allah Teala, Kur'an' ı kalplere bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet kay

nağı kılmıştır. Bu sebeple o çok yüce manalar ve o manalara uygun çok seç
kin , açık ve etkili kelimeler içermektedir. Nitekim Cenab-ı hak şu ayette kitabı
nı şöyle tanıtmaktadır: "Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, (onun 
karşılığında) sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim "340 

Hak, Kur'an' ın kapsadığı manadır. Ayet-i kerimedeki rJ::-'� c.r-->i Ahsen-i 
tefsir "daha açığı" ile kastedilen, hakkı gösteren kelimelerdir. Bu kelimeler hakkın 
açıklaması ve yorumudur. 

Tefsir kelimesinin asıl manası, ortaya çıkm<;ık ve açıklamaktır. Kökündeki w 

J ıJ" "fa, sin ve rı" harflerinin yerleri değiştirildiğinde341 JL..9) kelimesi elde edilir. 
Sabahın olması ve ortalığın aydınlanması hakkında kullanılan _r.AJI _,...i....İ ,  kişinin 
evinden ayrılıp yolculuğa çıkması hakkında kullanılan ).:ıı "sefer" , içinde ilim 
ve açıklamalar ihtiva eden kitaplar hakkında kullanılan )..;ıı "sifr" kelimeleri, hep 
tefsir kelimesinin kökünde bulunan harflerden oluşmaktadır. 

Tefsirin mutlaka tefsir edilene uygun olması ve onu anlatması gerekir. Tefsir 
edilen metinden kastedilen mana ne kadar açık ve anlaşılır olursa tefsir o ölçüde 
güzel ve mükemmel olur. Bu sebeple Allah sözünden daha güzel ve daha açık 
hiçbir söz bulunamaz. Allah' ın Kur'an'a "beyan" adını vermesinin ve onu zikir 
için kolaylaştırdığını bildirmesinin sebebi budur. 

Kur'an' ın kolaylaştırılması birkaç şekilde olur: 
1. Ezberlenmesinin kolaylaştırılması 
2 .  Manasının anlaşılmasının kolaylaştırılması 
3. Emir ve yasaklarının uygulanmasının kolaylaştırılması 

Açıktır ki, muhatabın anlamayacağı bir takım kelimelerden oluşsaydı kolay
laştırılmış olmaz, aksine zorlaştırılmış olurdu. Keza muhatabından, kelimelerinin 
göstermediği manaları anlaması beklense yine kolaylaştırılmış olmaz, aksine bu 
en büyük zorluk olurdu. Çünkü bu, kolaylaştırmaya ters bir durumdur. 

"De ki: O Allah birdir"342 ayetinden ümmetir şu manayı anlamasını iste
mekten daha zor bir şey yoktur: Allah alemin ne içindedir ne dışında. Ona ne 
bitişiktir, ne de ondan ayrık. Açıkça gözle görülemez. Yüzü ve eli yoktur.343 

340 Furkan 25/33 
341 Buna Arapça'da iştikak-ı ekber (büyük türeme nev'i) denilmektedir. Metinde de bu ıstılah 

kullanılmaktadır. (Mütercimin notu) 
342 İhlas 1 12/1 
343 es-Savaiku'l-mürsele (11330-332) 



188 � Bedai 'ut-tefslr 

31 .  İşte böylece Biz her peygambere günahkarlardan düşmanlar kıl
dık. Yol gösteren ve yardım eden olarak sana Rabbin yeter. 

32. Kafirler dediler ki: "Ona bu Kur'an topluca birden indirilmeli de
ğil miydi?" Biz onunla kalbine sebat verelim diye böyle yaptık. Ve onu 
ağır ağır okuduk. 

33. Onlar sana bir örnek getirdikleri her seferinde muhakkak ki sana 
hakkı ve daha güzel b ir açıklama getirmişizdir. 

34. Yüzleri üzere Cehenneme toplan.acak olanlar; işte onlar yerleri 
en kötü ve yolları en sapık olan kimselerdir. 

35. Anda/sun ki Biz MCısa 'ya kitabı verdik; onunla beraber kardeşi 
HarCın'u da (ona) vezir (yardımcı) yaptık. 

36. "Ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin" dedik. Sonunda Biz on
ları tümden helak ettik. 

37. Nuh kavmi peygamberleri yalanlayınca Biz de onları suda boğ
duk ve onları insanlara bir ibret kıldık. Zalimler için de çok acıklı bir 
azab hazırlamışızdır. 
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38. Ve Ad, Semud, Ashab-ı Ress ve bunların dışında çok kavimleri 
de (helak ettik). 

39. (Bu ümmetlerden) her birine örnekler verdik ve onların  hepsini 
mahv ve helak ettik. 

40. Muhakkak onlar bela yağmuruna tutulan beldeye uğramışlardır. 
Acaba bunlar orayı görmediler miydi? Hayır, onlar tekrar dirilmeyi ümit 
etmezler. 

41 . Onlar seni gördüklerinde mutlaka: "Allah 'ın peygamber olarak 
gönderdiği bu mudur?" diye seni alaya alırlar. 

42. "Eğer ilahlarımıza (ibadette) sebat göstermeseydik, az kalsın bizi 
ilahlarımızdan saptıracaktı . "  Yakında azabı gördüklerinde yolca kimin 
sapık olduğunu bileceklerdir. 

43. Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü? O kimseye sen 
mi vekil olacaksın? 

44. Sen onların çoğunu dinler ve akıl erdirirler mi sanırsın? Onlar 
ancak hayvanlar gibidir; hatta onlar -yolca- daha da sapıklıktadır/ar. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu ayet-i kerimede insanların çoğunu hayvanlara benzetmektedir. 
Onların hayvanlarla ortak noktaları, doğru yolu ve itaati kabul etmemeleridir. 

Cenab-ı Hak, insanların çoğunun hayvanlardan bile aşağı olduğunu belirt
miştir. Çünkü hayvanlar, sahipleri tarafından yönlendirildiğinde yolunu bulup 
izleyebilir ve bir daha sağa-sola sapmazlar. İnsanların çoğu ise, peygamberler 
doğru yola çağırdıkları ve rehberlik ettikleri halde onlara uyup doğru yolu bul
mazlar ve kendilerine zarar ve fayda verecek şeyleri ayırt etmezler. 

Hayvanlar kendilerine zarar ve fayda verici bitkileri ve yolları ayırt ederek 
zararlı olanlardan kaçınır faydalı olanları tercih ederler. Halbuki Allah onla
ra ne düşünebilecekleri bir akıl vermiştir, ne de konuşabilecekleri dil. Söz ko
nusu insanlar ise , Allah'ın kendilerine lütfettiği akıl, kalp, dil, kulak ve göz gibi 
nimetlerden faydalanmazlar. O halde onlar hayvanlardan bile aşağıdırlar. Çünkü 
rehberlik edecek akıl ve peygamber olduğu halde doğru yola erişemeyen, bun
lardan mahrum olduğu için doğruyu bulamayan kimseden daha aşağı ve daha 
kötü bir durumdadır.344 

344 İ 'lamü'l-muvakkıln (l/2 10) 
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45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına bakmaz mısın? Dileseydi onu 
hareketsiz kılardı. Sonra güneşi ona (gölgeye) delil kıldık. 

46. Sonra onu yavaş yavaş kendimize çektik. 

Tefsiri: 

Allah Teala, gölgeyi uzatıp yaydığını ve onu güneşin hareketine tabi kıldı
ğını bildirmektedir. Dileseydi, onu ortaya çıkarıp gösteren güneşi hareketsiz kıl
mak slıretiyle veya başka bir şekilde onu sakin, hareketsiz kılabilirdi. Daha sonra 
Cenab-ı Hak, gölgeyi uzattıktan sonra kısalttığını belirtiyor. Ancak bu kısaltma bir 
anda değil de, yavaş yavaş olmaktadır. Bu, Allah' ın kudretinin büyüklüğünü ve 
hikmetinin yüceliğini gösteren en önemli delillerden biridir. 

Cenab-ı Hak, kullarını sanat ve kudretine bakmaya ve yaratıkları içerisinde 
yer alan gölgedeki hikmeti üzerinde düşünmeye davet ediyor. Rabbimiz dilesey
di gölgeyi dağ, bina, ağaç ve benzeri varlıklara bağlı kılardı. Bu takdirde insanlar 
gölgeden faydalanamazdı .  Halbuki gölgeden faydalanmak onun uzatılmasına, 
yayılmasına ve bir yerden bir yere değişmesine bağlıdır. 

Allah' ın gölgeyi uzatıp yapmasında ve sonra yavaş yavaş kendisine çekme
sinde sayılamayacak kadar çok ve açık faydalar vardır. Eğer gölge değişmese 
ve hep aynı konumda kalsa yahut bir anda çekilse onun ve güneşin sayesinde 
meydana gelen tüm faydalar yok olurdu. Gölgenin yavaş yavaş uzayıp yavaş 
yavaş çekilmesi, güneşin hareketinin bir neticesidir. Dünyadaki bir çok faydanın 
oluşması gölgenin bu hareketine bağlıdır. 

Güneşin gölgeyi göstermesi sayesinde namaz vakitleri tayin edilir, günün 
geçen ve kalan miktarı bilinir. 

Gölgenin hareketi ve değişmesi, güneş hararetine maruz kalan canlıların se
rinlemesini sağlar. Ayrıca gölge, hayvan, ağaç ve bitkilere de fayda verir. 

Kısacası gölge, Allah' ı  gösteren delillerden biridir. 
Bu ayet-i kerimenin şöyle bir yorumu daha vardır: Allah Teala, göğü çatılmış 

bir kubbe gibi bina ettiğinde gölgeyi uzatmış, yeri de altına döşemiş, gökkubbe 
gölgesini yerin üzerine salmıştır. Cenab-ı Hak dilese göğü o haliyle, gölgesini 
yere salmış vaziyette bırakırdı .  Ancak sonra güneşi yaratmış ve gölgenin delili 
yapmıştır. Gölge güneşe tabidir. Onun hareketine bağlı olarak artar ve kısalır, 
uzar ve büzüşür. Gölge ve güneş arasındaki ilişki, delll ile delilin gösterdiği varlık 
arasındaki ilişkidir. 



Sure: 25 • Fu rkan Suresi •!• 191 

Ayetle ilgili başka bir yorum da şöyledir: Allah' ın gölgeyi çekmesinden mak
sat, kıyametin kopmasıyla birlikte gölgenin varlık sebebi olan cisimleri ortadan 
kaldırmaktır. Buna göre sebepleri ortadan kaldırıldığı için gölgenin ortadan kal
dırıldığı belirtilmiş olmaktadır. Nitekim sebeplerinin yaratılmasıyla gölgenin de 
yaratıldığı zikredilmiş olmaktadır. "Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş ken
dimize çektik, kısaltt ık" ayeti ile bu anlam kastediliyor gibidir. Ve bu ayet, "Bu 
bize kolay olan bir haşirdir. "345 ayeti gibidir. 

Ayet-i kerimedeki � ı: '.:.} "çektik" fiili geçmiş zaman kipindedir. Halbuki yuka
rıda verilen anlama göre gölgenin varlık sebebi olan cisimler kıyamet gününde, 
yani gelecek zamanda yok edilecektir. Bu durumda görünüşte bir uyuşmazlık var 
gibidir. Ama gerçekte hiçbir uyuşmazlık yoktur. Çünkü ''Allah 'ın emri gelmiştir"346 
ayetinde olduğu gibi gelecekte olacak hadiseler Kur'an-ı Kerim' de geçmiş zaman 
kipiyle ifade edilebilmektedir. 

Bununla birlikte ayet hakkında yapılan yorumlardan ilki daha tercihe 
şayandır.347 

İbni's-Sfüf ' in348 bu ayetle delil getirmesi şaşılacak bir şeydir. Çünkü bu ayetle 
recanın (Allah' ın rahmetinden ümit içerisinde olmanın )  hiçbir ilgisi yoktur. Hele 
hele tefsirinde söz konusu ettiği topluluğun recası ile hiç alakası yoktur. Ayetin bu 
konuya delil getirilmesi ayeti bilmeceye çevirmektir. Çünkü ayet, Allah Teala 'nın 
kudretine, varlığını gösteren ve hayranlık uyandıran yaratıklarına açık bir delil 
olan gölgeye dikkatleri çekmektedir ve şu anlama gelmektedir: Bir düşün! Rab
bin gölgeyi nasıl yaymıştır? Güneşin tepe noktasına ulaşmasından önce ve sonra 
gölgenin durumu farklılık arz etmektedir. Allah Teala güneş doğduğunda gölgeyi 
uzatır ve yayar. O vakitte gölge uzayabildiği kadar uzar. Cenab-ı Hak, güneşi de 
ona bir delil kılmıştır. Onu güneş gösterir ve açığa çıkarır. Güneş yükseldikçe göl
ge küçülür ve bu küçülme sıfırlanana kadar sürer. Güneş batıya yöneldiğinde ye
niden uzamaya başlar ve güneşin doğuşu esnasındaki uzunluğuna ulaşana kadar 
devam eder. Bu sebeple güneşin tepe noktasında bulunduğu vakit -kısalmadan 
dolayı - gölgenin son bulması olarak bilinir. Kısalmada son noktaya vardıktan 
sonra tekrar uzamaya başladığında artık güneş tepe noktasını geçmiş demektir. 
Allah dileseydi ona uzayıp kısalarak hareket etme özelliği vermez, tek bir halde 
sabit ve daima durağan bir şekilde yaratabilirdi .  Kısacası gölge, Allah ' ın varlık ve 
kudretini gösteren delillerden biridir. Bu ayetin recaya delil olması ise ispatlan
maya muhtaç zorlama bir yorumdur. Ayette böyle bir şey kastedilmemiştir.349 

345 Kaf 50/44 
346 Nah! 1 6/1 
347 Medaricü's-sa!ikln ( l l l/293) 
348 İbni's-Siıif Ebü' l-Abbas Ahmed b. Musa el-Endelüsl, sufidir. Mehasinü'l-Mecalis diye bir 

kitap te' llf etmi�tir. Bk. Vefeyatu'l-a'yan ( 1/ 168) (Derleyenin notu) 
349 Tarlku'l-hicreteyn (322-323) 
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47. Geceyi sizin için elbise, uykuyu da rahatlık kılan O'dur. O, gün

düzü de yeni bir hayata başlangıç yaptı. 

48. Ve O, rahmeti (olan yağmurun) önünde rüzgarları müjdeci ola
rak gönderendir ve gökten tertemiz bir su indirdik. 

49. Onunla ölü bir beldeyi (toprağı) canlandıralım, yarattığımız n ice 
hayvanat ve insanı onunla sulayalım diye. 

50. Anda/sun ki Biz, onu onların arasında öğüt alsınlar diye evirip 
çevirdik. Halbuki insanların çoğu yüz çevirip, nankörlük etmekten baş
ka bir yol izlemediler. 

5 1 .  Eğer dileseydik her bir beldede elbette bir uyarıcı (peygamber) 
gönderirdik. 

52. O halde kôfirlere itaat etme ve onlara karşı Kur'an'la büyük bir 
cihad yap. 

Tefsiri : 

Bu sure Mekke' de inmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- burada 
kafirlere karşı Kur'an' ı tebliğ ederek, İslam' ı  açıklayarak ve bu konularda delil 
getirerek cihad etmekle emrolunmuştur. Münafıklara karşı yapılan cihaddan da 
sadece delille yapılan cihad anlaşılır, kılıçla yapılan cihad anlaşılmaz. Çünkü on
lar zaten İslam' ın hakimiyeti altındadırlar.350 

350 Zadu'l-Mead ( !11/5) 
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53. İki denizi salıveren O'dur. Bu tatlı mı tatlı, bu ise tuzlu ve acıdır. 
Bu ikisi arasında da bir perde ve belirli bir sınır kıldı. 

54. Ve o sudan insan yaratan, ondan neseb ve sıhrf akrabaları çıka
ran O' dur. Rab bin herşeye güç yetirendir. 

55. Halbuki onlar, Allah 'dan başka kendilerine fayda da zarar da ve
remeyen şeylere ibadet ederler. Kafir Rabbine karşı (şeytana) yardımcı 
olandır. 

Tefsiri: 

Bu, Kur'an' ın en hoş hitaplarından ve ihtiva ettiği çok yüce manalardan 
biridir. Mü'min, arzu ve heveslerine, nefsine ve Rabbinin de düşmanı olan şey
tana karşı daima Allah' la birlikte olur. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen "Allah' ın 
taraftarları"351 , "Allah'ın ordusu"352 ve "Allah' ın dostları"353 gibi tamlamaların 
manası da budur. 

Bir hükümdarın yakın çevresi düşmanlarına karşı hükümdarın yanında yer 
aldığı gibi mümin de Allah ' ın iç ve dış düşmanlarının karşısında yer alır, onlara 
buğz eder ve onlarla savaşır. Allah' tan uzak olanlar ise bu tutumu sergilemekten 
uzaktırlar, bu konuda h iç aldırış etmezler. Aksine kafir; şeytan , nefsi .  arzu ve he
veslerinin yanında Rabbine karşı saf tutar. 

Ümmetin ilk alimlerinin ayet hakkındaki yorumları hep bu çerçevededir. Ni
tekim İbn Ebl Hatim, Ata b. Dinar kanalıyla Said b .  Cübeyr' in ayete şu anlamı 
verdiğini nakletmiştir: Kafir, başka ilahlar edinerek ve düşmanlık göstererek Rab
bine karşı şeytana yardım eder. 

Leys de Mücahid'in ayete şu manayı yüklediğini belirtmiştir: Kafir, Allah 'a  
isyan hususunda şeytanı destekler ve ona yardım eder. 

Zeyd b. Eslem ise ayette geçen � kelimesinin Jı_,.. "dost, yardımcı" anla-
mında olduğunu söylemiştir. 

· 

O halde ayetin anlamı şöyledir: Kafir, başka ilahlar edinmek ve Allah'a isyan 
etmek hususunda şeytana dost olur, Rabbini gazaplandıracak konularda düşma
nına saf tutarak ona yardımcı olur. Mü'minin yaratıcısı ve ilahı olan Allah'la özel 
bir gönül beraberliği söz konusu iken, kafir ve günahkar kimsenin şeytan, nefis, 
arzu ve heveslerle beraberliği söz konusudur. Bu sebeple ayet-i kerime "Allôh 'ı 
bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar"354 
ifadesiyle başlamaktadır. 

351 Bk. Mücadele 58/22 
352 Bk. Saffat 37/173 
353 Bk. Yunus 10/62 
354 Furkan 25/55 



194 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

Ayette geçen ibadet / kulluk kavramı; ilah kabul ettikleri varlıkları gönül hoş
luğu ile ilah edinmeleri, onları sevip dost edinmeleri, onlarla gönül beraberliği 
içinde olmaları, böylece Allah 'a düşmanlıkta, O'na muhalefette ve O'nu gazap
landıracak davranışlarda Allah düşmanlarına yardım etmeleri anlamına gelmek
tedir. Halbuki Allah'ın dostu olan kimse nefsine , şeytana, arzu ve heveslerine 
karşı daima Allah' la birliktedir. 

Bu, anlayıp düşünen kimseler için Kur'an' ın mana hazinelerinden biridir. 
Başarı sadece Allah'tandır.355 

Allah Teala, kendisi dışında ilah edinilmiş varlıkların ne kendilerine ne de 
başkalarına bir zarar ve fayda sağlayamadıklarını bildirmiştir. Onlar ne kendi
lerine ,  ne de kendilerine tapınan zavallılara fayda ve zarar verme gücüne sahip 
değildirler. 

Bu husus Kur' an' da pek çok yerde zikredilir ve son derece açıktır. Kendisine 
kulluk edilen bir varlık mutlaka fayda ve zarar verme özelliğine sahip olmalıdır. 
Çünkü ona bir fayda vermesi veya bir zararı savması için dua edilir. Bu, bir şey 
istemek için yapılan duadır. Ondan bir şey umulduğu ve korkulduğu için de dua 
edilir. Bu da ibadet / kulluk için yapılan duadır. Bu ikisi birbirini gerektirir. Çünkü 
kulluk için yapılan dua ile bir şey istenmektedir. Bir şey istemek çin yapılan dua 
da, kulluk için yapılan duayı kapsamaktadır.356 

56. Biz seni  ancak bir müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere gönder
dik. 

57. De ki: "Ona karşılık sizden ücret istemem. Ancak Rabbine doğru 
yol tutan kimseler (olmanızı) arzuluyorum. " 

355 el-Fevfıid (79-80) 
356 Bedfıiu'l-fevfıid ( I Il/2-3) 
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58. Asla ölmez, hayy (diri) olan (Allah) ' a dayan ve O'nu hamd ile 
tesbih et! Kulların ın günahlarından haberdar olarak O yeter. 

59. O, göklerle yeri ve aralarında olanları altı günde yaratan, sonra 
Arş üzere istivô edendir; Rahmandır. Sen bunu bir bilene sor. 

60. Onlara: "Rahmôna secde edin" denildiğinde, onlar: "Rahmôn da 
neymiş? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edelim?" dediler. Ve bu, 
nefretlerini artırdı. 

61 . Gökte burçlar kılan, onda (güneşi) bir kandil ve aydınlık saçan 
bir ay yaratan (Allah) 'ın şanı ne yüce, ne mübarektir! 

Tefsiri: 

Allah Teala, gece ve gündüzü yarattığını ve onların birbirini izlediğini ve asla 
bir araya gelmediklerini zikretmiştir. Eğer bir araya gelseler birbirini izlemelerin
den doğan fayda yok olur. Gece ve gündüzün değişmesinden maksat budur. On
lardan her birinin diğerinin peşinden gelmesi her ikisinin de bir araya gelmelerini 
engellemektedir. Her biri diğerini kaplamakta ve onun gücünü yok edene kadar 
ısrarla onu takip etmektedir. Sonra takip edilen diğerinin peşinden gelmekte, o 
da onun gücünü giderip yenene kadar ısrarla onu izlemektedir. Onların her ikisi 
de birbirini istemekte ama birbirlerine asla yetişememektedirler.357 

Bu ayet-i kerime ,  gökte burçları, güneşi ve ayı yaratması sebebiyle Allah ' ın 
kendisi hakkındaki bir övgüsü ve tazlmidir. 

Bu ayette zikredilen burçlar hakkında ihtilaf edilmiştir. Ümmetin ilk alimlerinin 
çoğunluğu, burçlar ile sarayların veya büyük yıldızların kastedildiği görüşündedir. 

İbni' l-Münzir tefsirinde şöyle demiştir: Bize Musa, Şuca' - İbn İdris - İbn 
İdr!s'in babası kanalıyla Atıyye'nin şöyle dediğini nakletmiştir: Allah içinde bek
çiler bulunan saraylar yaratmıştır. 

Bize Musa, Ebubekir - Ebu Muaviye - Vekl' - İsmall kanalıyla Yahya b.  
Rafi'in şöyle dediğini nakletmiştir: Allah gökte bir takım saraylar yaratmıştır. 

Bize Musa, Ebubekir - Vekl' - Süfyan b .  Ebi Necih kanalıyla Mücahid' in 
şöyle dediğini nakletmiştir: Allah Teala yıldızları , yani burçları yaratmıştır. 

İkrime de aynı görüştedir. 
Bize Ebu Ahmed, Ya' la - Jsmfül kanalıyla Ebu Salih' in ayete şu manayı ver

diğini nakletmiştir: Allah Teala büyük yıldızları yaratmıştır. 

357 Miftahu dari's-seade (226-227) 
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Bu, "burç" kelimesinin lügat manasına uygundur. Çünkü Araplar yüksek 
binalara "burç" adını verirler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Nerede 
olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bilef "358 

İslami devrin büyük şairlerinden Ahta! da şöyle demiştir: 

(J�.-JI)  �' . .  , T - • , �� / �:ı-� . 
, J " 1 : �ts-

- • -1 . J r .) � .r : - �)) u. � 

"O binek, Rum hisarıdır gCıya 
Yükselir taş, kireç ve tuğlayla"359 

, 

A'meş şöyle demiştir: Abdullah' ın arkadaşları ayeti .L....J ı ..} � ı_slll !l_,� 
r.;_,.......; "Gökte saraylar yapan Allah' ın şanı yücedir" şeklinde okurİardı . 

-

Sonraki müfessirlerin çoğu ise, ayette kastedilenin ,  ayın menzilleri olan on 
iki burç olduğu düşüncesindedir. Her burçta 2 tam 1/3 menzil vardır. Böylece 
28 menzil oluşmaktadır. Ancak bakan kimse daima 14  menzil görür. Diğer 14 
menzili ise göremez. Nitekim �mrçlann da sadece 6'sı görünür. Diğer 6'sı ise 
görünmez. 

Araplar, bu 28 menzilin 14' üne Şamiyye (Şamlılar) , diğer 14'üne ise 
Yemaniyye (Yemenliler) adını verirler. Şamiyye denilenlerin birincisi yengeç, 
sonuncusu ise balık diye isimlendirilir. Yemaniyye denilenlerin birincisi aslan, 
sonuncusu ise ip olarak isimlendirilir. Onbeşinci menzil olan ip, doğudan görü
nünce, rakibi batıda gözden kaybolur. 

Yılın dört mevsimi bu burçlarla birbirinden ayrılır. Koç, boğa ve cevza360 
bahara ait olan burçlardır. Bunların menzilleri şaratan (koç boynuzlan denilen iki 
yıldız ) ,  bütayn (sac ayağı gibi üçgen şekli oluşturan üç yıldız) ,  Süreyya, deyran, 
hek'a361 (Cebbar yıldızının yanında birbirine yakın saç ayağı şeklinde üç yıldız ) ,  
hen'a362 (ayın altıncı menzili olan iki yıldız)363 ve yaydır. 

358 Nisa 4/78 
359 Beyit, Tağlib kabilesine mensup olan İslami devir şairlerinden Ahtal' ın bir kasidesinin, çölde 

yolculuk ettiği bineğini tasvir ettiği bölümündendir. Metinde ;�İ_, ;.ı_, _;�;.; ;_ıt; şeklinde yer 
alan ikinci mısram bir takım hatalar ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. Biz, yukarıda, kadim Arap 
şiirinin mühimsenen antolojileri arasında sayılan Cemheretü Eş'ari' l-Arab adındaki eserin 
rivayetini esas aldık. (Mütercimin notu) 

360 Lügatte "ortası ak koyun" anlamına gelir. Bk. Asım Efendi, Kamus Tere, cvz md. (Müterci
min notu) 

361 Lügatte "atın göğsümıe bulunan ve Araplarca uğursuz sayılan alamet" iç in kullanılır. Detay 
için bk. Asım Efendi, Kamus Tere, III , 466 (Mütercimin notu) 

362 Lügatte devenin boynunun aşağı tarafına basılan bir tür damgaya denilir. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, III, 469 (Mütercimin notu) 

363 Asım Efendinin ifadesine göre cell hatla ters yazılmış bir lam harfini andırırlar. Detay için bk. 
Asım Efendi, Kamus Tere, II I ,  469 (Mütercimin notu) 
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Yengeç, aslan ve başak burçları yaza aittir. Bunların menzilleri ise serra364, 
taraf, cephe (aslan cephesi de denilen ayın onuncu menzilini oluşturan aslan 
şeklindeki dört yıldız ) ,  yele , durfe365, avva'366 ve balıktır. 

Terazi, akrep ve yay burcu güze aittir. Bunların menzili , ğufr (ayın beşinci 
menzilini oluşturan terazi burcundaki üç küçük yıldız)367, züban (akreb boynuzu 
anlamına gelen ve ayın 16 .  menzili olan terazi burcundaki iki yıldız) , taç, kalp, 
şevle,368 neaim (deve kuşları manasına gelen, deve kuşu şeklinde üç yıldız) ve 
beldedir. 

Oğlak, kova ve balık kışa aittir. Bunların menzilleri, sa'du'z-zabih (boğazla
yanın mutluluğu) ,  sa'du' l-büla' (çok yiyen kişinin mutluluğu) ,  sa'dü's-süud (mut
luluk mutluluğu) ,  sa'dü' l-ahbiyye (çadırların mutluluğu)369 birinci kuyruk diye de 
adlandırılan ön kuyruk, ikinci kuyruk diye de adlandırılan arka kuyruk ve ip. 

Güneşin bu menzillere uğraması müşahede yolu ile değil de hesapla bilin
mektedir. Ancak ayın bu menzillerden geçtiği, açıkça bilinip müşahede edilmek
tedir. Bu sebeple Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Güneşi ışıklı, ayı da parlak 
kılan, yılların sayısın ı  ve hesabı bilmeniz için ona (aya) bir takım menziller takdfr 
eden O'dur. "370 "Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz 
ve alfm olan Allô.h 'ın takdiridir. Ay için de bir takım menziller (yörüngeler) tayin 
ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur da geri döner. "371 

Görüldüğü üzere Allah Teala, sadece aya menzil takdir ettiğini belirtmiş, gü
neşi hiç anmamıştır. Çünkü her menzilde ışığının güçlü ve zayıf oluşuyla farklılık 
arzetmesi sebebiyle ay için takdir edilen menziller gözle müşahede edilebilmek
tedir. 

Bu sebepledir ki, insanlar ay hesabını güneş hesabından daha iyi ve daha 
yanlışsız bilmektedirler. Ayrıca ay hesabını herkes bilebilmektedir. Halbuki güneş 

364 Lügatte suyu çok olan pınara ve sütü çok olan deve ve koyuna denilir. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, il , 191 srr. (Mütercimin notu) 

365 Lügatte "hayn çok" manasına gelir. Bk. Asım Efendi, Kamus Tere, II I ,  651 (Mütercimin 
notu) 

366 Lügatte "köpek" manasına gelip taridetü'l-berd (soğuğu kovan) adı da verilir. Bir elini 
göğe doğru kaldırıp birini çağıran bir adam şeklinde dört yıldızdan oluşur. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, iV, 1097. (Mütercimin notu) 

367 Lügatte "dağ keçisi yavrusu" manasına gelir. Bk. Astm Efendi, Kamus Tere, ıı, 584. (Müter
cimin notu) 

368 Lügatte akrebin kuyruğunu kaldırdtğL dikenli yere denilir. İki parlak yıldızdan oluşan bu 
menzil, akrebin kuyruğunu kaldtrdtğı yere benzediği için bu isimle anılmaktadtr. Bk. Asım 
Efendi, Kamus Tere, III ,  139 1 .  (Mütercimin notu) 

369 Bu yıldızlar, toptan "mutluluklar" anlamında "süud" diye isimlendirilirler. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, ! , 1 165-1 1 66 s-a-d md; iV, 938 hby md; ayrıca bk. el-Mu'cemü' l-vaslt (Müter
cimin notu) 

370 Yunus 10/5 
371 Yasin 36/38-39 
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hesabını herkes bilemez. Bu sebeple Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Yılların 
sayısını ve hesabını bilmeniz için ona (aya) bir takım menziller takdir eden 
O'dur. " 372 Hesaplama hususunu güneş hakkında zikretmemiştir. Bu sebeple hac, 
oruç, bayram ve İslam' la ilgili diğer önemli zamanlar, güneşin seyrine göre değil, 
hep ayın seyrine ve menzillerine göre hesaplanır. Bu, Allah' ın hikmeti, rahmeti 
ve dinine gösterdiği ihtimamın bir neticesidir. Çünkü insanların hepsi, bir hata 
ve yanılgıya düşmeden bu hesabı bilebilmektedir. Böylece, ehl-i kitabın dininde 
meydana gelen ihtilaflar ve karışıklıklar bu dinde söz konusu olmamaktadır. 

Allah Teala'nın burada bize bildirdiği; ayın seyrettiği menziller ve güneşin 
görme duyusunun sağlıklı çalışmasını sağlayan bir aydınlık kandili ve ışık kılın
masıdır. Eğer güneş olmasa canlılar eşyayı göremezdi. 

Bu durumda, yalanı doğrusundan kat kat fazla olan yıldızların hükümleriyle 
ilgili olarak yalancıların ileri sürdüğü asılsız iddiaların ne kadar yersiz olduğu 
ortaya çıkmaktadır.373 

62. İbret ve öğüt almak veya şükür etmek isteyenler için gece ve 
gündüzü birbiri ardınca getiren O' dur. 

63. Rahman'ın kulları yeryüzünde ağır ve vakur yürürler. Cahiller on
lara (sataşarak) hitap ettiklerinde, onlar: "Selam( etle)" der (geçer)ler. 

Tefsiri : 

Hata ve sürçme iki çeşittir: Ayak sürçmesi ve dil sürçmesi. Bu ayet-i kerimede 
bunların her ikisi de birbirine karine oluşturacak şekilde zikredilmiştir. Çünkü Al
lah Teala, Rahman' ın kullarının söz ve adımlarında dürüst olduklarını belirtmiştir. 
Nitekim şu ayet-i kerimede de bakışları ve niyetleri bir arada zikretmiştir: ''Allah, 
gözlerin hôin bakışların ı  ve kalplerin gizlediğini bilir. "374 

Bu ayet-i kerimedeki (..')l... "selam" kelimesi mansup (nesne) durumda kulla
nılmıştır. Halbuki aynı kelime, ehl-i kitaptan inanan kimselerin söylediği bir söz 

372 Yunus 1 0/5 
373 Miftahu Dari's-Seade (538-339) 
374 Gafir 4ü/19 
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olarak nakledilen "Size selôm olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) 
istemeyiz, derler"375 ayetinde ise y "j.._, şeklinde merfCı (özne) durumunda kulla
nılmıştır. 

Bu husustaki incelik hakkında şunları söyleyebiliriz: Allah Teala, bu 
ayetlerde zikretmiş olduğu kullarını en güzel özellikler ve davranışlarla övmüştür: 
"Rahmôn'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevôzu ile yürürler ve kendini 
bilmez kimseler onlara lôf attığında (incitmeksizin) 'selôm ' derler (geçerler) " Bu
radaki (."j....,. "selam" kelimesi düşürülmüş olan bir ismin sıfatı olup aslında ifade 
"cahilce konuşan kimselerin sözlerinin aksine, doğru, güzel ve her türlü kötülük 
ve çirkinlikten uzak söz" anlamında (."j....,. �_; idi. Eğer kelime burada merfCı olarak 
kulanılsa söz konusu övgü oluşmaz, aksine kendileriyle konuşan cahillere selam 
verdikleri anlamını içerirdi. Halbuki ayetin manası bu değildir. Zaten bu manada 
bir övgü de yoktur. Övgü ancak şu durumda olur: O da, cahilce bir söze cahilce 
karşılık vermeyerek güzel sözle karşılık verdiklerinin belirtilmesi durumudur. Bu 
durum, sadece büyük nasip sahibi kimselerin yapabildiği kötülüğü güzel olan bir 
davranışla savmak kabllindendir.376 Selefin bu ayetin tefsiriyle ilgili ifadeleri bu 
hususta çok sarihtir. 

Ayet-i kerime, ayak ve dil organları ile yapılan davranışları en güzel, en hoş, 
en hikmetli ve en etkili bir şekilde bir araya toplamaktadır: "Yeryüzünde tevôzu 
ile yürürler" 

Ayette geçen (;_;� kelimesi, "sükunet ve vakar" demektir. Bu kelime, "kolay 
olan şey" anlamındaki � kelimesinden gelmekte olup .:.ı_w. .:.ı� fiilinin masda
rıdır. Arapların "O adam, vakarla yürüyor" anlamında kullandıkları ._).&. � 
� cümlesinde de kelime bu anlamda kullanılmaktadır. Bu sözdeki � "vakar" 
kelimesi sonradan türetilmişe benzemektedir. Bununla birlikte � vezninde ol
ması sebebiyle kural olarak bir durum ve şekli göstermektedir. Aslı � jA> idi. Ancak 
öncesinde kesre bulunduğu için J harfi <.S harfine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 
kelime çekim bakımından kurala uygundur. 

"Horluk" anlamındaki .:.ı)> kelimesi, manaca kaba olduğundan daha ağır bir 
hareke olan ötre ile telaffuz edilmektedir. Buna mukabil, daha yumuşak bir an
lam içeren .:.ı j..€..i ı "tevazu" kelimesi, anlamına uygun olarak telaffuzu daha kolay 
olan üstünle harekelenmiştir. 

Müslümanların cahilce, kaba ve kibirli değil de hilim, tevazu ve vakarla 
yürüdükleri ve sözlerinin de "selam" olduğu belirtilmiştir. Onların sözlerindeki 
"selam" ,  yine hilim, tevazu ve vakar anlamında, cahillik, bayağılık, müstehcenlik 
ve kabalıktan uzak demektir. 

375 Kasas 28/55 
376 Burada bir ayete işaret vardır. Bk. Fussılet 41/34-35 
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Böylece bu ayet-i kerimede müminlerin yürüyüş ve konuşma özellikleri bir 
arada zikredilmiştir. Dolayısıyla buradaki "selam" kelimesinden Müslümanların 
selamlaşırken kullandıkları "selamün aleyküm" sözünün kastedilmiş olması, zik
retmiş olduğumuz bu son derece önemli inceliğe ve anlama uygun değildir.377 

Yani Rahman' ın kulları şımarık, mağrur ve kibirli bir şekilde değil de, vakur 
ve mütevazı bir şekilde yürürler. 

Hasan-ı Basri şöyle demiştir: Burada kastedilen, yumuşak başlı alimlerdir. 
Muhammed b. el-Hanefiyye şöyle demiştir: Onlar vakar ve iffet sahibi kim

selerdir. Düşüncesizce hareket etmezler. Düşüncesizce bir davranışa maruz kal
dıklarında da vakur bir şekilde davranırlar. 

Ayette geçen .Jj+ll ,  lügatte yumuşak ve mülayim olmak demektir. o harfinin 
ötresi ile telaffuz edilen .J ...ı+JI kelimesi ise , "horluk" anlamındadır. Birincisi mü
minlerin, ikincisi ise kafirlerin sıfatıdır. Kafirlerin Allah'tan alacakları karşılık ise 
ateştir. 378 

, ,, ıt ' / � ,, ;:; �\..İ.i- & ._j ?I G.J 0)� ��ı_, � \ f �  Lo�j. 1� �) 0� ��ı_, 

�ı o  .. t;I_):. �ls· �I� �l /� 
64. Onlar ki gecelerini Rabblerine secde ve kıyam ile geçirirler. 

65. Onlar ki: "Rabbimiz, bizden Cehennem azabını geri çevir. Çünkü 
gerçekten onun azabı kesin bir helak oluştur" derler. 

Tefsiri : 

Ayette geçen rljJI kelimesi, "kalıcı ve ayrılmaz kötülük ve azap" anlamında
dır. Nitekim şair Bişr şöyle demiştir: 

- . � lbj\ , ,, - L.:.Jı , _ , . P'-' � p:.-' 
"Nesar ve Cefar savaşları birer azap ve ayrılmaz birer şerdi" 
� şa da şöyle demiştir: 

"Onun cezası, müebbed ve bitmeyen bir azap; 

377 Bedfüu'l-fevi'ıid ( 1 1/ 158-159) 
378 Medaricü's-Salikin ( 1 1/327) 
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Ödüllerinde de yoktur ne bir sınır ne hesap" 
Basralı meşhur dilci Ebu Ubeyde ayetin şu anlamda olduğunu belirtmiştir: 

Azap onlar için bir helak ve ayrılmaz bir beladır. 379 

Zinanın Kötülüğü: 

� 0\SJ 1_,fa �j ı)? � ı)2t l�l J.�I_, � 1 1� L;\h_, lj�- ' �  Q .. [;. �� 
rJ.>- Jı �ı 0)!�:: ':}_, ;.ı 4J1 -iıı e 0�� '1 J.�lj �, vt L;\) �1 

· ...:.,ıl;jı � .J.&-G.J .!1A)...1L;0t ;_L �1 'ı;!� � , , t ! �, '] - � - İL '11 ful iY- . - "'  r u . .  c_r-! 0-".J Y.r.. -' � : � 

.! 1 0,}.."�1 : ! � & d,;l.JI "' .,. '"t""' , -- 0 , . 
66. "Gerçekten o, ne kötü bir durak ve ne kötü bir yerdir! " 

67. Ve onlar ki, mallarım infôk ettiklerinde israf da etmezler, cimrilik 
de etmezler. Bunun arasında orta bir yol tutarlar. 

68. Onlar ki Allah ile birlikte başka bir i/ôha ibadet etmezler. Hak ile 
olması dışında, Allah 'm öldürülmesin i haram kı ldığı nefsi de öldürmez
ler. Zinô da etmezler. Kim bunları işlerse, ceza(/arı) ile karşılaşır. 

69. Kıyamet gününde onun azabı kat kat verilir, o azapta ebediyyen 
hor ve hakir bir halde kalır. 

Tefsiri : 

Cenab-ı Hak, bu ayetlerde zinanın haram olduğunu güçlü bir şekilde vur
gulamış, onu şirk ve cana kıyma ile bir arada zikrederek - iman, salih amel ve 
tevbe ile tedbir alınmadıkça - cezasının ebediyyen şiddetli azap çekmek oldu
ğunu belirtmiştir.380 

Bu ayetle ilgili olarak akla gelebilecek bir soru vardır. Bu sorunun konuyla 
ilgili başka ayetlerde de ele alınması mümkündür. Ancak üzerinde durulmaya en 
uygun yer burasıdır. 

Soru şudur: Kişi halis bir tevbe ile tevbe ederse sadece günahlarının silinmesi 
mi söz konusudur, yoksa silinen her günahının yerine sevap mı yazılmaktadır? 

Bu, müfessirlerin ve başka alimlerin öteden beri cevabını arayıp tartıştıkları 
bir sorudur. 

Zeccac (ö . 330) şöyle demiştir: Silinen günahların yerini sevaplar değil, tev
be ve onunla birlikte iyi davranışlar alır. 

379 Ravzatu' l-muhibbln (58) 
380 el-Cevabu'l-Kafi (226) 
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İbn Atıyye (ö. 546) ise şöyle demiştir: Allah Teala, önceden işledikleri gü
nahlarının aksine onların davranışlarını güzelleştirir, buyruklarına uygun hale 
getirir. Bu ise Allah' ın onlara merhamet etmesine vesile olur. 

Sonra İbn Atıyye şöyle devam etmiştir: Yukarıdaki sözü İbn Abbas -radıyallahu 
anh-, İbn Cübeyr, İbn Zeyd ve Hasan-ı Basri söylemiştir. İbn Abbas bunun kıyamet 
gününde olacağını ileri süren kimselerin görüşünü de reddetmiştir. Bununla bir
likte İmam Müslim' in Ebu Zer'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği bir hadise göre 
Allah Teala kıyamet gününde bağışlamak istediği tevhid ehli kullarının kötülük
lerini iyiliğe çevirecektir. Bu hadisi Tirmizi ve Taberi de zikretmiştir. Said b .  el
Müseyyeb' in bu ayet hakkındaki yorumu da böyledir. Allah ' ın af ve cömertliği 
de bunu gerektirmektedir. 

İbn Atıyye'nin işaret ettiği hadisi inşaallah zikredeceğiz ve üzerinde duracağız. 
Mehdevi şöyle demiştir: Bu görüşün elde edildiği anlam, Selman-ı Farisi 

-radıyallahu anh-, Said b. Cübeyr ve başkalarından rivayet edilmiştir. 
Sa'lebl şöyle demiştir: İbn Abbas, İbn Cüreyc, Dahhak ve İbn Zeyd şöy

le demiştir: Allah Teala, Müslüman olan kimselerin müşrikken yaptıkları kötü 
davranışları bırakıp güzel davranışlar edinmelerini sağlar. Mesela Allah' la birlikte 
ilahlar edinmek yerine tevhide inanmalarını, müminleri öldürmek yerine müşrik
lerle cihad etmelerini ve zina etmek yerine iffetli olmalarını nasip eder. 

Bazıları ise şu görüşü ileri sürmüştür: Allah Teala ,  Müslümanken yaptıkları 
kötülükleri kıyamet gününde iyiliğe dönüştürür. 

Bu iki görüş arasındaki ihtilafın merkezinde, ayette yer alan değiştirmenin 
dünyada mı yoksa ahirette mi yapılacağı yer almaktadır. Dünyada olacağını söy
leyenler, değiştirmeyi , "kötü davranışların ve bozuk niyetlerin bırakılarak güzel 
hasletlerin edinilmesi" olarak anlamışlardır. Bu durumda "değiştirme" gerçek 
anlamda gerçekleşmektedir. 

Bu görüşün savunucuları şu delillere dayanmışlardır: Kötülük iyiliğe dön
mez. Olsa olsa silinir, yok edilir, hiçbir izi kalmaz. Ama onun iyiliğe dönüşmesi 
söz konusu olmaz. Çünkü o iyilik değildir. Aksine Allah' ın hoşnut olmadığı bir 
davranıştır. Nasıl sevdiği ve hoşnut olduğu bir iyilik haline dönüşebilir? Kur'an' ın 
ifade ettiği, günahların silinip bağışlanmasından ibarettir. Nitekim şu ayetler de 
bunu göstermektedir: "Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, 
ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimizf "381 "Kötülükleri bağışlar"382 "Allah 
bütün günahları bağışlar"383 Kur'an' da bu anlamda pek çok ayet vardır. 

381 Aı-i İmran 3/193 
382 Şura 42/25 
383 Zümer 39/53 
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Safvan b.  Muhriz'den nakledilen sahih bir hadiste Katade şöyle demiştir: Bir 
adam İbn Ömer' e -radıyallahu anh- sordu: 

-Gizli konuşma hakkında Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- ne 
işittin? 

İbn Ömer -radıyallahu anh- şöyle dedi: 
"Kıyamet gününde mümin Rabbine iyice yaklaştırılır. Ta ki Allah onu rah

metiyle kuşatır384, sonra ona günahların ı  hatırlatır ve 'Biliyor musun?'  diye sorar. 
Kul 'Biliyorum Rabbim! '  der. Bunun üzerine Allah Teala 'Ben onları dünyada 
iken gizledim, bugün de bağışlıyorum ' buyurur ve ona iyiliklerinin yazılı olduğu 
amel defterini verir. Kafir ve münafıklara ise herkesin içinde şöyle seslenilir: Al
lah hakkında yalan uyduranlar işte bunlardır! "385 

Buhar! ve Müslim' in rivayet ettiği ve Allah ' ın kuluna olan ilgisini gösteren bu 
hadiste sadece günahların dünyadayken gizleneceği ve ahirette de bağışlanacağı 
belirtilmiştir. Allah Teala'nın kuluna "Senin her kötülüğüne karşı bir iyilik verdim" 
dediği zikredilmemiştir. O halde bu hadis, kötülüklerin Allah tarafından bilinip 
sonra da bağışlandığını göstermektedir. Nitekim Cenab-ı Hak dürüst kimseler 
hakkında şöyle buyurmuştur: "Böylece Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü 
hareketleri bile örtecek ve yaptıkların ın en güzeline denk olarak mükafatların ı 
verecektir. "386 Bu ayette zikredilen kimseler yaratılmışların en iyileridir. Buna rağ
men Allah Teala onların kötü davranışlarını sildiğini ve onları yaptıkları en güzel 
davranışlarla mükafatlandırdığını belirtmektedir. Onların yaptığı en güzel davra
nış, iyilikler içerisinde yer alır, kötülükler içerisinde değil . Bu da, en güzel şekilde 
mükafatlandırmanın , sadece güzelliklerin karşılığını vermekle olacağını gösterir. 
Kötülükler ise silinir ve izleri yok edilir. 

Bu görüşü savunanlar sözlerine şunu da eklemişlerdir: Tevbe eden kimsenin 
kötülükleri iyiliğe dönüşseydi hiç kötülük işlemeyen kimseden daha iyi durumda 
olur ve daha fazla sevap sahibi olurdu . Çünkü kötülükleri de yaptığı iyiliklere 
katılır, böylece iyiliğe dönüşen kötülükler sayesinde hiç kötülük yapmamış olan 
kimseden üstün hale gelirdi. Kötülük yapmış olan bir kimse hiç kötülüğü olma
yan kimseden nasıl daha üstün olabilir? 

Ayrıca insan yaptığı bir iyiliği boşa çıkaracak bir günah işlediğinde iyilikleri 
cezalandırılacağı bir kötülük haline dönüşmez. Sadece yaptığı iyiliğin hiçbir izi ve 

384 Hadisin metninde geçen ..ıs kelimesinin asıl manası "örtü" manasındadır. Ancak burada 
mecazi olarak "rahmet" anlamındadır. Bk. Ayni, Umdetü' l-Kari (XVIIl/295) (Mütercimin 
notu) 

385 Buhari, (XIIl/483) Tevhid, Babu kelami'r-Rabb Azze ve Celle yevme'l-kıyame; Müslim 
(V/613-616) ,  Tevbe, Babu seatı rahmeti Rabbi'l-Aıemin 

386 Zümer 39/35 
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neticesi kalmaz. Böylece ondan dolayı ne mükafatlandırılır, ne de cezalandırılır. 
Tek cezası, o iyiliğin sevabından mahrum kalmak olur. Kötülük yapıp da tevbe 
edenin durumu da böyledir. Tevbesinden önce yaptığı kötülükler iyiliğe dönüş
mez. Karşıt görüş sahipleri "Tevbe edenin durumu da böyledir; mükafatı, işlediği 
kötülüklerle cezalandırılmamaktır" derlerse tartışma biter. Ancak iyiliğin anlamı 
bu değildir. İyilik, artı bir sevap da gerektirmektedir. 

Kıyamet gününde kötülüğün iyilikle değiştirileceğini ileri süren diğer grup 
ise şu delillere dayanmıştır: Değiştirme kelimesinin asıl manası kötülüğün yerine 
iyiliği ikame etmektir. Bu da, ancak yapılmış ve gerçekleşmiş olan bir kötülükte 
olur. Kötülüğün iyilikle değiştirilmesi, onun silinip yerine iyiliğin ikame edilmesi 
demektir. Bu sebeple Allah Teala, bu ayet-i kerimede �� "kötülükler" kelime
sini kullara nispet ederek ma'rife (belirli) bir şekilde zikretmiştir. Çünkü onların 
yaptığı belli kötülüklerdir . ..:..L:......:.- "iyilikler" kelimesini ise onlara nispet etmeksizin 
nekire (belirsiz) zikretmiştir. Çünkü onların yaptığı ve işlediği davranışlar değil, 
Allah' ın lütuf ve kereminden ibarettir. Ayrıca ayette söz konusu edilen değiştirme 
Allah' ın fiilidir, onların değil. Allah Teala onların kötülüklerini iyiliğe değiştirdiği
ni bildirmektedir. Eğer kastedilen "kötü davranışların bırakılıp iyi davranışların 
edinilmesi" olsaydı "değiştirme" fiilinin öznesi Allah değil, kullar olurdu. Çünkü 
o takdirde kötülükleri iyilikle değiştiren Allah değil, onlardır. Zira fiiller, onları ya
pan ve elde eden kimselere nispet edilir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş
tur: "Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. "387 Buna 
mukabil kendisinin değiştirdiği şeyler hakkında ise şöyle buyurmuştur: "Onların 
iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki 
(harap) bahçeye çevirdik"388 

Allah Teala, kötülüklerini iyiliğe çevirdiğini bildirdiğine göre değiştirme biz
zat O'nun yaptığı bir şeydir, - her ne kadar tevbe, iman ve salih amel gibi 
vesllelerine başvurmuş olsalar da - onların kendiliklerinden yaptıkları bir şey de
ğildir. Nitekim İmam Müslim'in, A'meş, Ma'rur b. Süveyd ve Ebu Zer -radıyallahu 
anh- kanalıyla rivayet ettiği şu hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurmuştur: "Hiç şüphesiz ben Cennet halkından Cennet'e son giren kimseyi 
ve Cehennem halkından Cehennem 'den çıkan son kimseyi biliyorum. Kıyamet 
gününde bir adam getirilir ve 'Büyük günahları bir kenarda dursun, ona küçük 
günahlarını gösterin! ' buyuru/ur. Bunun üzerine ona küçük günahları gösterilir ve 
'Falanca gün şunu şunu, falanca gün de şunu şunu yaptın ! '  denilir. Adam inkara 
güç yetiremez ve 'Evet! ' diyerek tasdik eder. Büyük günahlarının da gösterileceği 
endişesiyle korkmaya başlar. Bunun üzerine ona 'senin her kötülüğün yerine 
bir iyilik ikCime edildi! '  buyuru/ur. Adam 'Rabbim! Burada görmediğim başka 

387 Bakara 2/59 
388 Sebe 34/16 
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davranışlar da yapmıştım!' diyerek şaşırır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 
bunu aktardıktan sonra o kadar güldü ki mübarek dişleri göründü. 389 

İmam Ahmed b. Han bel şöyle demiştir: Bize Vekl' , A'meş ve Ma'rur b .  Sü
veyd kanalıyla EbCı Zer' in -radıyallahu anh- şöyle dediğini aktarmıştır. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde bir adam 
getirilir ve 'Ona küçük günahlarını gösterin! '  buyuru/ur. Bunun üzerine ona 
küçük günahları gösterilip büyükleri gizlenerek 'Falan gün şöyle şöyle yaptın' 
denilir. Adam hiç inkar etmeksizin kabul eder. Büyük günahlarının da ortaya 
döküleceğinden endfşe etmektedir. Ancak 'Yaptığı her kötülük yerine ona bir 
iyilik verin! '  emri verilir. Bunun üzerine adam 'Benim görmediğim bir kısım 
günahlarım da var' diyerek şaşırır" Bu sözü söyledikten sonra Hz. Peygamber'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- mübarek dişleri görünecek kadar güldüğünü gördüm. "390 

Keza EbCı Hafs el-Müstemli, Muhammed b .  Abdilaziz b. Ebi Rezme - Fadl b .  
MCısa el-Katil - Ebu' l-Anbes - Ebu' l-Anbes'in babası kanalıyla EbCı Hureyre'nin 
-radıyallahu anh- şöyle dediğini nakletmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
şöyle buyurmuştur: "Yemin olsun ki bazı kimseler çok kötülük işlemiş olmayı te
menni edeceklerdir! Çevresindekiler 'Onlar kimdir' diye sordular. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- 'Onlar, kötülükleri iyiliğe dönüştürülen 
kimselerdir' cevabını verdi. "391 

Bu görüş sahipleri delil olarak kullandıkları bu hadisle ilgili olarak şöyle bir 
yorum da yapmışlardır: Hadiste zikredilen kimseler gerçek ebdaldırlar. Ebdal 
diye isimlendirilmelerinin sebebi kötülüklerinin iyiliklerle değiştirilmiş olmasın
dandır. Allah onların kötülüklerini iyilik haline dönüştürmüştür. 

Bu görüşü savunanların bir delili de şudur: Karşılık, yapılan davranışla aynı 
cinsten olur. Onlar kötü davranışlarını bırakıp iyi davranışları yapmaya başlayın
ca Allah da onların yaptığı bu değişikliğin tam bir mukabili olarak amel defterle
rindeki kötülükleri iyilikle değiştirmiştir. 

Birinci görüşü savunanlar ise bunlara şöyle karşılık verirler: EbCı Zer 
-radıyallahu anh- hadisini görüşünüze nasıl dayanak yaparsınız? O hadis açıkça 
göstermektedir ki, kötülüğü iyilikle değiştirilen bu kimse Cehennem' de azap çek
miş ve oradan en son çıkan kimse olmuştur. Yani o kimse kötülüklerinin cezasını 
çekmiş, böylece kötülüklerinin neticesi cezalandırma ile sonuçlanmış, sonra her 
kötülüğü bir iyilikle değiştirilmiştir. Bu bizim üzerinde durduğumuz konu ile il
gili değildir. Çünki bizim tartışmamız kötülükten tevbe eden kimse hakkındadır, 
tevbe etmeksizin günahlarında ısrar ederek ölmüş olan kimse hakkında değil! 

389 Müslim (1/453) iman, Babu ahiri ehli'n-nar hurCıcen; Tirmizl, (IV/61 4) fi sıfeti Cehennem, 
Bab: 1 0  

390 Ahmed b. Hanbel, (V/157) 
391 Hakim (IV/252) elbanl bu hadisi hasen görmüştür. Bk. V/209, rakam: 2177 
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Bu ikisi nasıl aynı kefeye konulur? Ahmed b .  Hanbel' in rivayet ettiği hadis de 
hem senedi hem de metni bakımından bir önceki hadisle aynıdır, ancak daha 
özettir. Ebu Hureyre'den nakledilen hadis ise sabit değildir. Ebü' l-Anbes kimdir, 
onun babası kimdir ki böylesine önemli bir hususta sadece onların rivayet ettiği 
bir hadis kabul edilsin .392 İnsanları kötülüklerden uzak tutmak için son derece 
gayret ettiği, kötülük edenleri kınayıp ayıpladığı, kötülüklerin iyilikleri yok ettiğini 
belirttiği halde Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- böyle bir söz söylemiş ola
bilir mi? "Muhakkak ki bazı kimseler daha fazla kötülük yapmış olmayı temenni 
edecektir" sözünü onun söylediği gerçek olabilir mi? Sonra kişi, akıbetinin kötü 
olduğunu bildiği halde daha fazla kötülük işlemiş olmayı nasıl temenni edebi
lir? Aksine sadece daha fazla iyilik etmiş olmayı temenni edebilir. Tirmizi'nin 
Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir senet zinciriyle rivayet 
ettiği bir hadiste şöyle buyurulmuştur: "Kıyamet gününde bazı insanlar dünya
dayken derilerinin makaslarla kesilmiş olmasını temenni edeceklerdir. Çünkü 
böyle işkenceye uğrayan kimselerin nail oldukları mükafatın büyüklüğünü görüp 
imreneceklerdir"393 Bu hadiste Allah yolunda işkenceye uğramış kimselerin nail 
oldukları mükafatın büyüklüğünden dolayı kıyamet gününde başkalarının da 
dünyadayken onlar gibi işkence görmüş olmayı temenni edecekleri belirtilmek
tedir. Bu, güzel olan bir davranışın temennisidir, dolayısıyla bir problem yoktur. 
Ama bir kul daha çok kötülük yapmış olmayı nasıl temenni eder? Bu asla olma
yacak bir şeydir. Kötü bir insan ancak kötülük etmemiş olmayı temenni edebilir. 
Ama daha çok kötülük etmiş olmayı asla temenni etmez! 

Bu görüşü savunanlar diğerlerine hitaben şöyle derler: Ayette geçen "de
ğiştirme" ifadesiyle ilgili olarak söylediğiniz kötülüğün iyilikle değiştirilmesi doğ
rudur. Ancak biz onu şöyle anlıyoruz: Yapılmaya başlanan bir iyilik, önceden 
yapılmış olan bir kötülüğün yerine geçer. Eğer o iyilik yapılmaya başlanmasa, 
önceden yapılmakta olan kötülük yapılmaya devam ederdi. 

Ayette .:..ı� "kötülükler" kelimesinin kullara nispet edilerek ma'rife (belirli) 
ve ..:,,L.,... " iyilikler" kelimesinin ise nekire (belirsiz) getirilmesiyle delil getiriyor, 
buradan yola çıkarak o kötülüklerin kullar tarafından yapılmış olan davranışlar, 
iyiliklerin ise Allah' ın lütfu olması gerektiğini ileri sürüyorsunuz. Şüphesiz bu doğ
rudur. Ancak o iyiliklerin İlahi bir te'ylt sayesinde kullar tarafından yapılmasının 
Allah' ın lütuf ve kereminin bir eseri olduğunu neden unutuyorsunuz? 

392 Ebü'l-Anbes Said b.  Kesir b. Ubeyd et-Teymi, sağlam bir ravi olarak görülmektedir. Bk. 
Tehzibü't-Tehzib (IV/73) İbn Hibban, babası Kesir b. Ubeyd' in de sağlam olduğunu belirt
miştir. Bk. Sikat (V/330) Allame el-Münavi şöyle demiştir: Bu hadiste iyilik yapmanın söz 
konusu olması durumunda muhal olan bir şeyi temenni etmenin caiz olduğuna delil vardır. 
Buradaki temenninin bilinen anlamda olmaması da ihtimal dahilindedir. Belki de onunla 
Allah ' ın rahmetinin genişliğine bir uyanda bulunulmak istenmiştir. (Bk. V/351 ) ;  Kurtubi, 
el-Cami' li-ahkami' l-Kur'an (Vl/4 793-4795) 

393 Tirmizi ( IV/521 -522) ez-Zühd, bab: 58. Elbani bu hadisi hasen görmüştür. 



Sure: 25 • Furkan Suresi � 207 

Ayetteki "değiştirme" fiil inin öznesi Allah'tır, kullar değil, diyorsunuz. Bun
dan hareketle , yaptıkları kötülükleri amel defterlerinden Allah ' ın değiştirdiğini, 
davranışlarını değiştirenlerin kullar olmadığını ileri sürüyorsunuz. Ancak ayetteki 
fiilin öznesinin Allah olması sizin görüşünüze delil olmaz. Çünkü Allah tüm kul
ların fiillerinin yaratıcısıdır. Yaratış ve var ediş bakımından kötülükleri iyilikle de
ğiştiren O, fiili olarak değiştirenler ise onlardır. 

Bir de şunu ileri sürüyorsunuz: Karşılık, yapılan davranışla aynı cinsten olur. 
Onlar kötü davranışlarını iyi davranışlarla değiştirdikleri gibi Allah da onların 
amel defterlerindeki kötülükleri iyiliğe çevirdi. 

Bu doğrudur. Bunu biz de kabul ediyoruz. Ancak şöyle: Amel defterinde yer 
almaya hazır olan kötülükler iyiliklerle yer değiştirmiş, böylece orada yazılacak 
olan kötülüklerin yerine iyilikler yazılmıştır. 

İşte her iki görüşü savunanların delil ve düşüncelerinin tamamı bundan 
ibarettir. Artık aralarında bir hüküm vermek insaf ve adalet sahibi kimseye kal
maktadır. Her iki grup da dayandığı delili ortaya koymuştur. Gerçek; ikisinden 
birinin düşmanı değildir, haklarını çiğneyecek de değildir. Allah, doğruyu bul
maya yardımcı olan, böylece hakka çağırıp Allah' ın delillerini ve dinini açıkla
mayı üstlenen kimselerin derecesine ulaşan veya hakkı yalnız ararken bir yoldaş 
bulmaktan ümit kesip çaresiz kalan, yine de o yola baş koyup onda yürümeyi 
bir gaye edinen kimseleri doğru yola eriştirir. Ancak bir bayrak açıp da buna 
ciddiyetle sarılmayan kimse amacından daha düşük olanla yetinir ve aldanır. 
Ciddiyetle sarılıp da hiç kimsenin kendisine itiraz etmemesini ve karşısına hiçbir 
engelin çıkmamasını isteyen kimse ise kendisini olmayacak bir kuruntuyla al
datmış olur. Ancak onun zorluğuna katlanırsa -Allah'a yemin olsun ki - apaçık 
başarı ve büyük mükafat işte budur. Başarı sadece Allah' tandır. Sadece O'na 
dayanır ve sadece O'na yönelirim . 

Bu konuda Allah' ın izniyle doğru olduğu söylenebilecek görüş ise şudur: 
Şüphesiz bizzat günah iyiliğe dönüşmez. Çünkü iyilik mükafat gerektiren pozitif 
bir şeydir. Bu sebeple yasaklardan kaçınan kimse kendisini onlardan sakındığı 
ve uzak tuttuğu için mükafatlandırılmaktadır. Bu sakınma ve uzak durma da 
mükafata kaynaklık eden (bir gayret ve direnç gerektiren) pozitif bir husustur. 
Ancak günah işlemek aklına hiç gelmeyen ve bunu içinden hiç geçirmeyen kim
se günah işlemediği için nasıl mükafatlandırılır? Böyle biri günah işlemediği için 
mükafatlandırılsa aklına bile getirmemiş (ve dolayısıyla hiçbir direnç gösterme
miş) olduğu günahları işlememesinden dolayı mükafatlandırılmış olurdu. Bu ise 
onun iyiliklerinin sayılamayacak kadar katlanmasını sağlardı . Çünkü günah olan 
davranışların onun tarilfı ndan yapılmaması her zaman söz konusudur, terk et
tiği davranışların isl' h ıdd ı h�sabı yoktur. Şimdi bu kişi bütün bunlardan dolayı 
mükafatlandırılacal·. r ıc ıı ? 1 3u ,  vehim dahi edilemeyecek bir sonuçtur. O halde 
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iyiliğin pozitif bir husus olması gerektiği ortaya çıkar. Böylece yaptığı günahlar
dan tevbe eden kimse de o günahlardan her birinden pişman olmuş, kendisini 
onlardan alıkoymuş ve bir daha işlememeye azmetmiş demektir. Onun kendini 
engellemeye yönelik bu gayreti ise şüphesiz bir iyiliktir. O kişinin yaptığı tevbe 
günahının izini silmiş ve bu pişmanlık ve azmi ortaya çıkarmıştır. İşte yapmakta 
olduğu kötülüğün yerine gelen iyilik budur. Müfessirlerden biri şu sözüyle bunu 
kastetmiştir: Kötülüğün yerine tevbe ve tevbeyle birlikte bir iyilik gelmiştir. İşlemiş 
olduğu her bir kötülükten tevbe etmesi, yaptığı kötülüğün yerine geçen bir iyilik 
olmuştur. Kötülüklerin iyiliğe dönüşmesinin manası budur. Yoksa bizatihi kötülü
ğün kendisi iyiliğe dönüşmüş değildir. 

Bir başka müfessir de bu ayet hakkında şöyle demiştir: Allah Teala, onların 
işlemiş olduğu her bir kötülükten dolayı tevbe etmelerini onlara bir iyilik olarak 
lütfeder. 

Böylece -Allah'a hamdolsun- hiçbir problem kalmamakta ve doğru ortaya 
çıkmaktadır. Her iki görüşün savunucularının da ilim ve delilin gereğinden ayrıl
madıkları da görülmektedir. 

Ebu Zer' den -radıyallahu anh- rivayet edilen hadis, -her ne kadar kötülüklerin
den dolayı azap gören günahta ısrar etmiş kimseler hakkında ise de- günahlarına 
tevbe eden ve onlardan uzak duran tevbekarın kötülüklerinin iyiliğe çevirileceğini 
öncelikle gösterir. Günahta ısrar eden kimse cezasını çektikçe günahları siliniyor 
ve sanki hiç yokmuş gibi oluyor. Böylece Allah onun her bir kötülüğünün yerine 
bir iyilik veriyor. Çünkü kıyamet gününde onun uğradığı ceza ile birlikte duydu
ğu pişmanlık, o günahların izinin kalmamasını ve iyiliğe dönüşmesini gerektiri
yor. Gerçi o zaman, pişmanlığın kar edeceği yer değildir. Bununla birlikte o kişi, 
günahlarından dolayı cezalandırılınca ve onların izi böylece yok olunca Allah 
da o günahları iyiliğe dönüştürüyor. Günahların izlerinin halis bir tevbe ile yok 
olması böyle azap çekerek yok olmasından daha etkilidir. Böyle çetin bir ceza ile 
kötülükler iyiliğe çevriliyorsa tevbe ile hayli hayli çevrilirler. Tevbenin günahları 
silme ve iyiliğe çevirmesi cezadan daha güçlüdür. Çünkü tevbe kulun itaatle, 
Allah ' ı  severek ve O'ndan korkarak yaptığı iradi bir iştir. Cezanın o günahları 
örtmesi ise, iradesi dışında - Allah' ın takdiri ile - kulun başına gelen bela.Jarın 
günahları silmesi kabilindendir. Şüphesiz Allah' ın sevip razı olduğu iradeye da
yalı fiillerin günahları silmesi, iradesi dışında kulun başına gelen musibetlerin 
günahları silmesinden daha etkilidir.394 

Bu ayet, iman edip salih amel işleyerek tevbe eden kimseler için çok bü
yük bir müjdedir. Tevbenin hakikati de budur. Nitekim İbn Abbas -radıyallahu 
anh- şöyle demiştir: "Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayetin ve 'Biz 
sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, sen in geçmiş ve gelecek 

394 Tarlku' l-hicreteyn (228-233) 
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günahını bağışlar'395 ayetin in inişi hakkında gösterdiği sevinci başka bir şey 
hakkında gösterdiğine şah it olmadım. "396 

Alimler bu ayette bahsi edilen "değiştirme"nin dünyada mı ahirette mi ola
cağı hakkında iki farklı görüşe sahiptir: 

İbn Abbas -radıyallahu anh- ve arkadaşları şöyle demiştir: Burada bahsi edi
len değiştirme, kötü davranışların iyileriyle değiştirilmesidir. Allah Teala, onların 
kendisiyle birlikte başka ilah edinmelerini tevhitle, zina etmelerini iffetle, yalanı 
dürüstlükle ve ihaneti emanetle değiştirmiştir. 

Buna göre ayetin manası şudur: Onların kötü ve çirkin davranışları güzel 
ve iyi davranışlarla değiştirilmiştir. Bu, tıpkı bir hastanın iyileşmesi ve musibete 
uğramış bir kimsenin normale dönmesi gibidir. 

Tabiundan Said b .  Müseyyeb ve başkaları ise şöyle demiştir: Burada "değiş
tirme" ifadesiyle kastedilen, kıyamet gününde Allah Teala'nın yaptıkları kötülük
leri iyiliğe çevirip her kötülüğe karşılık bir iyilik vermesidir. 

Bu görüşü savunanlar Tirmizl'nin Cami' indeki şu hadisi delil getirmişler
dir: Bize Hüseyin b. Hureys, Vekl' - A'meş - Ma'rur b .  Süveyd kanalıyla Ebu 
Zer'in -radıyallahu anh- şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ben ateşten son çıkacak kişiyi bilirim. 
Kıyamet günü bir adam getirilir ve onun hakkında şöyle bir emir verilir: 'Ona 
küçük günahlarını gösterin, büyüklerini ise hiç ortaya çıkarmayın! ' Sonra bu emir 
gereği adama küçük günahları gösterilir ve 'Falan gün şunu şunu yapmıştın ! '  
diye de açıklanır. Adam h iç inkara yeltenmeksizin kabul eder. Bu arada büyük 
günahların ın  ortaya çıkarılacağından endişe içindedir. Derken onun hakkında 
'Yaptığı her kötülüğe karşılık bir iyilik verin! '  buyuru/ur. Bunun üzerine adam 
şaşırır ve 'Benim burada görmediğim başka günahlarım da var' der. " Daha sonra 
Ebu Zer -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Bu  sözü naklettikten sonra Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- o kadar güldü ki mübarek dişleri göründü. "397 

Bu sağlam bir hadistir. Ancak bu görüşe delil olması tartışılır. Çünkü ha
diste söz konusu edilen kişi, kötülükleri sebebiyle azaba uğramış ve bu yüzden 
Cehenneme girmiş, daha sonra Allah' ın lütfuyla her kötülüğü iyiliğe çevrilerek 
oradan çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu kimsenin günahlarının sevaba çevrildiği 
ileri sürülemez. İleri sürülebilseydi tevbe eden kimse gibi günahları sebebiyle 
cezalandırılmaması gerekirdi. Ayette her günahı yerine bir sevabın verildiği, böy
lece sevaplarının arttığı belirtilen ise tevbe eden kimsedir. Bu hadiste bunu des
tekleyen bir ifade yoktur! insanlar bu ayeti yorumlarken bu hadisi delil getirmeye 
kalkışmışlardır. Halbuki hadiste bunu te'ylt eden bir unsur olmadığı ortadadır. 

395 Fetih 48/1 -2 
396 İbni'l-Münzir, Taberan1 ve İbn Merduyeh tahrlç etmiştir. Bk. ed-Dürrü'l-MensCır VI, 279 
397 Bu hadis daha önce geçmiştir. 
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Bununla birlikte selef, bu konuda sonraki alimlerin idrak edemediği ince bir 
anlayış ve derinliğe sahiptir. 

Bir prensibe bağlı kalınması şartıyla bu hadisi konuya delil getirmek doğ
ru olur. o prensip sayesinde bu hadisle delil getirmekteki incelik ve derinlik de 
anlaşılır. Prensip şudur: Günahın mutlaka bir izi vardır. O izi silmek için birkaç 
alternatif söz konusudur. Bunlar; tevbe, iyilikler, başa gelen musibetler ve Ce
henneme girmektir. Günahın izi çok derin olur ve diğer alternatifler onu yok 
edemezse o zaman sonuncu şık kaçınılmaz olur ve kişi Cehenneme girer. Çünkü 
Cennet'te bir zerre bile kir-pas yoktur. Dolayısıyla oraya ancak her bakımdan 
temiz olanlar girebilir. Üzerinde günah kiri bulunanlar önce arınma körüğüne 
sokulur, böylece sahte unsurları tasfiye edilerek saflaştırılan altın gibi elenir ve 
Cennet' e uygun hale getirilir. 

Demek ki, günahın eserinin yok edilmesi bazen en etkili yol olan samimi tev
be ile olur. Bazen de ateşle, yani cezası çekilerek olur. Kişinin günahı ateşle yok 
edilir ve onun kiri böyle giderilirse yaptığı ve cezasını çektiği her kötülüğe karşılık 
bir iyilik verilir. Öyleyse günahın samimi tevbe ile yok edilmesi ve kirinin böylece 
giderilmesi durumunda da yapılan her kötülük yerine iyilik verilmesi söz konusu, 
hem de öncelikle söz konusudur. Çünkü tevbenin bu kiri ve pisliği yok etmesi 
ateşin yok etmesinden daha etkili ve Allah'a daha sevimlidir. Zira ateş, günahı 
giderme fonksiyonunu tevbe olmadığı için yerine getirmektedir. Bu konuda asıl 
fonksiyon sahibi ise tevbedir. o halde tevbe, kötülükleri iyiliğe çevirmeye ateşten 
daha layıktır. 

Dokuzuncu yorum398 da bunu açıklar. O da şudur: Tevbe edenin her bir gü
nahı pişmanlığı sayesinde iyiliğe çevrilir. Çünkü günahtan dolayı duyulan pişman
lık, o günahın tevbesidir. Her bir günahtan tevbe etmek bir iyilik sayılır. Böylece 
işlenilen her günah tevbe ile gedirilir ve tevbe günahın yerine geçen bir iyilik olur. 
Bu bakımdan kişinin işlediği her kötülüğün yerine bir iyilik söz konusu olur. 

Bu, üzerinde durulmaya değer çok hoş bir yorumdur. 
Buna göre bu iyilik daha önce yapılan kötülükle eşit olabileceği gibi ondan 

daha küçük veya daha büyük de olabilir. Bu, tevbenin samimiyetine, tevbe edenin 
dürüstlüğüne ve tevbesine eşlik eden ve kötülüğün silinmesini hızlandıran kalbin 
hislerine göre değişiklik arz eder. Bu, tevbe konusunun sır ve inceliklerindendir. 

Onuncu yorum da bunu açıklar. O da şudur: Allah' ı  ve onun otoritesini 
tanıyan kimsenin günahı ,  o günahtan korunmasından daha büyük, daha çok, 
daha faydalı ve Allah 'a daha sevimli neticeler doğurabilir. Bunlar; mütevazı ve 
alçakgönüllü olmak, Allah ' a  saygı göstermek, tevbe etmek, nedamet çekmek ve 

398 Alıntılanan kitapta müellifin bu konuda sekiz yorum sıraladığı anlaşılıyor. Derlemede bu 
yorumların sadece dokuzuncusu ve bundan sonra zikredilecek olan onuncusu yer alma
maktadır. (Mütercim) 
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hakkın düşmanına rağmen büyük iyilikler yapmak suretiyle işlenen günahı telafi 
yoluna gitmektir. Bu neticeler o kadar güzeldir ki , sonunda şeytan bile tıpkı o 
günahı işleyen kimse gibi pişman olur ve "Keşke onu düşürmüş olduğum bu gü
naha düşürmüş olmasaydım!" der. Ama ikisinin pişmanlığı arasında çok büyük 
fark vardır! 

Allah Teala, kulunun, düşmanı olan şeytana ve onun kinine karşı direnme
sinden hoşnut olur. Nitekim kulluğun gereği olan bu direnç, tevbenin incelikle
rindendir. Kulun bu can düşmanına karşı koyması, tevbe ve yaptığı hataları telafi 
ile mümkün olur. Tevbe ve ona bağlı olan davranışlardan Allah'ın hoşnut olması, 
kötülüğün yerine bir iyiliğin, hatta bir çok iyiliğin verilmesi neticesini doğurur. 

9� f-f-� �ı J�"Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir" ifadesi son 
derece dikkate değer! ö..1;-\_, •-�-ı_, J.5 .:.ıt.s::... "Her kötülüğü bir iyilikle değiştirir" 
demiyor. Böylece bir kötülüğün duruma göre bir çok iyilikle değiştirilmesinin 
mümkün olabileceğini gösteriyor. 

Yukarıda geçen hadis ise dünyada iken samimi tevbe ve benzeri amellerle 
davranışlarını düzeltmediği için günahları sebebiyle ceza çeken kimse hakkın
dadır. Onun günahının iyiliklere çevrilmesini gerektiren bir sebep yoktur. Dola
yısıyla her bir günahının yerine sadece bir iyilik verilir. Nitekim Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- onun büyük günahlarının akıbeti hakkında bir şey söy
lememiş, sözü oraya getirince gülmüş ve Allah' ın onları ne yaptığını açıklama
mıştır. Sadece her küçük günahının bir iyiliğe çevrildiğini belirtmiştir. Bununla 
birlikte hadiste bahsi edilen "günahların sevaba çevrilmesi"nin küçük günahların 
yanı sıra büyükleri de kapsadığına hoş bir işaret vardır. Bu işareti iki açıdan gös
termemiz mümkündür: 

1 .  "Büyük günahlarını ortaya çıkarmayın ! "  emri . Bu emir, küçük günah
larının sevaba çevrildiğini görünce büyüklerinin de çevrileceği ümidiyle onları 
hatırladığını göstermektedir. Çünkü onların değiştirilmesi küçüklerin değiştiril
mesinden daha iyi bir netice verecek, dolayısıyla onlar sayesinde daha çok se
vinecektir. 

2 .  Adamın bu sözünü nakleden Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
gülmesi. Bu gülüş, adama yapılan iyiliğe duyulan hayranlığı ve onun daha so
rulmadan günahlarını itiraf etmesi hakkındaki şaşkınlığı göstermektedir. Çünkü 
ona sadece küçük günahları gösterilmiştir! 

Alemlerin Rabbi olan, çok cömert, çok lütufkar ve iyilik sahibi olan, kullarını 
çeşitli ihsanlara boğup onları seven, her şekilde onlara her nevi ihsanını ulaştı
ran Allah Teala'nın şanı yücedir! Rahman ve Rahim olan o Allah' tan başka ilah 
yoktur!399 

399 Medaricü's-Salikln ( 1!301 -304) 
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70. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. 

İşte Allah bunların günahlarım sevaba değiştirir. Allah mağfiret edicidir, 
rahmet edicidir. 

71 . Kim ki tevbe edip salih amel işlerse muhakkak o - rızasına ermiş 
olarak- Allah'a dönmüş olur. 

Tefsiri : 

Bu ayet hakkında değişik yorumlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 
1 .  Burada kastedilen ahirette Allah' a  dönüş ve O'nun Cennet' e ulaştıran 

yoluna girmektir. Her kim dünyada tevbe ile Allah' a  yönelirse ahirette O'nun 
huzuruna mükafat ile varmış olur. 

Nitekim Beğavl ve onun dışındaki bazı alimler "Tevbesi kabUl edilmiş olarak 
Allôh 'a döner" ifadesiyle ilgili olarak şu yorumu yapmışlardır: O kişi, öldükten 
sonra başkalarından ayrıcalıklı bir güzellikle tevbesi kabul edilmiş olarak Allah 'a 
döner. 

Buna göre ayetin başındaki �15 :_,; j "Kim tevbe ederse" ifadesi ile Allah'tan 
başka ilah edinmekten dönmek, �8 �\ Jı � P., "Tevbesi kabul edilmiş olarak 
Allôh 'a döner" ifadesiyle ise karşılık ve mukafat için Allah'a dönmek kastedil
miştir. 

2. Ayetteki �li :_r j "Kim tevbe ederse" şartının cevabını oluşturan � � �!.j 
L;8 ..Ilı J! "Tevbesi kabul edilmiş olarak Allah 'a döner" ifadesi emir anlamı iç�r
mektedir. Buna göre ayetin anlamı şudur: Kim tevbe etmeye azmeder ve bunu 
isterse sadece Allah 'a tevbe etsin ve yalnızca onun rızasını gözetsin, başkasına 
itibar etmesin . 

3. Ayet dolaylı bir anlam da içermektedir. O da, tevbe eden kimseye tevbe 
edip yöneleceği kimsenin gösterilip bildirilmesidir. Buna göre ayetin anlamı şu
dur: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse tevbe ve yönelişinin kime oluduğunu 
bilsin . Tevbe sadece Allah'a yapılır, başkasına değil! 

Şu ayet de, bu anlamı çağrıştırmaktadır: "Ey Resul! Rabbinden sana in
dirilen i tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. "400 

Hakkındaki iki yorumdan birine göre bu ayet de dolaylı olarak şu anlamı ihtiva 
etmektedir: Allah ' ın emirlerine karşı gelen ve onun elçiliğini yapmayan kimsele
rin cezasını bil ! 

400 Maide 5/67 
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4. Tevbe öncelikle azim ve �ararlılıkla olur. Azim iyice güçlenir ve kesinleşirse 
tevbe de fiili olarak ortaya çılçar. 

Buna göre ayetin başındaki ..::_ı l; C,.Aj "Kim tevbe ederse " ifadesindeki tevbe 
ile tevbe konusundaki azim ve kararlılık kastedilmiştir. Daha sonraki ...:., � �l._j 
�8 �ı Jı "Tevbesi kabul edilmiş olarak Allah 'a döner" ifadesinde yer alan tevbe 
ile ise, kararlaştırılmış olan bu tevbenin fiili olarak ortaya çıkması kastedilmiştir. 
Buna göre ayetin anlamı şudur: Kim Allah'a tevbe etmek için azim ve kararlılık 
gösterirse fiill olarak tevbesi de Allah'a yönelik olur. 

Ayet, bu anlamıyla şu hadise benzemektedir: "Hicretiyle Allah ve peygam
berinin hoşnutluğunu amaçlayan kimse Allah ve peygamberi için hicret etmiş 
olur. Ulaşacağı b ir dünyalığı yahut evleneceği bir kadını amaç edinerek hicret 
eden ise, neyi amaçladıysa onun için hicret etmiştir. "401 

, ' , 
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72. Ve onlar ki yalan şahidlik yapmazlar. Lağve (boş ve batıl şeylere) 

rastladıklarında da şereflice yüz çevirip geçerler. 

Tefsiri : 

Muhammed b. el-Hanefiyye, ayette geçen f JJj kelimesi ile müziğin kastedil
diğini ileri sürmüştür. Aynı görüşü Leys de Mücahid' den nakletmiştir. 

Kelbl ise ayete şöyle mana vermiştir: Onlar boş sözler konuşulan meclislere 
gitmezler. 

Ayette geçen ;J kelimesi Arapça'da boş ve faydasız olan her şeyi içerir. 
Şu halde ayetin manası şöyledir: Onlar boş ve faydasız sözler konuşulan 

meclislere gitmezler. Boş bir söz veya faydasız bir işle karşılaşırlarsa ona kapılıp 
gitmezler, bunu şereflerine uygun bulmazlar. 

Bunun içine - selefin belirttiği gibi - müşriklerin bayramları, müzik ve bun
ların dışında boş ve faydasız olan her şey girer. 

Nitekim Zeccac şöyle demiştir: Onlar, günah işleyen kimselerle bir arada 
durmazlar ve başkalarının günah işlemelerine yardımcı da olmazlar. Aksine boş 
işlerden hoşlanmayan şerefli kimseler gibi her türlü faydasız işten ve sözden yüz 
çevirirler. Çünkü onlar böyle işlere girmeyi ve böyle işlerle uğraşan kimselerle bir 
arada olmayı şereflerine uygun bulmazlar. 

401 Buhar!, ( 1115) Bed'ü'l-vahy; Müslim ( IV/571-572) İmare, Babu inneme'l-a'malü bi'n-niyyat; 
Nesaı, ( 1158-60) ;  Tirmizl, rakam ( 1647) ,  fedailü'l-cihad; Ebu Davud, Talak, Babün fi ma 
uniye bihl mine't-talakı ve'n-niyyat. Medaricü"s-Salikln ( 1/314-315) 
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Rivayete göre Abdullah b. Mes'Od -radıyallahu anh- bir gün bir eğlence ile 
karşılaştı ve ondan yüz çevirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurdu: "Gerçekten İbn Mes'ud şerefli bir şekilde sabahlamıştır" 

Allah Teala da boş söz işitip de yüz çeviren kimseleri övmüştür: "Onlar boş 
söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: Bizim işlerimiz bize, sizin işlerin iz 
size, derler"402 

Cenab-ı Hakk' ın JJ)� .:ı_,� ':1 şeklinde .:ı_,� fiilinin nesnesini ._. edatıyla 
getirmeyip de doğrudan )_,j.ıı 0/ıf. ;::. ':1 "yalan konuşulan yerlerde bulunmazlar" 
buyurması son derece dikkat çekicidir. Çünkü buradaki .:ı_,� "şahitlik etmek" 
fiili, .:ı_,� "bir yere gelmek, bir yerde hazır bulunmak" anlamındadır. Şu halde 
Allah Teala onları yalan konuşulan meclislerde bile bulunmadıkları , dolayısıyla 
yalanı asla konuşmadıkları için övmektedir. 

Müzik, JJ)I "zOr" kelimesinin kapsamına giren hususların başında gelir. 
Boş söze, faydasız davranışa ve hakka uymayan her şeye JJj denilir. Nitekim 
Muaviye'nin -radıyallahu anh- uzatılmış bir saç lülesini tutup "Bu, zOrdur" demesi 
bunu göstermektedir. 

Demek ki JJj ; söze, davranışa ve söz ve davranışların sergilendiği yere de
nilebilmektedir. 

Bu kelimenin kökünde "meyletmek" anlamı vardır. j "ze" harfinin üstün 
telaffuz edildiği JJj kelimesi de bu köktendir. Birine yönelindiğinde t;)I.; ...:.ı Jj "Fa
lancaya yöneldim" denilir. O halde JJj "zOr" kelimesi, "haktan yüz çevirip ne söz 
ne de davranış olarak hiçbir hakikati bulunmayan batıla yönelmek" demektir. 403 

4Vif �ı:�j l!.J, � \_,� rJ r-tj -?�� l_,_;Ş-; I�� �.µlj 

73. Onlaı· ki Rabblerinin ayetleriyle kendilerine öğüt verildiğinde, 
bunlara karşı sağır ve kör kimseler olarak yıkılmazlar. 

Tefsiri : 

Mukatil şöyle demiştir: Onlara Kur'an' la öğüt verildiğinde sağır gibi işitme
mezlik, kör gibi görmemezlik etmezler. Aksine onu dinler, hakkı görür ve ona 
inanırlar. 

İbn Abbas ise şöyle demiştir: Onlar, Kur'an'a karşı sağ ve kör gibi davran
mazlar. Aksine Allah' a  karşı saygılıdırlar. 

402 Kasas 28/55 
403 İğasetü' l-Lehfan ( l/24P.42) 
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Kelb! de şöyle demiştir: Hakkı işitip gördükleri için dinledikleri ayetlerden 
dolayı saygıyla yere kapanırlar. 

Ferra ise şöyle demiştir: Onlara Kur' an okununca işitmemiş gibi durmazlar. 
Ayette zikredilen .:ı__,� fiilinin manası budur. Nitekim ben Arapların ·� rü 
� �i "Beni kınamaya başladı" anlamında � ..W dediğini işittim. Bu da 
ö kabildendir. 

· 

Buna göre ayetin manası şudur: Onlar ayetleri işittiklerinde kör ve sağır gibi 
davranmazlar. 

Zeccac şöyle demiştir: Ayetin manası şudur: Onlara Kur'an ayetleri oku
nunca hakkı işitip görerek - emrolundukları gibi - gözyaşları içinde secdeye 
kapanırlar. 

İbn Kuteybe ise şöyle demiştir: Onlar Kur'an ayetlerine karşı kör ve sağır gibi 
davranmazlar. 

Benim kanaatim şudur: Ayette iki husus vardır: Biri, .jJ� fiili ve bu fiilin 
başında bulunan olumsuzluk edatı . Diğeri ise bu fiilin kalbi bir boyun eğiş mi, 
yoksa beden! olarak yapılan secde mi olduğu meselesidir. 

Buna göre iki ihtimal söz konusudur: 
1 .  Onların secdeleri kör ve sağır bir şekilde değildir. Aksine ya kalbi olarak 

bir boyun eğişleri veya beden! olarak secdeye kapanışları söz konusudur. 
2 .  Söz konusu fiil kalbi bir itaat veya bedeni bir secde anlamında değil, "ilgi 

göstermemek, kayıtsız kalmak" anlamındadır. 

74. Ve onlar ki: "Rabbimiz, eş ve çocuklarımızdan bize gözlerimizin 
aydınlığı olan (sa/ih kimse)/er ver; bizi takvô sahiblerine önder yap! " 
derler. 

Tefsiri : 
> 

" İLl�imam "kelimesi" , lider "manasındadır. ;.,.i "ümmet" ve öyİ "üsve/ör-
nek" kelimeleri gibi hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir. 

Ancak şöyle bir görüş de ileri sürülmüştür: �� "arkadaşlar" kelimesi 
"-:-'"L...., "arkadaş" ın, J� .J "adamlar" kelimesi y.-.:; "adam" ın ve .J� kelimesi _r:--t 

"tacir" in çoğulu olması gibi "imam" kelimesi de �l 'in çoğuludur. 
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Bir başka görüşe göre ise il..! "imam" kelimesi, Jl:.i "savaş" ve "":"'1 .... -:ö "vuruş
ma" gibi masdardır. Bu durumda r ! kelimesi, bu ayette iLll ..ŞJ� "liderlik eden 
kimseler" anlamında kullanılmıştır. 

Bu görüşler içerisinde isabetli olanı birincisidir. 
Müttakl olan herkese uyulması gerekir. Takva vaciptir. Takva sahiplerine uy

mak da vaciptir. Onların verdikleri fetvalara muhalefet etmek onlara uymaya 
aykırıdır. 

Burada şöyle bir düşünce akla gelebilir: Biz onların ictihatlarında ve dinin 
temel hususlarında onlara tabi oluyoruz. 

Akla gelebilecek olan bu düşünceye daha önce yeterince cevap verilmiştir.404 

75. işte bunlar sabretme/erinden ötürü Cennet'in yüksek köşkleri ile 
mükafatlandırılacaklar ve onlar orada esenlik dileği ve selam ile karşı
lanacaklardır. 

Tefsiri : 

Muhammed b. Ali b. el-Hüseyn şöyle demiştir: Bu ayet-i kerimedeki � jJI 
"oda" kelimesi, "Cennet manasındadır. 

IJ..r.-"' � "sabretmeleri sebebiyle" ifadesiyle kastedilen ise Ali'ye göre dünyada 
çekilen fakirliktir. Nitekim Enes -radıyallahu anh- kanalıyla Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nakledilmiştir: ''Allah 'ım! Beni yoksul 
olarak yaşat, yoksul olarak öldür! Kıyamet gününde de yoksullarla beraber haşr 
et! Aişe -radıyallahu anh- 'Niçin ey Allah 'ın Resulü?'  diye sordu. Şöyle buyurdu: 
Çünkü onlar Cennet'e zenginlerden kırk yıl önce gireceklerdir. Ey Aişe! Yarım 
hurma dahi olsa verip hiçbir m iskini geri çevirme! Ey Aişe! Yoksulları sev ve onları 
kendine yakınlaştır! Çünkü onlar kıyamet gününde seni  Allah 'a yaklaştırırlar. "405 

Benim görüşüm şudur: Yukarıdaki ayet ve hadis dile getirilen konuya delil 
olamaz. Çünkü ayetteki sabır, fakirlik ve başka herhangi bir musibete uğrayan 
kimsenin sabretmesini kapsadığı kadar şükreden kimsenin ibadetleri hususunda 
sabırlı olmasını ve günahlara karşı direnmesini de kapsar. Eğer ayetteki sabırla ka
sıt sadece fakirliğe sabretmek olsaydı şükrü kapsamına almazdı . Halbuki Kur'an 

404 İ' lamu'l-muvakkıln ( IV/1 70) 
405 Tirmizl { IV/499) Zühd, Babu ma cae enne fukarae'l-mühacirin yedhulune' l-cenne. Bu 

hadisi Elbanl de sağlam kabul etmiştir. 
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sabredenlerin mükafatını vurguladığı gibi şükreden zenginlerin mükafatlarını 
da vurgular. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: ''Allah hidayetin kadrini 
bilip şükredenleri bol bol mükafat/andıracaktır. "406 "Biz, şükredenleri elbette 
ödüllendireceğiz" 407 

Allah Teala, şükürden hoşnut olduğunu bildirmiştir. Allah'ın hoşnutluğu 
Cennet'le ve onların içindeki nimetlerle mükafatlandırmasından daha değerlidir. 
Allah' ın sabredenleri sabretmeleri sebebiyle Cennet' le mükafatlandırması, şükre
denleri şükretmeleri sebebiyle Cennet'le mükafatlandırmayacağını göstermez. 

Yukarıdaki hadisin zikredilen hususa delil olmamasının ise iki gerekçesi var
dır: 

1 .  Çünkü bu hadis, rivayet zinciri sebebiyle delil getirilmeye elverişli değildir. 
Zira Muhammed b .  S�bit el-Kufi kanalıyla Haris b .  en-Nu'man'dan nakledilmiş
tir. Adı geçen Haris ise sahih hadis derleyicilerinin itibar etmediği bir kimsedir. 
Hatta Buhar! onun hadisinin münker (yadırganır) olduğunu belirtmiştir. Bu se
beple Tirmizl de onun rivayet ettiği bu hadisi sahih ve hasen olarak görmemiş, 
hatta hiçbir hüküm vermeden geçip gitmeyerek garip bir hadis olduğunu belirt
me gereği duymuştur. 

2 .  Bu hadis sağlam olsa bile zikredilen hususa delil olmaz. Çünkü Allah 
Teala'nın sevdiği fakirlik mal yoksunluğu anlamında değildir. Aksine alçakgö
nüllülük, Allah'a saygı duymak, O'nun önünde boyun eğmek ve O'na karşı 
mütevazı olmaktır. Bu ise ekonomik zenginliğe aykırı değildir. Böyle bir özelliğe 
sahip olmak için fakir olmak gerekmez. Allah ' ın azamet, celal ve kibriyası, isim 
ve sıfatları önünde alçakgönüllü ve mütevazı olmak maldan mahrum olmaktan 
daha üstün bir durumdur. Keza imkanı olduğu halde Allah' a  duyduğu saygı ve 
sevgiden dolayı kendi irade ve tercihiyle haramlara karşı direnç gösteren kimse 
imkanları olmadığı için sabretmek zorunda kalan fakirden daha üstündür. Nite
kim Allah Teala peygamberlerinden bir kısmına zenginlik ve hükümdarlık vermiş 
fakat bu onları Allah' ın huzurunda alçakgönüllü olmaktan engellememiştir.408 

76. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. O ne güzel karargah ve ikamet 
yeridir. 

406 AI-i İmran 3/144 
407 Aı-i İmran 3/145 
408 Uddetü's-Sabirln ( 1 75-176) 
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77. De ki: "Eğer duanız (ve ibadetiniz) olmasaydı, Rabbimin yanında 
sizin ne değeriniz olurdu? Şimdi siz, ya/anladınız. Artık yakında ceza 
(sizin için) kaçınılmaz olacaktır. "  

Tefsiri: 

Doğru olan görüşe göre ayetin manası şudur: Eğer siz O'na dua etmez ve 
kullukta bulunmazsanız, yani sizin O'na kulluğunuz olmazsa Allah size niye değer 
versin? 

Buna göre ayetteki r-5;1.&.; "dua" kelimesi, öznesiyle isim tamlaması oluştur
muş bir masdardır.409 

Ayet hakkındaki en doğru görüş şudur: Eğer O'na olan kulluğunuz olmazsa 
Rabbim sizi ne yapsın? O, sizi yalnızca 'kendisine kulluk etmeniz için yaratmıştır. 

Bu durumda "Allah'ın, kullarını kendisine kulluk etmekle sorumlu tut
ması aklen doğru değildir, çünkü onları, kulluk etmelerine gerek olmadan da 
mükafatlandırmaya güç yetirebilir" şeklinde bir görüş ileri sürülmesi elbette 
isabetli olmaz.410 

Bir görüşe göre ayet, "Eğer sizin O'na yalvarıp yakarmanız olmasaydı" an
lamındadır. 

Başka bir görüşe göre ise "Allah' ın sizi kulluğa çağırması olmasaydı" 
manasındadır. 

Bu durumda ayetteki r-5;1.&.� "duanız" kelimesi, nesnesiyle isim tamlaması 
oluşturmuş bir masdard1r. 

İlk görüşe göre ise öznesiyle isim tamlaması oluşturmuş bir masdardır. Bu, 
tercihe daha şayandır. 

"Dua" kelimesiyle hem ibadet hem de Allah'a yalvarıp-yakarma ve O' ndan 
bir şey isteme kastedilmektedir. Ancak ibadet anlamı daha açıktır. Buna göre 
anlam şöyledir: Eğer siz O'na ibadet etmezseniz Rabbim sizi ne yapsın? 

Bununla birlikte "dua" kelimesinin "ibadet" manasında kullanılması, 
Allah'tan bir şey isteme ve O'na yalvarma anlamını da gerektirir. Dolayısıyla 
"dua" kelimesinde bu iki anlamın ikisi de vardır.41 1 

409 Celaü' l-efham (81 )  
410 Miftahu Dari's-Seade (418) 
4 1 1  Bedfüu' l-fevfüd ( ll l/3) 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ta, Sin, Mim. 

2. Bunlar apaçık Kitabın ayetleridir. 

3. iman etmiyorlar diye neredeyse kendini öldüreceksin. 

•!• 221 

4. Eğer istesek gökten üzer/erine bir mücize indiririz de boyunları 
ona eğiliverirdi. 

5. Onlara Rahmandan yeni bir öğüt gelse, muhakkak ondan yüz çe
virirler. 

6. Artık onlar (Kur'an'ı) gerçekten yalanladılar. Alay ettikleri şeyin 
haberleri kendilerine yakında gelecektir. 

7. Yeryüzüne bakmazlar m ı  ki, Biz orada her güzel çiftten nice bitki
ler bitirdik. 

8. Muhakkak bunda bir ayet (delil) vardır. Halbuki onların çoğu 
mü'min değildirler. 

9. Muhakkak Rabbin mutlak galib ve esirgeyici olanın ta kendisidir. 

1 0. Hani Rabbin Musa 'ya şöyle seslenmişti: "Git, o zalimler toplulu
ğuna; 

1 1 .  "Firavun'un kavmine. (Benden) korkmazlar mı onlar?" 

12. Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben, beni yalanlarlar diye korka
rım; 

13. "Ve (bundan dolayı) göğsüm daralır, dilim çözülmez. Bunun için 
Harun'a da elçilik ver! 
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1 4. ''Ayrıca onların bana isnad ettikleri b ir suç da vardır. Onun için 
beni öldürmelerinden korkuyorum. " 

15  (Allah) buyurdu ki: ''Asla! İkin iz ayetlerimizle gidin. Muhakkak Biz 
sizinle birlikteyiz. İşitici/eriz. 

1 6. "İkin iz Firavun'a gidin ve deyiniz ki: Gerçekten biz alemlerin 
Rabbinirı rasulleriyiz; 

1 7. "İsrailoğullarını b izimle gönderesin, diye. " 

18. (Firavun) dedi ki: "Sen çocuk iken yanımızda seni beslemedik 
mi? Ömründen nice seneler aramızda eğlenmedin mi? 

1 9. "Ve işlediğin o işi de yaptın, sen nankörlerdensin. " 

20. (Musa): "O işi işlediğim sırada ben (henüz) cahillerden idim " 
dedi. 

21 . "Sizden korkunca da aranızdan kaçtım da Rabbim bana bir hü
küm bağışladı ve beni peygamberlerden kıldı. 

22. "Sen İsrailoğu/larını köleleştirdiğin için bunu nimet diye başıma 
kakıyorsun. " 

23. Firavun: "Alemlerin Rabbi dediğin nedir?" dedi. 

24. (Musa) dedi ki: "Göklerle yerin ve onların arasında olanların 
Rabbidir. Eğer gerçekten inanan kimseler iseniz . . .  " 

25. (Firavun) etrafında bulunanlara: "İşitmiyor musunuz?" dedi. 

26. (Musa) : "O, sizin de Rabbinizdir, sizden önceki atalarınızın da 
Rabbidir" dedi. 

27. (Firavun) dedi ki: "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir. " 

28. (Musa) : "Doğunun, batının ve onların aralarında olanların Rab
bidir. Eğer akıl ederseniz! " dedi. 

29. (Firavun) : "Eğer benden başka ilah edinirsen elbette seni hapse
dilen/erden kılarım " dedi. 

30. (Musa) : "Ben sana apaçık bir şeyle (mucizelerle) gelmişsem de 
mi?" dedi. 

31 . (Firavun) :  "Eğer doğruyu söyleyenlerden isen haydi onu getir! " 
dedi. 

32. (Musa) bunun üzerine asasını bıraktı, o da hemen apaçık bir 
ejderha oluverdi. 

33. Elini  (koltuğunun altına sokup geri) çıkardığında bakanlara bem
beyaz görünüverdi. 

34. (Firavun) etrafındaki i leri gelenlere dedi ki: "Muhakkak ki bu, 
çok bilgili bir sihirbazdır. 
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35. "Sizi sihiri ile yerinizden çıkarmak istiyor. Ya siz ne buyurursu
nuz?" 

36. Dediler ki: "Onu ve kardeşini oyala ve şehirlere toplayıcılar gön
der. 

37. "Çok iyi bilen bütün sihirbazları sana getirsinler. " 

38. Böylece sih irbazlar belirli bir günün bir vaktinde bir araya geti-
rildi. 

39. Ve insanlara da: "Siz de toplan ır m ısınız?" denildi. 

40. "Umarız ki, sihirbazlar galib gelirlerse biz de onlara uyarız. " 

41 . Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a dediler ki: "Eğer biz galib 
olursak bize bir ödül var, değil mi?"  

42. "Evet, o takdirde siz elbette yakınlaştırılacak/ardan olursunuz" 
dedi. 

43. Musa onlara: "Siz, ne atacaksanız atın !"  dedi. 

44. İplerin i  ve asaların ı  bıraktılar ve: "Firavun'un izzeti hakkı için mu
hakkak biz galip/eriz " dediler. 

45. Musa asasını bırakır bırakmaz onların h ile ile yaptıkların ı  yutu
verdi. 

46. Sihirbazlar hemen secdeye kapanıverdi/er. 

47, 48. "Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik" 
dediler. 

49. (Firavun) dedi ki: "Ben, size izin vermezden önce mi ona iman 
ettin iz? Demek ki o, size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Yakında bile
ceksin iz. Mutlaka el ve ayakların ızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi 
toptan asacağım. " 

50. "Olsun, zararı yok. Zaten biz Rabbimize dönücü/eriz" dediler. 

51 . "Biz gerçekten ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin, gü
nahlarımızı bağışlayacağın ı  ümit ederiz. " 

52. Biz, MCısa'ya: "Kullarım ile geceleyin yola çık! Muhakkak izlene-
ceksiniz"  diye vahyettik. 

53. Firavun şehirlere (asker) toplayıcı adamlar gönderdi. 

54. "Gerçekten bunlar (İsrai/oğulları) az bir topluluktur" (dedi); 

55. "Onlar bizi gerçekten kızdırdılar. 

56. "Biz ise uyanık ve tedbirli b ir topluluğuz. " 

57. Böylece onları bostan/arından, akarsularından, çıkardık; 

58. Ve hazinelerle şerefli makamlardan. 

59. İşte böyle! Ve Biz onlara Israiloğu/ların ı  mirasçı kıldık. 
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60. Sonra güneş doğarken (veya doğu tarafına) onların ardından git
tiler. 

61 . İki topluluk birbirini görünce, Musa 'nın arkadaşları: "İşte şimdi 
kıstırıldık" dediler. 

62. (Musa): ''Asla, muhakkak Rabbim benimledir. Bana doğru yolu 
gösterecektir" dedi. 

63. Biz de MCısô 'ya: ''Asônla denize vur" diye vahyettik. Ardından 
deniz (ikiye) ayrılıp her bir tarafı büyük bir dağ gibi oldu. 

64. Diğerlerini  de buraya yanaştırdık. 

65. MCısô 'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. 

66. Sonra diğerlerini suda boğduk. 

67. Şüphesiz ki bunda bir ôyet (delil) vardır. Fakat çoğu iman etme-
diler. 

68. Şüphe yok ki Rabbin Azizdir, Rahimdir. 

69. Onlara İbrahim 'in haberini de oku. 

70. Han i  o babasına ve kavmine: "Neye ibadet edersin iz?" demişti. 

71 . Onlar: "Bir takım putlara ibadet ederiz ve onlara ibadete devam 
eder gideriz" dediler. 

72. Dedi ki: ''Acaba bunlar dua ettiğinizde sizi işiti(p duan ızı kabul 
ede)rler mi? 

73. "Yahut size fayda ya da zarar verirler mi?" 

74. Onlar: "Hayı r, ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk" dediler. 

75, 76. Dedi ki: "Gördünüz mü şu sizin ve önceki atalarınızın ibadet 
ettiklerin i?  

77. "Onlar - ô.lemlerin Rabbi müstesnô.- benim düşmanımdır. 

78. "O, beni (yoktan) yaratandır ve bana doğru yolu gösterendir. 

79. "Beni yediren ve bana içiren O'dur, 

80. "Hastalandığımda bana şifô. veren O'dur, 

81 . "Beni  öldüren, sonra diriltecek olan O'dur, 

82. "Kıyamet gününde bana günahımı bağışlamasını ümit ettiğim 
O'dur, 

83. "Ya Rabb, bana bir hüküm bağışla ve beni salihlere kat. 

84. "Sonraki (ümmet)ler arasında bana bir lisan-ı sıdk bağışla!" 

85. "Ve beni Na 'fm Cennet'inin m irasçılarından kıl, 

86. "Ve babama mağfiret eyle. Çünkü o sapıtanlardandır. 

87. "(Insanların) öldükten sonra diriltilecekleri günde de beni zelil 
eyleme. 
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88. "O günde malın da evladın da h iç faydası olmaz; 
89. "Allah'a salim kalb ile gelmiş olanlar m üstasna. " 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede geçen r.J.:. "kurtulan" kelimesi, (JL.., kelimesiyle aynı an
lamdadır. Bu yapıda kullanılışının sebebi �_):; ._,� .J:_,1 "uzun, kısa, zarif" gibi 
sıfat olmasındandır. 

� "selim" kelimesi, _r...ı.AJI ·r-_l,.JI "bilen ve güç yetiren" gibi bir sıfattır ve 
selameti değişmez bir özellik edinmiş olan kalp anlamındadır. 

"Selim" kelimesi, bu itibarla "hasta" anlamındaki J:lı- .� kelimelerinin de 
zıddı olur. 

Bu ayette zikredilen � �  "selim kalb" ifadesi hakkında ise değişik görüş
ler ileri sürülmüştür. Bunların hepsini içine alacak olan anlam şudur: Selim kalb; 
Allah' ın emir ve yasaklarına aykırı olan her türlü şehvetten ve O'nun bildirdik
lerine ters düşen tüm yargılardan uzak duran, O'nun dışındaki şeylere kulluk 
etmeyen, peygamberi dışındaki kimseleri hakem kabul etmeyen, peygambe
rinin verdiği hükmü severek kabul eden, Allah' a  olan sevgisinde, saygısında, 
ümidinde, tevekkülünde, yönelişinde samimi olan, O'na gönülden boyun eğen, 
her hususta O'nun rızasını önde tutan ve O'nun gazabından kaçınmak için her 
yola baş vuran kimsenin kalbidir. Sadece Allah'a yapılması yaraşan kulluğun özü 
de işte budur. 

Selim kalb; Allah'tan başkasına hiçbir yetki tanımayarak yöneliş, sevgi, da
yanma, boyun eğme, tevazu, saygı ümit vs her hususta kulluğunu sadece Allah' a 
yapan, her işini O'na has kılan kalptir. Böyle bir kalp severse Allah için sever, 
kızarsa Allah için kızar, bir şey verirse Allah için verir, bir şey esirgerse Allah için 
esirger. . .  Bu kadarı da yetmez! Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- düşman
lık eden hiç kimseye boyun eğmez ve onları hakem kabul etmez. Sadece Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- uyar ve ona sımsıkı bağlanır. Kaynağı kalp 
olan inanç ve yargılarında, irade, sevgi, nefret ve benzeri duyguları açıklayan 
dilinde ve diğer organlarının yaptığı davranışlarda onun dışında hiç kimseyi ölçü 
almaz. Böylece küçük-büyük tüm işlerinde sadece Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- getirdiği esasları hakem kabul eder, hiçbir inanç, güç ve işi onların 
önüne geçirmez, şu İlahi buyruğu asla aklından çıkarmaz: "Ey fmôn edenler! Söz 
ve hareketlerin izde ileri gidip de Allah 'ın ve Resulü 'nün önüne geçmeyin!"412 Bu 
buyruk, "Bir şey hakkında Allah'tan önce karar vermeye kalkışmayın, O buyur
madıkça bir iş yapmaya girişmeyin ! "  anlamındadır. 

412 Hucurat 49/1 
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Selef alimlerinden biri şöyle demiştir. Küçük bile olsa her davranış için iki 

sorgu divanı kurulacaktır. Biri bu davranışın neden yapıldığını, diğeri de nasıl 
yapıldığını sorgulamak içindir. 

Bu sorulardan birincisi, davranışın gayesini, sebep ve amillerini sorgular. 
Acaba onu yapan kişi, insanlar tarafından övülmek, onların yergisinden kaçın
mak, arzuladığı bir dünyalığı elde etmek veya hoşlanmadığı dünyevi bir şeyi 
engellemek gibi geçici bir dünya menfaati mi amaçlamıştır? Yoksa onu o davra
n ışı yapmaya iten kulluk vazifesini yerine getirmek, Allah Teala'ya yaklaşmak, 
O'nun rızasını aramak ve bunlar için vesilelere baş vurmak mıdır? Bu soru şu 
şekildedir: Sen bu işi Rabb' in için mi yaptın, yoksa kendi menfeatin, arzu ve 
heveslerin için mi? 

ikinci soru ise yapılan bu işte Hz. Peygamber' e tabi olunup olunmaması 
hususundadır. Bu da şöyle sorulur: Bu davranış, peygamberim vasıtasıyla belir
lediğim şekle uygun muydu, yoksa belirlediğim ve hoşnut olduğum şeklin dışına 
mı çıkıyordu? 

Kısacası bu soruların birincisi samimiyetle, ikincisi ise Hz. Peygamber'i 
-sallallahu aleyhi vesellem- izlemekle ilgilidir. Allah Teala bu iki ölçüye uygun olma
yan hiçbir ibadeti kabul etmez. 

Birinci sorudan kurtulmak ibadetlerde samimi niyet gözetmekle mümkün 
olur. ikincisinden kurtulmak ise Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yolunu 
sıkı bir şekilde izlemek, o yola aykırı arzulan ve samimi niyetlerle çelişen istekleri 
kalpten uzak tutmakla mümkündür. Kurtuluşu ve saadeti garanti edilen kalp işte 
böyledir.413 

Selim kalp; şirkten, hileden, kinden, kıskançlıktan, cimrilikten, kibirden , 
dünya ve makam sevgisinden, Allah'tan uzaklaştıran tüm felaketlerden ,  O'nun 
bildirdiklerine ters düşen şüphelerden, O'nun emrine aykırı her türlü arzudan , 
iradesiyle çelişen tüm isteklerden ve Allah' la bağını koparan her şeyden kur
tulmuş olan kalptir. Böyle bir kalp daha dünyada iken Cennettedir. Berzah 
aleminde (öldükten sonra diriltilene kadar) da Cennet'e olacaktır ve ahirette de 
ebedi Cennet' e girecektir. 

Kalbin selamete ermesi için şu beş unsurdan kurtulması gerekir: 
1 .  Tevhit ilkesiyle çelişen şirk 
2 .  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetiyle çelişen bid'at 
3.  Allah' ın emrine aykırı olan istekler 
4. Allah' ı  hatırlamanın ve anmanın zıddı olan gaflet 
5 .  Samimiyetle uyuşmayan arzu ve hevesler. 

413 İğasetü'l-Lehfan (l/7-8) 
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Bu beş unsur, Allah ' la kul arasında bir engel oluşturur. Her birinin bir çok 
çeşidi vardır ve sayılamayacak kadar çok mahzur ihtiva ederler.414 

Şirk, büyük ve küçük olmak üzere iki çeşittir. "Allah' ın dışında ilahlar edin
mek ve onları Allah' ı  sever gibi sevmek" anlamındaki büyük şirk sadece tevbe ile 
bağışlanabilir. Bu nevi şirk, a.Jemlerin Rabbi ile başka varlıkları -haşa- eşit gör
mektir. Nitekim müşrikler Cehennem' de edindikleri ilahlara şöyle diyeceklerdir: 
"Val/Cıhi, b iz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Cılemlerin 
Rabbi ile eşit tutuyorduk. "415 Halbuki onlar Allah'ın her şeyi yaratmış olduğunu, 
her şeyin Rabbi ve hükümdarı olduğunu, kendi ilahlarının ise yaratıp rızık vere
mediğini ve yaşatıp öldürmeye kadir olmadığını itiraf etmektedirler. Dünyadaki 
müşriklerin çoğu, hatta hepsi sevgi, saygı ve kullukta başka varlıkları Allah'a denk 
görürler. Allah' ı  bırakarak onlara tapınır, saygı ve sevgi gösterirler. Hatta çoğu, 
ilahlarına Allah ' a  duydukları saygıdan daha büyük bir saygı duyarlar. Onların 
anılmasıyla Allah' ın tek başına zikredilmesinde duydukları sevinçten daha bü
yük bir sevinç duyarlar. Ilahlaştırdıkları ve tapındıkları varlıklara saygısızlık edil
mesine Allah' a saygısızlık edilmesine gösterdikleri tepkiden daha şiddetli tepki 
gösterirler. İlahlarına hürmetsizlik edildiğinde kızgın bir arslan gibidirler. Allah' ın 
yasaklarından biri çiğnendiğinde ise hiç aldırmazlar. Hatta Allah' ın yasaklarını 
çiğneyen biri onlara bir ikramda bulunsa bundan hoşnut olurlar, nefret hissi duy
mazlar. Buna biz açıkça şahit olmuşuzdur. Başkaları da şahittir. Otururken, kal
karken, bir hata ettiklerinde, hastalandıklarında ve yalnız kaldıklarında Allah' ın 
dışında edindikleri ilahları anmayı adet haline getirdikleri görülür. Allah'ın dışın
daki ilahlarını anmak kalp ve dillerine iyice yerleşmiştir. Bunu hiç yadırgamazlar. 
Aksine ilahlarının, Allah 'a ulaşmalarına bir vesile, O'nun katında bir şefaatçi ve 
aracı olduğunu düşünürler.416 

90. (Kıyamette) takva sah iplerine Cennet yakınlaştırılır. 

91 . Azgın /ara da Cehennem açılıp gösterilir. 

414 el-Cevabü' l-Kafi ( 1 79) 
415 Şuara 26/97-98 
416 Medaricü's-Salikln (11339) 
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92, 93. Onlara denilir ki: "O sizin Allah 'dan başka ibadet ettikleriniz 
nerede? Size yardım edebiliyor ya da kendilerine yardımları dokunuyor 
mu?" 

94, 95. Onlar ve azgınlar, İblis'in orduları ile hep birlikte yüzleri üstü 
oraya atılırlar. 

96. Onlar orada tartışarak derler ki: 

97. "AJ/ah 'a yemin olsun ki, biz gerçekten apaçık bir sapıklıkta idik. 

98. "Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutmuştuk. 

Tefsiri : 

Müşrikler, Cehennem' de b ir araya geldikleri ilahlarına şöyle derler: "Vallahi, 
biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile 
eşit tutuyorduk. "4 17 

Bilindiği üzere onlar, Allah'la ilahlarını yaratma, rızık verme, öldürme, ya
şatma, hükmetme ve güç yetirme gibi hususlarda eşit görmezler. Ama sevgi, 
kulluk, boyun eğme, itaat etme gibi hususlarda onlara Allah'la eşit muamele 
yaparlar. Bu ise büyük bir cehalet ve haksızlıktır. Toprakla her şeyi yaratan Al
lah nasıl eşit görülebilir? Kölelerle onların efendisi nasıl bir sayılır? Özü itibariyle 
muhtaç, zayıf, aciz ve zavallı olan, özünün esasını yokluk oluşturan varlıklar, özü 
itibariyle hiçbir şeye muhtaç. olmayan, her şeye güç yetiren ve zenginlik, kudret, 
hakimiyet, cömertlik, ihsan, bilgi, merhamet ve mutlak kemal sahibi olan bir 
varlıkla nasıl denk görülebilir?418 

Onlar ilahlarının fiil ve sıfatlarında Allah'la eşit olduğuna inanmazlar. Ama 
sevgi, saygı ve kulluk gibi hususlarda ilahlarını Allah' la denk görürler ve öyle 
davranırlar. Halbuki Allah' la onların farkını kabul etmekdedirler. 

Bu yanlışlığın düzeltilmesi, Allah'tan başka ilah olmadığı hakkındaki şahitliğin, 
yani tevhid ilkesinin gerektiği gibi hayata geçirilmesiyle mümkün olur. 

Samimi olan, saadet ve kurtuluşu isteyen kimsenin, hem bilgi hem de uygu
lama bakımından bu ilkeye dikkat etmesi , onu her şeyden önde tutması, vazge
çilmez bir prensip ve tavır olarak benimsemesi gerekir. Çünkü tüm mesele onun 
hakkındadır ve her şey onun etrafında dönüp dolaşmaktadır. Kıyamet gününde 
sorgu onun hakkında olacaktır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Rabbin hakkı 
için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz"419 Selef 
alimlerinden pek çoğu bu ayette söz konusu edilen sorgunun kelime-i tevhid 
olduğunu belirtmiştir. Bu isabetli bir yorumdur. Çünkü tüm sorgu ona ve onunla 

- ------ --·-- ----

417 Şuara 26/97-98 
418 el-Cevabü' l-Kafi ( 197) 
419 Hicr 15/92-93 

ı 
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ilgili hükümler, haklar, mükellefiyetler ve vazifelere dfür olacaktır. Herkes sadece 
onun ve onunla ilgili gereklilikler, vazifeler ve haklardan sorguya çekilecektir. 

Ebü'l-Aıiye şöyle demiştir: Şu iki soru geçmiş ve gelecek tüm insanlara soru
lacaktır. Bunlardan biri "Neye tapıyordunuz?" sorusu, diğeri ise "Peygamberlere 
ne cevap verdiniz?" sorusudur. 

Birinci soru, bizatihi tevhid ilkesi hakkındadır. Diğeri ise ona götüren yollar 
ve araçlarla ilgilidir. Yani peygamberlerin tevhid çağrısına müspet cevap verile
rek o ilkenin benimsenip benimsenmemesi hakkındadır. Dolayısıyla ikinci soru 
da yine tevhid ilkesiyle ilişkilidir. 

Böylesi bir husus, her şeyden önde tutulmayı , hiç bırakmamacasına sımsıkı 
sarılmayı ve hakkında asla gevşeklik gösterilmemeyi hak etmektedir. 

Allah doğruya eriştiricidir. O'ndan başka tapılmaya layık olan varlık 
yoktur!420 

Müşrikler dünyada iken tapınmış oldukları sahte ilahlara Cehennem' de şöy
le diyeceklerdir: "Vallahi, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü 
biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. "421 

Onları Allah'la denk görmeleri, göklerin, yerin, kendilerinin ve atalarının 
yaratılması hakkında değildir. Bilakis onlar sevgi hususunda onları Allah'la eşit 
kabul etmiş ve onları Allah' ı  sever gibi sevmişlerdir. Çünkü kulluğun temelinde 
sevgi ve itaat vardır. Zaten Allah Teala'nın "Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin 
adı yücelerden yücedir"422 ayetinde zikrettiği büyüklük ve ikram sıfatı ile kaste
dilen de budur. 

Aşikardır ki onlar, edindikleri ilahları sevgi, tapınma ve kulluk hususunda 
Allah' la denk tutmuşlardır. Yoksa falan veya filan putun sıfatları , fiilleri, göklerle 
yeri ve bizatihi kendisini yaratması hakkında alemlerin Rabbi ile eşit olduğu
nu hiç kimse söylememiştir. Burada bahsi edilen denk tutma, sevgi ve kulluk 
hususunda ilahlarını Allah 'la bir tutmalarıdır. 

Varlıktaki her şeyi Allah'la eşit gören ve Allah'ın kamil-nakıs tüm varlıklar
dan oluştuğunu ileri sürenler daha sapık ve daha aşağıdır. Çünkü Allah Teala, 
- zat, sıfat ve fiillerinin farklı olduğunu kabul etse de - başka varlıkları Allah' ı 
sever gibi seven kimselerin sapık ve bahtsız olduğuna hükmetmiştir. Bu durumda 
Allah ' ı  her konuda diğer varlıklarla denk gören, dolayısıyla neye tapılırsa tapılsın 
hakikatte Allah' a  tapılmış olacağını ileri süren kimsenin durumu elbette diğerle
rinden daha aşağı olur.423 

420 Tarlku' l-hicreteyn (383) 
421 Şuara 26/97-98 
422 Rahman 55178 
423 Celaü'l-efham (266) 



_23_0_·_:. ________ __:Beda i 'ut-tefslr 

y 

� 0� 'ij <( '  · · � �Ll � ci W � cı.  cı. '  0_,,. _;...Jı '11 fi .bl Gj 
ı. ' • 

.)l5 l.Aj �'J �1 _j �l � ' . T t  �j.J ı 0-! 0_,J:J �_;5 d �T j.Ll 4 , .  , , 
ç) f;; �.ls 4 , . i ,��jll j:_f3ı j�j �J �µ 4 , . ,, C2_µ �jS't 
·� ... c. , ,. . 

Jr1 t5? Jı � '  · ,, 0;:; '1r t) rJı yi 1�J J� ;� � , . o,--�J :.;.Jı 
- ;. o 'O, � ,.. ) J� ; - t. 

c. l J , 'I ,,. -

<.Şf.-1 L.ıl .f.1  � � t5J�l l.Aj 4 , • A' 0Afij J.İı\ ıy;;t_; 4 , • V, &i 
J.ı.l ��t ıJfü 4 ı ' · ,. 0y._;,'ıJ iıı ı 1 �� ,t ı · cı. )._c � _ IL.Jı ..::., ı � '11 • J- "Z r � . J � • 

c ' ' 

�� 01 � \ ' T f 0M ı)L5 � � l.Aj J� k \ '  , �·0)1.J\i ı .il�\j 
�d� ']� �t 0� � \ \ i ,cC2j.JI �)� tJ [; j � \ \ r)>c.)Jy._l; ) d.1 �� '11 "' "' .. o ,. , .. ,., J. ,,. 

�) JL; k \  \ 1f ��_)A-l\ � !)_,53 t) � � � � 1)� k \  \ o f �  
o c. ,, 

C2J..u1 � � !_;.Aj �j L;.j r f:!j � �t_; � \ \ v' f>}.15 �) �! 
�01 � G)t � � \ \ °-tc0_,;..Lli �·�'�j l � � !_;.Aj ��t � \  \ A� 
� �) �µ � \ n , C2Y }-�_;!s·r 0l5 l.Aj. �'J �1 � �l � \ T .  ,. 
.. } J ) �  ,. ,.,. ,. ., \.;.. o � t. .)Y' � �\ � JL; �ı � ' T i' �r.JI �� �J5 � \  T T , �jl j:_)I 
� \ T ,, .. 0Y-:kİj �iı ı ı)% k \ T  o''&i j_,_;.,) r.5J J.l � \ n tc.)_,.h;. '11 
IC- . L.ı • .: •. d ,J \ T V}. ; • _ ıL.Jı w ' ı � ,; \ ' 0 :\ � \ • ' ;\ � o l ".: � ('\f ' ;\ [, ,  r..r--.. -./ . "\ ..,, � . J � :ı .  <.Şr. v • ..r- � � ,- 1...,. VlJ 

J � ,,  , -: c. ,.. , } o ,.. 
... 

J ' ,,. .. ... ... ) ..., : ts 'J ,. ) � , r;-1.! l.)lJ k \ T C\ , l>J� � �L,a; l>J�J � \ T A' l.ıy"�� �\ t:J 
J s -; � ) -:,  c. .. 1 ... c. , ,. 

�� r-5...LA I <.Ş-:ÜI l_,Ai lj � \ n , 0 Y-:kij �I 1_,.iU � \ i • ,  .:,,_;� 1; ! � b! 
Jı � \ i

·
i 'c ��j y�j k \ i ':''' �j -�� rs-:d � \ i � ,c �� 

} . ... , ,. . ;: .. - ,.. � ,,. 

� rJ f i �jl � �ly l_,fü 4 \ 1 0 , r.-�C. r,}. �\� � J�i 
... " ... • $ � "'l 

&.� :;.::, l.Aj k l iV'  0dJ\ı1 JI;_ 'l� \.Ü 0� k \ 1 1 , �1) (.r 
� " cı.9' 02Y �)Si 0Ls· LAj\� �� � 0� �61,;,Ll ôY.lli � ı r A,c 

,.. ,, o t o ,,. t. 

Jli �� k ' t ' '  0.! :_µJı �rl �}S � ı  i · t  �)\ ��I � �_) 0ü 
J.iıı ı_,ı�ıj � \ t ,, �t jYJ � J� � \ i T t�0_,� 'it �LP � )-i �.l 

,,. o ... ::; ,,.. c. ... ,, ,. "." 

�wı s-ı1 � 'l� <.?f.-İ 0� j.-i � � �Li Gj � ı i i ,c 0»b 
ujjj t v''�ft-j -?� J 4 ı ,,'�i G.t;. \... J 0;;L � ,  t 0 1· 

Sure :  26 • Şuara Suresi •t• 231 

c c 

ı;;ıJ � '  i cı. ��� G_4. 0�1 � 0_µj � '  t A' � � �j 
, J • :,, " o ; "' , '- "" ' 

ı.) L>J-l.� J.-:Lll � ' o \ t ��I _;ı ly_� 'lj � ' o • t f>_Afij �\ 
. . (. , . -
c.Jj [4 ,t \ o r)._ : ! ' ! İ \ : o c.J1 [Q�ı \ J� L ı o r)._ .) .!._ 1 ·-� '1 - · ·\J ı "\ ..,, J'...r--' ıJ, � ) "' y � ) lr' J 

�� � i;� o� J� � ' o f t ��Wıll � ..:3 0J �� ..:;;U \·.\�� � '1� 
" , ... , " ,  - .. � , , , - \;,C, • · ._:,\j_� !_Ç.i_,:.l_:; c. 

1 l_a, L �  'J • ,l \ O O },_ 1 � : " � • • ! ('\ • r.=-- .Y- . 1 - . .J-i � ) "\ ,.. ,.r""" p� . r' ,-) 
... 1 .. ... � .,;. ... o .,. -;. ... ..., ,. 
�'l �� J L.ı � �\l;J\ �l.>-\,; � ' o v, ��G ı�U l_.,,JJLl � \ O \' 

:. ... • ' ... ,,. ı. 

�.15 � \  O C\ ,  f:>-)1 J:�ı � �) 0ü � \ O A' 2Y �_rS-i �lS L4j 
Jl " ' t:.)_,.3 'it 1) �_;j H-1 J� �1 4 , , . ,cw;.Jı �) f) 
� � �Li �j � ı ı rtc ��tj iuı ı_,.2\J � ' ı r t

�
&t J�J � 

�wı � 0ı}iJ1 0_,fü1 � , ,  t ,. �wı �1 � �ı �_;.-ı 01 j.1 ,,. ,,. - ... ... 1' ,,. j,, .. '1 

� \ ı ,, 0J�l� f _;; �İ J �ljji � �) � jl;- LA .)JJ};j � \ ı o ), 
· � (' L � 1 � 1 j L.i ..! \ w � : · ..'.. , t 1 : � : ��\ _'.b l lJ c; � l : .\ 1 'ı \j � r-::--:: ı.1� "\ r � .r--- � 0" r-- ..Y • - r '--r,ı ..Y 
� · · t ful · ô� L \ ı cı. ).  L.ı L � � L!.,, ı :.t · · · · ..::., ,t ı ı A }... : ıwı � J - · "Z 'J' � ı..5:"" J � , J "\ Y ı...r-:. 
, ... � .:.. 1 o ... J c. : ,_ � "' 

L; _:,k;lj � w r �  J.� '1 1 L; j-!� p � \ v \ ,  �.t-WI J lj_µ 'l� � ı v · t 
�jS"i 0L5 l.Aj� �°'} J..u1 _j �ı � wı, J_;�I j_A c.U \_;1; � 

� o  � � l o ,. .-�')\ �l>....,O \ �.i5 � \ V O, �jl\ j:_;.;J\ � �J 0µ � \ V i ' �y 

0�i j_,:,,) r.5:J J� 4 \ vv)>c0):; 'i1 ': :;J, � Jt� �� � '  v ıt' � ;.Jı 
'1� cş;.-t �� j.-1 � � �Lt [; j � \ V C\ ,c 0.J�:-�tJ iıı ı ı;;\J k \ V A,, 
� ' A ' tc&-�ı 0-! ı)}:; 'ij J;_Sjı ı)Jl k ' A · t·�wı �) � 

j 1 ' • ' ::  '] • � � Ll İ , U 1 1 : ,: '] • .! \ A T � '- - ;;- ' ,!İ 1 Ll L 1 � · ı.ş, )"-"-J J ı - V' � J "'t r ı- - ·  r...r: • _ Y�J 
ıj� 4 ' A � 1·0:Jj\J ı �lj � '-?�I ı;;ıj � \ Ai,c�� �j\JI 

• ... J J ,, & .., , 

&.�LSJI � � 0Jj ı:l!_� � '11  �i Gj � \ /o. O, �µı � c.Ji 81 
j.) J� � \ AV,·�::L,;;ı\ I  � ,: :� 0� �.f4...:J I j-4 � 1:.:ıc j�_.;,1_; � \ A \�· 

,, ... .ı. ,� ... ,; Jo �.. ..:; ... ,. J ; ' ü\.,lç. 0l5 � \ akli . . wl� .;J.j_;._L! � '.ls::.; ,l \ AA},, l.ı . 1 � � : � ! l� \ Y- ' � i-Y- . 1 Y. "\ y y--"'-' . ,-
� �J 0µ � '  cı. . , C2Y �)St 0l5 LAj-�'l J..u1 J �� 4 \ A C\�  � 



99. "Bizi günahkarlardan başkası saptırmadı. 

1 00. "Artık bize şefaat edecek birkimse de yoktur, 

1 01 .  "Candan bir dostumuz da yok. 

102. "Ne olurdu bir kere (dünyaya) dönmek imkanımız olsaydı da 
mü 'minlerden olsaydık!" 

103. Şüphe yok ki bunda bir ayet vardır. Fakat onların çoğu mü'min 
değillerdi. 
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1 04. Muhakkak Rabbin Azizdir, Rahimdir. 
1 05. NCıh kavmi rasCılleri yalanladılar. 
1 06. Hani kardeşleri NCıh onlara: "Korkmaz m ısınız?" demişti. 
107. "Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. 
1 08. "Artık Allah 'dan korkun, bana itaat edin. 
1 09. "Bunun için sizden h içbir ücret istemem. Benim ecrimi vermek 

ancak alemlerin Rabbine aittir. 
1 1 0. "O halde Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. " 
1 1 1 .  (Kavmi) :  "Sana sıradan kimseler tabi olmuş iken sana iman mı  

edelim?" dediler. 
1 12. Dedi ki: "Onların yaptıkları hakkında benim bir bilgim yoktur. 
1 13. "Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer inceden inceye kav-

rayan kimselersen iz. 
1 14. "Ben mü'minleri kovacak değilim. 
1 15. "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım . " 
1 1 6. Dediler ki: "Ey NCıh, eğer vazgeçmez isen mutlaka taşlananlar

dan olacaksın. " 
1 1 7. Dedi ki: "Rabbim, kavmim gerçekten beni yalanladı. 
1 18. ''Artık benimle onlar arasında Sen ayırd edici hükmünü ver! 

Beni ve beraberimdeki mü 'minleri de kurtar. " 
1 1 9. Biz de onu ve onunla birlikte olanları dopdolu o gemi içerisinde 

kurtardık. 
120. Sonra geri kalanları da suda boğduk. 
121 . Muhakkak bunda bir ô.yet vardır. Onların çoğu iman etmediler. 
122. Muhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
123. Ad (kavmi) rasCılleri yalanladılar. 
124. Hani kardeşleri HCıd onlara: "Sakınmaz mısınız?" demişti. 
125. "Muhakkak ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. 
126. ''Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
127. "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim 

ancak ôlemlerin Rabbine aittir. 
128. "Siz her yüksek yerde eğlenmek için koca bir bina mı inşa edip 

durursunuz? 
129. "Ve ebedi kalırsınız ümidi ile sapasağlam kaleler mi yapar du

rursunuz? 
130. "Yakaladığınız zaman. ''Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 



1 32. "Size bildiğin iz nimetlerle destek verenden sakın ın; 
1 33. "O, size hem davarlar ve çocuklarla destek verdi; 
1 34. "Hem de bahçeler ve pınarlarla. 
1 35. "Gerçekten sizin için büyük bir günün azabından korkarım. " 
136. Onlar dediler ki: "Sen öğüt versen de öğüt verenlerden olma

san da bizim için birdir. 
137. "Bu (tutumumuz) öncekilerin adetlerinden başka bir şey değil

dir. 
138. "Biz azab olunacak/ardan da değiliz. " 
139. Böylece onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Muhakkak 

bunda bir ayet vardır. Onların çoğu da mu 'min değildi. 
1 40. Muhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
141 . Semud (kavmi de) peygamberleri yalanladılar. 
142. Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki: "Korkmaz m ısınız? 
1 43. "Ben sizin için güvenilir b ir  elçiyim. 
144. "O halde Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
145. "Buna karşılık sizden bir ücret istemem. Benim ücretim ancak 

alemlerin Rabbine aittir. 
1 46. "Siz burada güven içinde bırakı lacağınızı mı sanıyorsunuz? 
1 47. "Bahçelerde ve akarsular arasında; 
1 48. "Ekinler ve meyveleri olgunlaşmış güzel hurma ağaçları ara

sında. 
1 49. "Dağlardan, azgınlığın ızdan ve şımarıklık olsun diye evler yon

tuyorsunuz. 
1 50. '1\rtık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
151 ,  1 52. "Şu günahkarların, yeryüzünde fesat yapıp ıslah etmeyen

lerin emrine de itaat etmeyin. " 
1 53. Dediler ki: "Sen muhakkak aşırı bir şekilde büyülenmişlerden

sin. 
1 54. "Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenler

den isen haydi bir ayet (mucize) getir. " 
1 55. Dedi ki: "İşte bu, (istediğin iz) dişi devedir. Onun da belli bir su 

içme nöbeti vardır; sizin de belirli bir günde su içme nöbetiniz vardır. 
156. "Ona kötülükle el sürmeyin. O zaman sizi büyük bir günün 

azabı yakalar. " 
157. Derken onu boğazladılar da pişman oluverdiler. 
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158. Bunun üzerine azab onları yakaladı. Muhakkak bunda bir ayet 
(ibret dersi) vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. 

159. Muhakkak senin Rabbin Azfz olandır, Rahim olandır. 
1 60. Lut kavmi peygamberleri yalanladılar. 
1 61 .  Hani kardeşleri Lut onlara: "Korkmaz mısınız?" demişti. 
1 62. "Gerçekten ben size (gönderilmiş) emin bir peygamberim. 
1 63. "Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
1 64. "Bunun için sizden her hangi bir ücret istemem. Benim 

mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. 
1 65. "Alemler arasından erkeklere yaklaşırsınız ha?! 
1 66. "Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi terk edersiniz demek? 

Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz. " 
1 67. Dediler ki: "Ey Lut, eğer sen (bizi engellemekten) vazgeçmez 

isen elbette sürülenlerden olursun . " 
1 68. "Ben, sizin yaptıkların ıza oldukça buğz edenlerdenim " dedi. 
1 69. "Rabbim, beni ve ailemi yaptıklarından kurtar. " 
1 70. Biz de onu ve ailesini topluca kurtardık. 
1 71 .  Ancak (zevcesi olan) bir koca-karı geride kalanlar arasında 

oldu. 
1 72. Sonra da diğerlerini yıkıp yok ettik. 
1 73. Ve onların üzerine bir (taş) yağmur(u) yağdırdık. O korkutulan

/arın yağmuru ne kötü idi! 
1 74. Muhakkak bunda bir ayet (ibret) vardır. Onların çoğu iman 

edenler olmadı. 
1 75. Ve m uhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
1 76. Ashabu 'l- Eyke peygamberleri yalanladılar. 
1 77. Hani Şuayb onlara: "Korkmaz mısınız?" demişti. 
1 78. "Gerçekten ben size gönderilmiş güvenilir b ir peygamberim. 
1 79. "Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
180. "Ben sizden bunun için her hangi bir ücret de istemiyorum. 

Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. 
181 .  "Ölçüyü tam yapın ve (insanların haklarına) zarar verenlerden 

olmayın. 
182. "Dosdoğru terazi ile tartın. 
183. "Ve insanların eşyasından (hukukundan) bir şey eksiltmeyin. Ve 

yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışmayın. 
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184. "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun. " 
185. Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin; 
186. "Sen ancak bizim gibi bir beşersin. Ve muhakkak biz seni ya

lancılardan sanıyoruz. 
187. "Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi üzerimize gökten par

çalar indir. " 
188. "Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir" dedi. 
189. Derken onu yalanladılar. Bunun üzerine onları Yevmu'z-Zulle 

azabı gelip yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabı idi. 
1 90. Muhakkak bunda bir ayet (alamet) vardır. Onların çoğu zaten 

mü 'min değildi. 
1 91 .  Muhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
1 92. Muhakkak bu (Kur'an-ı Kerim) alemlerin Rabbinin indirdiğidir. 
1 93. Onu Ruhu 'l-Emin indirdi; 
1 94. Uyarıcı lardan olasın diye, kalbin üzere; 
1 95.  Apaçık bir Arapça lisan ile. 
1 96. Şüphesiz ki o, daha öncekilerin kitaplarında da vardır. 
1 97. Acaba İsrailoğulları alimlerinin onu bilmeleri, onlar için bir delil 

değil m idir? 
1 98. Eğer Biz onu Arapça bilmeyen (acemf) biri üzerine indirmiş 

olsaydık; 
1 99. O da onu bunlara okusaydı; onlar yine ona iman etmezlerdi. 
200. Biz onu (inkarı), günahkarların kalblerine öyle bir yerleştirip 

soktuk ki, 
201 . Onlar acıklı azabı görünceye kadar, artık ona iman etmezler. 
202. Azab onlara ansızın gelecek ve farkında bile olmayacaklar. 
203. Hemen ardından: ''Acaba bize mühlet verilir mi?" derler. 
204. Acaba bunlar azabımızın m ı  çabuk gelmesini isterler? 
205. Ne dersin, Biz onları nice seneler (çeşitli nimetlerle) geçindirsek. 
206. Sonra onlara va 'd olundukları (azab) gelse; 
207. Faydalandmldıkları nimetlerin onlara bir yaran olmaz (değil mi?) 
208. Biz uyarıcı/an olmaksızın h iç bir ülkeyi helak etmiş değiliz. 
209. (İşte bu bir) hatırlatmadır! Biz, zulmeden/er olmadık. 
21 0. Onu (Kur 'an'ı) şeytanlar indirmemiştir. 
21 1 .  Bu, onlara yaraşmaz ve esasen buna güçleri de yoktur. 
212. Çünkü onlar işitmekten kesinlikle uzak tutulmuş/ardır. 
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213. O halde Allah ile birlikte başka bir ilôha dua (ve ibadet) etme! 
O takdirde azab edilenlerden olursun. 

214. Yakın akrabanı (Allah 'ın azabı ile) uyar! 
215. Sana tabi olan mü 'minlere de kanadını indir. 
21 6. Sana isyan ederlerse: "Muhakkak ben yaptıkların ızdan 

uzağım "de. 
21 7. Ve Azfz ve Rahim olana tevekkül et. 
21 8. O sen i (geceleyin teheccüde) kalkınca da görür; 
21 9. Secde edenler arasındaki dolaşmanı da. 
220. Muhakkak O, herşeyi işitendir, bilendir. 
221 . Size şeytanların kim in üzerine indiğin i haber vereyim mi? 
222. Her yalancı günahkar üzerine inerler. 
223. Onlar (şeytan'ın yalanlarına) 
kulak verirler ve onların çoğu yalan söylerler. 
224. Şairlere de, (akılsız} azgınlar uyar. 
225. Görmedin mi onlar her vadide serserice gezerler? 
226. Ve gerçekten onlar yapmadıkları şeyi söylerler. 
227. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlı

ğa uğratı ldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete 
uğrayacaklarını göreceklerdir. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Ta, Sin . Bunlar Kur' an'ın ve apaçık Kitabın ayetleridir. 



Sure :  27 • Nem i  Sures i  •!• 239 

2, 3. Namazların ı  dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete kesin ola
rak inananların ta kendileri olan iman edenlere doğru yolu gösterici ve 
müjde olmak üzere indirilmiş/erdir. 

4. Ahirete iman etmeyenlerin amellerini kendilerine süslü göstermi
şizdir. Bu sebepten onlar körelmişler ve şaşırmışlardır. 

5. İşte bunlaradır azabın en kötüsü, bunlara! Ahirette en çok ziyanda 
olacaklar da bizzat onlardır. 

6. Muhakkak sen Kur'an'ı, Hakim, Alfm olan (Allah)dan olmaktasın. 
7. Hani Musa aile halkına demişti ki: "Ben gerçekten bir ateş gör

düm. Size ondan bir haber getirir veya ısınmanız için size parlak bir 
parça ateş getiririm. " 

8. Onun yan ına gelince ona: "O ateşin yanında ve onun çevresinde 
olanlar da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah münezzehtir" diye 
seslenildi. 

9. "Ey Musa; şüphesiz ki Ben Azfz ve Hakfm olan Allah 'ım! 
1 0. ''.l\sônı bırak. " Onun ince yılanmış gibi hareket ettiğini görünce, 

arkasına bakmaksızın dönüp gitti. "Korkma ey Musô! Çünkü Benim ka
tımda rasu/ler korkmaz. 

1 1 .  "Zulmedenler müstesna. Sonra da kötü halini iyilikle değiştirene 
muhakkak Ben, mağfiret ve rahmet ediciyim. 

12. "Elin i de yakana sok. Firavun'a ve kavmine (göstereceğin) dokuz 
mucize arasında (biri) olmak üzere kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Şüp
hesiz onlar fôsık bir toplulukturlar. " 

13. Ayetlerimiz kendilerine apaydınlık geldiğinde, onlar: "Bu, apaçık 
bir sih irdir" dediler. 

1 4. Kalpleri onlara inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebi ile 
onları inkôr ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak! 

15.  Anda/sun Biz DôvCıd'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. !kisi de: 
"Bizi mü 'min kullarının pek çoğuna üstün kılan Allah 'a hamd olsun" 
dediler. 

1 6. Süleyman, DôvCıd'a mirasçı oldu. Dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş
ların dili öğretildi. Herşeyden bize verildi. Muhakkak ki bu, apaçık üs
tünlüğün ta kendisidir! " 

Tefsiri: 

Burada söz konusu olan, ilim ve peygamberlik mirasından ibarettir. Bu ko
nuda tefsir ve diğer ilim otoritelerinin ittifakı vardır. Çünkü Hz. DavO.d'un (a.s) 
Hz. Süleyman (a .s) dışında bir çok oğlu vardı. Eğer Hz. DavO.d'un (a.s) bıraktığı 
miras mal olsaydı varisi sadece Hz. Süleyman (a.s) olmazdı. 
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Ayrıca "Falanca öldü, oğlu ona varis oldu" gibi bir sözün Allah' ın kelamında 
yer alması yakışık almaz. Çünkü herkese oğlunun varis olduğu bilinen bir husus
tur. Böyle bir bilginin verilmesi hiçbir fayda içermez. 

Kaldı ki ayetin öncesi ve sonrası bu verasetin bilgi ve peygamberlikle ilgili 
olduğunu, mal olmadığını apaçık ortaya koymaktadır. Çünkü Allah Teala şöy
le buyuruyor: "Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da: 'Bizi mümin 
kulların ın çoğuna üstün kılan Allah 'a hamd olsun' dediler. Süleyman Davud'a 
varis oldu. "424 

Ayetin öncesi, Hz . Süleyman' ın (a .s) faziletini , Allah'ın sadece ona nasip et
tiği şeref ve mirası, babasına bahşettiği üstün ilim ve peygamberlik mertebelerini 
açıklamaktadır. "Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır. " 425 

Kur'an'da Hz. Zekeriyya'dan (a.s) aktarılan şu duadaki miras da aynı şekil
de değerlendirilmelidir: "Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabômdan 
ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasfb et ki 
bana da, Yôkup hanedanına da vôris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya 
Rabbi!"426 

Bu ilim, peygamberlik ve Allah'a davet mirasıdır. Yoksa şerefli bir peygam
berin ,  malını akrabalarına bırakmak istemediği için kan bağı itibariyle kendisine 
daha yakın olacak, bu sebeple akrabalarını mirasından mahrum edecek bir oğul 
bahşetsin diye Allah'a yakardığı sanılmamalıdır! Allah Teala peygamberlerini bu 
ve benzeri davranışlardan arındırmıştır. 

Allah ' ın kitabını çarpıtan, peygamberin sözünü reddeden ve peygamberlere 
yapmadıkları davranışları yakıştıran kimseler uzak olsun! 

Hamd, başarıya ve doğru yola ulaştıran Allah'a mahsustur.427 
Allah'ın Karınca Hakkındaki Harikulade San'ab 

Allah' ın ,  Kur'an'da karıncaya dair naklettikleri , onun fıtratına uygun yolu 
bulduğunu göstermeye yeter. Hz. Süleyman (a .s) onun arkadaşlarına şöyle hitap 
ettiğini işitmiştir: "Ey karıncalar, haydin yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, 
sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler"428 

Karınca muhataplarının işiteceği b ir sesle konuşmasına başladı. Sonra müp
hem bir isim kullandı . Daha sonra kapsamlı olması için onu �ı "karıncalar" 
cins ismiyle destekledi. Akabinden karıncalara evlerine girip ordudan kaçınmala
rını emretti. Peşi sıra bu emri verişinin sebebini açıkladı. Bunun sebebi, ordunun 

424 Nemi 27115-1 6  
425 Nemi 2 7116 
426 Meryem 19/5 
427 Miftahu Dari's-Seade (73) 
428 Nemi 27118 
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onlara verebileceği zarar, yani Hz. Süleyman {a.s) ve ordusunun onları çiğneme 
ihtimalidir. Sözünün en sonunda, Allah' ın peygamberi olan Hz. Süleyman {a.s) 
ve ordusunun, kendilerini bilerek ezmedikleri için mazur olduklarını belirtti. 

Bu, hayranlık uyandıracak derecede isabetli bir sözdür. 

Allah' ın karıncanın durumunu yüceltmesi son derece dikkate değer. Cenab-ı 
Hak şöyle buyuruyor: "Günün birinde, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve 
kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte. düzenli olarak ken
disi tarafından sevkediliyordu. "429 Daha sonra şöyle devam ediyor: "Derken 
karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca: "Ey karıncalar, haydin 
yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesin/er" 
diye ünledi. 430 

Allah Teala ,  Hz. Süleyman ve ordusunun hep birlikte söz konusu vadiye 
uğradıklarını bildiriyor. Bu vadinin, "Canavarlar Vadisi" ve benzeri yer isimleri 
gibi, "Karınca Vadisi" adıyla bilindiği anlaşılıyor. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, o karıncanın ince zekasını ve derin bilgisini gös
teren hususları belirtti. Zira diğer karıncalara kendileri için korunaklı olan yuva
larına girmelerini emretti. Çünkü o ve diğer karıncalar, başkalarının girmediği 
gruplara mahsus barınakları olduğunu biliyordu. Daha sonra "Süleyman ve 
orduları sizi ezip çiğnemesin/er" dedi . Böylece Hz. Süleyman' ı hem ismi hem de 
zatıyla diğer karıncalara tanıttı, ordu ve o ordunun komutanı olan Hz. Süleyman 
hakkında onları bilgilendirdi . Peşinden "Sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler"431 
dedi. Bu sözüyle ordunun verebileceği zararın mazereti yanı sıra tedbirli davra
narak barınaklarına girmeyen karıncaların kınanmayı hak edeceklerini de belirt
miş oldu. 

Onun bu sözünü işiten Allah' ın peygamberi Hz. Süleyman (a.s) tebessüm 
etti. Çünkü çok hayranlık uyandırıcı ve tebessüm ettirici bir sözdü. 

Zührl, Abdullah b .  Abdullah b. Uyeyne kanalıyla İbn Abbas'tan -radıyallahu 
anh- Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- karınca, bal arısı, hüdhüd ve göç
kenin öldürülmesini yasakladığını rivayet etmiştir.432 

429 Nemi 27/17  
430 Nemi 27/18 
431 Nemi 27/18 
432 Ahmed b. Hanbel (1/322, 347) ;  Ebu Davud (XIV/178) Edeb, Babu fi katli'z-zer; İbn Mace 

( 11/1074) ,  Sayd, Babu ma nühiye 'an katlih. Elbanl, bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
Göçken, başı ve gagası büyük, yarısı beyaz ve yarısı siyah büyük tüyleri olan bir kuştur. 
(Derleyenin notu) 
"Göçken" diye terceme ettiğimiz >,..ali 'a Ahter-i Kebir'de � "uhtub" dendiği de belirtili
yor. (Mütercimin notu) 
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Ebu Hureyre 'den -radıyallahu anh- nakledilen sahih bir hadis,e Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Peygamberlerden biri bir ağacın 
altında konakladı. Bir karınca onu ısırdı. Bunun üzerine peygamber, eşyalarının 
top/anmasını emretti. Eşyalar toplan ıp ağacın altından çıkarıldı. Sonra peygam
ber, karınca yuvasının yakılmasını emretti. Yuva yakıldı. Bunun üzerine Allah 
Teala ona şöyle vah yetti: Bir karınca seni ısırdığı için mi Allah 'ı tesbfh eden bir 
topluluğu yaktın? Sadece seni ısıran karıncayı yaksaydın ya"433 

Hişam b .  Hassan şöyle der: Ahnef b. Kays karıncalardan çok zarar gördü. 
Bunun üzerine bir masa getirilmesini emretti . Masayı iki fırının yanına koydu, 
sonra üzerine oturup şehadet getirerek karıncalara hitaben şöyle dedi: And olsun 
ya bu verdiğiniz sıkıntıya son vereceksiniz ya da ateşe verileceksiniz. Biz bunu 
yaparız. 

Bu söz üzerine karıncalar çekip gittiler. 
Avf b. Ebi Cemile, Kasame b. Züheyr' in şöyle dediğini nakletmiştir: Ebu 

Musa el-Eş'arl -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Her şeyin efendisi vardır. Karınca
ların bile . 

Ahmed b .  Hanbel' in, Kitabü'z-Zühd adındaki eserinde Ebu Hureyre'den Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir senet zinciriyle naklettiği 
hadiste karıncanın kat kat göklerdeki Arş'ın üzerinde bulunan Rabbini bildiğinin 
belirtilmesi de, onun doğru yolu bulduğunu gösteren hayranlık uyandırıcı bir 
bilgidir. İşaret ettiğimiz hadis şöyledir: "Peygamber/erden biri insanlarla birlikte 
yağmur duasına çıktı. Bir de ne görsünler? Bir karınca sırt üstü yatarak ayaklarını 
göğe doğru kaldırıp dua etmiyor mu? Bunu gören peygamber insanlara şöyle 
dedi: Dönünüz! Yeterli oldu. " Ravl bu ifadede tereddüt ederek "Başkaları sayes
inde size yağmur gönderildi" denilmiş olabileceğini de belirtmiştir.434 

Bu hadis birkaç yoldan gelmiştir. Tahavi, Tehzib adındaki eserinde ve başka 
eserlerde bunu rivayet etmiştir. 

Ahmed b .  Hanbel şöyle demiştir435: "Hz. Davud'un (a .s)  oğlu Hz. Süleyman 
(a.s) yağmur duası için çıktı. Bir karıncanın sırt üstü yatarak ayaklarını göğe 
kaldırıp şöyle dua ettiğini gördü: Allahım! Biz senin yarattığın kullarından bir 
topluluğuz. Senin vereceğin yağmur ve rızka muhtacız. Dilersen bize su gönderir 
ve rızık verirsin , dilersen bizi helak edersin. 

433 Buhar! (Vl/409), Bed'ü'l-halk, Babu iza vakaa'z-zübabu fi şerabi ahadiküm fe'l-yağmishü; 
Müslim (V/88) Kitabu katli ' l-hayyat ve ğayriha, Babu'n-nehy 'an katli' n-neml; Ebu Davud 
(XIV/176) Edeb, Babu fi katli'z-zer; Nesat (VIl/210)  es-Sayd ve'z-Zebfüh, Babu katli'n
neml 

434 Bu hadis Kitabü'z-Zühd'de bulunamamıştır. (Derleyenin notu) 
435 Bu hadisin senedi şöyledir. Bize Abdullah, babası-Vekl'-Müs' ir-Zeyd el-Anıl ve Ebü's-Sıddlk 

en-Naci kanalıyla şöyle rivayet etmiştir. Bk. Kitabü'z-Zühd (83)  
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Hz. Süleyman (a.s) , karıncanın duasını duyunca etrafındaki insanlara şöyle 
dedi: Dönünüz! Sizin dışınızdakilerin duası sayesinde size su verildi ."  

Ravl şöyle bir hadise de nakletmiştir: Bir karınca yuvasından çıktı ve bir çe
kirge parçasıyla karşılaştı. Onu yuvasına götürmeye çalıştı, ancak güç yetireme
di. Gitti ve onu taşımasına yardım edecek başka karıncalarla birlikte geri geldi. 
Ben de bu arada çekirge parçasını oradan kaldırmıştım. O çevrede biraz dolaş
tı fakat bulamadı .  Bunun üzerin diğerleri onu bırakıp gittiler. Ben de o zaman 
çekirge parçasını yeniden eski yerine koydum. Tekrar onu yuvasına taşımaya 
çalıştı. Yine güç yetiremedi. Tekrar gitti ve beraberinde diğer karıncaları yeniden 
getirdi .  Ama ben yine çekirge parçasını oradan kaldırmıştım. O yine orada onu 
aradı, bulamadı. Diğer karıncalar yine koyup gittiler. Bu hadise birkaç defa te
kerrür etti . Sonuncusunda karıncalar onun çevresinde halka olarak onu ortaları
na aldılar ve onu didik didik ederek parçaladılar. Olanları kendisine anlattığımda 
hocam şöyle dedi: Allah, o karıncaları yalanın çirkinliği ve yalancının akıbetini 
göstermek için yaratmış. 

Karıncalar en hırslı canlılar içerisinde yer alır. Hatta hırsa örnek gösterilirler. 

Rivayet edilir ki, Hz. Süleyman (a .s) karıncaların hırsını ve çok gıda depo
ladığını görünce bir karınca getirtti ve ona "Bir karınca bir yılda ne kadar yiye
cek yer?" diye sordu. Karınca "Üç buğday tanesi! " diyerek cevap verdi .  Bunun 
üzerine Hz. Süleyman (a.s) onun üç buğday· tanesiyle birlikte bir şişe içerisine 
konulmasını ve şişenin ağzının kapatılmasını emretti . Karınca Hz. Süleyman'ın 
(a .s) emrettiği şekilde bir şişe içerisine konuldu ve böyle bir yıl bekletildi. Bir yıl 
dolunca Hz. Süleyman (a.s) şişenin açılmasını emretti . Şişede bir buçuk buğday 
tanesi olduğunu gördü. Karıncaya sordu: 

Nerede kaldı senin iddianın doğruluğu? Hani bir yılda üç buğday tanesi 
yediğini söylemiştin! 

Evet öyle söylemiştim . Ancak senin kendi cinsinin işleriyle uğraştığını bil
diğim için ömrümün geri kalanını da hesaplamak zorunda kaldım. Ömrümün 
senin belirlediğin bir yıldan fazla olduğunu gördüm ve yiyeceğimin yarısını ye
mekle yetindim . Geri kalanını ise daha sonra hayatımı devam ettirebilmek için 
ayırdım. 

Hz. Süleyman (a .s ) ,  onun bu kadar h ırslı olmasına şaşırdı. 

Bu, karıncanın fıtratıyla uyumunun ve ona bahşedilen melekenin hayranlık 
uyandıran bir örneğidir. 

Onun hırsının bir örneği de, yaz boyunca çalışıp kış için yiyecek biriktirmesi
dir. Çünkü kışın yiyecek bulmasının zor ve imkansız olduğunu bilmektedir. 

O, cılız olmasına rağmen çok güçlüdür. Kendisinden kat kat ağır yükleri taşı
yıp yuvasına götürebilir. 
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Onun şaşırtıcı hallerinden biri de kuru bir kişniş otu burnuna yaklaştırılsa 
onun kokusunu almaz. Halbuki o ot yere konulsa çok uzak bir mekandan onun 
yanına gelir. Eğer onu taşıyamazsa gider ve onu taşımasına yardım edecek bir 
sürü karınca getirir. O otun kokusunu ta yuvasının içinden alıp da nasıl ona 
koşar gelir, bilinmez. Başkalarının göz ve kulaklarıyla algılayamacakları şeyleri 
o koklama yoluyla çok uzaklardan algılayabilir. İnsanın yemek yediği ve ekmek 
kırıntılarının döküldüğü yere çok uzaklardan gelir ve o kırıntıları - kendisinden 
büyük olsa bile - yuvasına taşır. Eğer taşıyamazsa yuvasına gider ve bir grup 
karıncayı beraberinde geri getirir. Siyah bir ip gibi birbirini takip ederek gelirler 
ve onun yuvaya taşınması için yardımlaşırlar. 

Keza karınca, başakların yanına gelir ve onu koklar. Eğer buğday olduğunu 
anlarsa onu parçalayıp ufalar ve yuvasına taşır. Ama arpa olduğunu anlarsa 
öylece bırakır. 

Onun isabetli bir koku alma duyusu, sarsılmaz bir gayreti , aşırı bir hırsı ve 
kendi ağırlığının kat kat fazlası yiyecekleri taşımaya kalkışan bir cür' eti vardır. 

Bal arılarında olduğu gibi karıncaların işlerini düzenleyen bir reis ve komu
tanları yoktur. Ancak yiyecek arayan gözcüleri vardır. Yiyecek gördü mü diğer
lerine haber verir. Onlar da topluluklar halinde gelirler. Her karınca, kendisi için 
diğerlerinden saklı tane ayırmaz. Hepsi topluluğun faydası için çalışır. 

Onun şaşırtıcı hallerinden biri de şudur: Bir adam, onun bal ve benzeri tat
lıların içine düşmesinden sakınmak isterse bir çukur kazar ve onun çevresine bir 
su koyar. Yahut su dolu büyük bir kap alır ve içine tatlı karıştırır. Karınca o kaba 
doğru gelir, ancak ona giremez. Aksine duvara tırmanır, o kaba paralel bir şekil
de çatıda yürür ve sonra kendisini onun üzerine atar. Biz bunu tecrübe ettik. 

Bir defasında bir demirci, ateşte kızdırdığı bir çemberi soğuması için yere 
atmışt ı .  Tesadüf, çemberin içinde bir karınca varmış. Karınca kızgın çemberden 
çıkmak için dört bir yana yöneldi, fakat her tarafta ateşin yakıcılığını hissetti. 
Çemberin merkezinde, tam ortada durdu. Burası çevresinde yakıcılığını h issettiği 
ateşe en uzak yerdi .436 
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1 7. Süleyman'ın cin, insan ve kuşlardan orduları huzuruna toplandı. 

Onlar topluca yol alır ve idare olunur/ardı. 
18. Nihayet karıncalar vadisine geldiklerinde bir karınca dedi ki: "Ey 

karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve askerleri farketmeyip sizi 
çiğnemesin. " 

1 9. Sözünden dolayı gülercesine tebessüm edip dedi ki: "Rabbim, 
bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetine şükür etmeyi ilham et; razı 
olacağın salih amel işlemeye de muvaffak kıl! Rahmetinle beni salih kul
larının arasına kat. " 

20. Bir de kuşları araştırdı ve dedi ki: "Neden Hüdhüdü göremiyo
rum ? Yoksa o kayıplara karışanlardan mı oldu? 

21 . "Ben, onu elbette ya şiddetli bir azab ile azaplandırırım veya mu
hakkak onu kestiririm ya da bana (kayboluşunu haklı çıkartacak) apaçık 
bir delil getirir. " 

22. Çok eğlenmeden geldi ve dedi ki: "Senin bilmediğin şeyi ben 
gördüm. Ve Sebe' (şehrin)den sana kesin bir haber ile geldim. 

23. "Gerçekten ben bir kadın ı  onlara h ükümdarlık eder buldum. 
Kendisine herşeyden verilmiş; onun bir de büyük bir tahtı var! 

24. "Onu ve kavmini Allah 'dan gayri güneşe secde eder buldum. 
Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoy
muş. Onun için onlar, doğru yola gelemiyorlar. 

25. " (Şeytan bunu) göklerde ve yerde olan gizliyi açığa çıkartan, 
gizlediğiniz ve açıkladığınız şey/eri bilen Allah ' a secde etmesinler diye 
(yapıyor). 
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Tefsiri : 

Allah'm Hüdhüd Hakkındaki Harikulade San'atı 

Hüdhüd kuşu, başkalarının görmediği yer altındaki su kaynaklarını en iyi 
gören çok basiretli bir kuştur. 

Onun basiretinin örneklerinden biri de Allah' ın kitabında nakletmiş olduğu 
şu kıssadır. Hz. Süleyman (a.s) onu aramış, bulamayınca tehdit etmişti. Hüdhüd 
dönünce Hz. Süleyman daha onun cezasını açıklamadan özrünü beyan etti ve 
onu dinlemeye yöneltip meraklandıracak bir üslupla "Senin bilmediğin bir şeyi 
öğrendim " dedi. Bu ifade, "Sana bütün boyutlarıyla ve derinlemesine öğrendi
ğim çok önemli bir bilgi getirdim" anlamını içerir. Bu sebeple "Sebe'den sana 
çok doğru (ve önemli) bir haber getirdim " cümlesini ekliyor. 

�ı kelimesi, önemli haber demektir. İnsanlar böylesi haberleri bilmek isterler. 
Daha sonra hüdhüd, bunun şeksiz-şüphesiz bir haber olduğunu belirtti. 

Böylece, bu önemli haberi Allah'ın peygamberi olan Hz. Süleyman'a (a .s) bi ldir
meden önce onu bu habere hazır hale getirdi ,  söyleyeceği hususa kulak vermesi 
için teşvikte bulundu. Bu, beraat-i istihlal (söze güzel giriş yapma) sanatının ve 
verilecek habere dfür muhatabı heyecanlandırmanın bir türüdür. 

Hüdhüd, bu dikkat çekici girişten sonra vereceği haberi pekiştirme edat
ları kullanarak güçlü bir ifade ile dile getirdi :  "Gerçekten, onlara (Sebeliler'e) 
hükümdarlık eden bir kadınla karşılaştım "437 

Daha sonra bu kraliçenin özelliklerini, bir hükümdarın sahip olması gere
ken her şeye sahip olan en güçlü hükümdarlardan biri olduğunu belirtti. Daha 
da ileri giderek kraliçenin oturduğu tahtı ve bunun ihtişamını dile getirerek onu 
bir hayli yüceltti. En sonunda, hak dine girmek için yaptığı çağrıya uymamala
rı halinde Hz. Süleyman'ı (a.s) onlarla yurtlarında savaşmaya yöneltecek asıl 
maksada geldi ve şöyle dedi: "Onun ve kavminin, Allah 'ı bırakıp güneşe secde 
ettiklerini !:;ördüm. " 

Bu cümlenin başında atıf edatı yoktur. Dolayısıyla öncesinden bağımsız ve 
ayrı bir cümledir. Çünkü asıl söylenmek istenen yer burasıdır. Öncesi ise bu kıs
ma bir hazırlıktır. 

Hüdhüd daha sonra, o kavmi azdıran ve böyle davranmaya yönelten amili 
zikretti . O da, şeytanın onlara davranışlarını güzel gösterip onları sadece Allah'a  
itaat olan doğru yoldan çıkarmasıdır. 

Akabinden, şeytanın onları saptırmasının , doğru yolu · ıulmalarına ve secde 
edilmeye layık yegane varlık olan Allah'a secde etmelerine engel olduğunu belirtti. 

437 Nemi 27/23 
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Daha sonra Allah Tea!a'nın fiilleri içerisinde, yer ve göklerde gizli bulunan 
nesneleri ortaya çıkarmasını zikretti . Onlar da yağmur, bitki, madenler, gökten 
yağan yağmur, kar vs . ile yeryüzünden çıkan bitkilerdir. 

Allah Teala'nın fiilleri içerisinde özellikle gizli nesneleri ortaya çıkarmasını 
zikretmesi, Allah'ın ona vermiş olduğu yer altındaki gizli su kaynaklarını çıkarma 
özelliğine bir işarettir. 

el-Keşşaf adındaki eserin müellifi Zemahşeri şöyle demiştir: "Gizliliklerin çı
karılması" ifadesi, bu sözü söyleyenin hüdhüd olduğuna bir karine oluşturur. 
Çünkü o, yer altındaki su kaynaklarını bilmektedir. Bu bilgi, göklerde ve yer
de gizli olan her şeyi çıkaran Allah' ın ona ilham etmesi sayesinde olmaktadır. 
Allah' ın nliruyla bakan firaset sahibi hiç kimseye şu gerçek kapalı değildir: Bir sa
nat veya ilimle uğraşan herkesin işi ,  kabiliyetlerinden, konuşmasından ve şekil
şemailinden anlaşılır. Allah Teala, herkese, yaptığı işin elbisesini giydirmiştir.438 

438 Şifaü'l-alil ( 70-7 1 )  
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26. ''Allah O'dur ki O'ndan başka ilôh yoktur, çok büyük Arşın Rab

bidir. " 
27. "Bakalım, (verdiğin haberde) doğru m u  söyledin, yoksa yalancı

lardan mısın ?"  dedi. 
28. "Bu mektubumu al, götür ve onu kendilerine bırak! Sonra da 

onlardan geri çekilip ne şekilde karşılık vereceklerine bak!" 
29. (Hükümdar kadın) dedi ki: "Ey ileri gelenler, gerçekten bana çok 

şerefli bir mektup bırakıldı. 
30. "O (mektup) gerçekten Süleymandan'dır ve gerçekten o, Rahmôn 

ve Rahfm Allah 'ın adı ile (diye başlıyor). 
31 . "Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin" 

diye yazıyor. " 
32. Dedi ki: "Ey ileri gelenler, benim bu işim hakkında bana görüş 

belirtin. (Esasen) ben, sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip 
atmış değilim. "  

33. Dediler ki: "Biz güç sahibi kimseleriz, çetin savaşçılarız. Bununla 
beraber emir senindir. Artık ne emredeceğini sen düşün, karar ver! " 

34. Dedi ki: "Şüphesiz hükümdarlar bir şehre girdiklerinde onu ha
rab ederler, ahalisin in şereflilerini zelil kılarlar. Gerçekten de onlar böyle 
yaparlar. 

35. "Muhakkak ben onlara bir hediye gönderip elçiler(im) in ne ile 
döneceklerine bir bakayım. " 

36. (Elçi), Süleyman'a geldiğinde dedi ki: "Bana mal ile m i  yardım 
ediyorsunuz? Hôlbuki Allah 'ın bana verdiği size verdiğinden daha ha
yırlıdır. Siz ise bu hediyeniz sebebiyle böbürleniyorsunuz. 

37. "Dön onlara! Anda/sun üzer/erine karşı duramayacakları ordu
larla geleceğiz. Ve onları -anda/sun- oradan zelil ve küçük düşmüşler 
olarak çıkartacağız. " 

38. Dedi ki: "Ey ileri gelenler! Onlar bana Müslümanlar olarak gel
mezden önce, kadının tahtını hanginiz bana getirebilirsiniz?" 
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39. Cin'den bir ifrit dedi ki: "Ben onu sana, sen yerinden kalkmaz
dan önce getirebilirim. Ve muhakkak ben buna gücü yeten ve güvenilir 
bir kimseyim. " 

40. Nezdinde kitaptan bir bilgi bulunan kişi dedi ki: "Ben onu sana 
gözünü kırpmadan getiririm. " Onun derhal yanında durduğunu görün
ce, dedi ki: "Bu, benim Rabbimin lütfundandır. Acaba şükür mü ederim 
yoksa nankörlük mü ederim diye beni sınaması içindir. Kim şükür eder
se kendi lehinedir. Kim de nankörlük ederse muhakkak Rabbim (şükre 
muhtaç olmayan) Ganidir, kerem sahibidir. " 

41 . (Süleyman) dedi ki: "Tahtını onun tanıyamayacağı bir şekilde 
değiştirin. Bakalım o yol bulacak (tahtını tanıyacak) mı yoksa yol bula
mayacak/ardan mı olacak?" 

42. (Kadın) geldiğinde, (ona) şöyle denildi: "Senin tahtın böyle mi
dir?" O da: "Sanki bu, odur" dedi. "Ve bize bundan önce il im verilmiş 
olup biz teslim olanlardan olmuştuk. " 

43. Daha önce Allah 'dan başka taptığı şeyler ona mani olmuştu. 
Çünkü o, kafir bir kavimden idi. 

44. O kadına: "Köşke gir" denildi. Onu görünce, derin bir su sanıp 
ayaklarının üzerini açtı. (Süleyman) : "Gerçekten o, billurdan yapılmış, 
iyice düzeltilmiş bir köşktür" dedi. (0 kadın) dedi ki: "Rabbim, ben nef
sime zulmettim ve Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbı olan Allah 'a tes
lim oldum. " 

45. Anda/sun ki Semud'a kardeşleri Salih ' i  "Allah 'a ibadet edin" diye 
gönderdik. Bunlar iki fırka olup b irbirleri ile çekişmeye başlayıverdiler. 

46. Dedi ki: "Kavmim, iyilikten önce ne diye kötülüğün çabucak gel
mesini istersin iz? (Halbuki) Allah 'dan mağfiret dilemelisiniz, değil mi? 
Belki size merhamet olunur. " 

47. Dediler ki: "Sen ve sana uyanlar bize uğursuzluk getirdin iz. " 
Dedi ki: "Sizin uğurunuz Allah nezdindedir. Esasen siz, denenen bir 
kavimsiniz. " 

48. O şehirde (Hicr'de) yeryüzünde bozgunculuk yapan fakat ıslah 
etmeyen dokuz kişi vardı. 

49. Onlar kendi aralarında Allah adına yemin ederek dediler ki: 
"Ona ve aile halkına gece baskın yapalım; sonra da velisine (kanını iste
diğinde): 'Biz aile halkının helak edildikleri yere bile tanık olmadık. Biz 
gerçekten doğru söyleyen/erdeniz' diyelim. "  

50. Onlar tuzak kurdular, Biz de -onlar farketmeksizin- bir tuzak kur
duk. 
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51 . Tuzaklarının akıbeti nasıl oldu, bir bak! Çünkü Biz onları da ka
vimlerini de hep birlikte helô.k ettik. 

52. işte zulümleri sebebi ile onların bomboş ve harab olmuş evleri! 
Artık bunda bilen bir topluluk için bir ôyet (ibret) vardır. 

53. İman edenleri ve sakınmakta olanları da kurtardık. 
54. Lut'u da (peygamber gönderdik) . Hani o, kavmine demişti ki: 

"Siz, bu fuhşu bile bile mi işlersiniz? 
55. "Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşırsın ız? Doğru

su siz cahillik eden bir kavimsiniz. " 
56. Kavminin cevabı: "LQt(u ve) ailesini memleketin izden çıkarın. 

Çünkü onlar temizlik taslar kimselerdir" demelerinden başka bir şey 
olmadı. 

57. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Karısı m üstesna. Onun kalanlar
dan olmasını takdir etmiştik. 

58. Biz üzer/erine bir (taş) yağmur(u) yağdırdık. Korkutulan/arın 
yağmuru ne kötüdür! 

59. ''Allah ' a hamd olsun; seçtiği kullarına da selam olsun" de. ''Allah 
mı hayırlıdır, yoksa (O'na) koştukları ortaklar mı?"  

60. (Putlar mı hayırlıdır) göklerle yeri yaratan ve sizin için gökten 
bir su (yağmur) indiren mi? Onunla göz alıcı bahçeler bitirdik. Onların 
ağaçlarını b itirmek sizin için mümkün olmaz. Allah ile birlikte bir ilah mı 
var? Hayır, onlar sapan bir topluluktur. 

61 . (Putları mı  hayırlıdır) yoksa yeri barını labilir halde yaratan, ara
larında akarsular var eden, orada sabit dağlar yaratan ve (tatlı ve acı) iki 
deniz arasında engel kılan mı? Allah ile b irlikte bir ilah mı var? Hayır, 
onların çoğu bilmezler. 

62. (Putları mı hayırlıdır) yoksa, bunalmış olana kendisine dua ettiğin
de duasını kabul edip o kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri ya
pan mı? Allah ile birlikte ilah mı vardır? Ne kadar az düşünüyorsunuz? 

63. (Putları mı hayırlıdır) yoksa kara ve denizin karanlıklarında size 
yol gösteren ve rahmetinin önünde müjde olrırak rüzgarları gönderen 
mi? Allah ile birlikte bir ilah mı var? Allah bştukları ortaklardan çok 
yücedir. 

64. (Putları mı hayırlıdır) yoksa ilkin yaratan sonra da onu tekrar 
var edecek olan, gökten ve yerden size rızık veren mi? Allah ile birlikte 
başka bir ilCıh mı varmış? De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi 
delilinizi getirin!" 

65. De ki: "Göklerde, yerde gaybı Allah 'dan başka kimse bilmez. 
Onlar ne vakit diriltilecek/erini de bilmezler. " 
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Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde müşriklerin düşünmelerini sağlamak için şöyle 
buyuruyor: Yegane ilah, burada sayılan nimetleri tek başına yaratandır. Eğer 
O'nunla birlikte bunları yapan başka bir ilah olsa ona da tapılması uygun olur. 
Ama eğer onunla birlikte bunları yapan başka ilah yoksa niçin Allah'tan başka 
ilahlar uydurarak onlara tapıyorlar? 

Bu açıklamamız gereğince ayetin tahlili hakkında mevcut iki görüşten doğru 
olanı l �u• J-.! .ı.ııl t: .J! .. "Allah'la birlikte bu işleri yapan başka bir ilah olabilir mi! "  
şeklindedir. Elbette b u  sorunun cevabı "Kesinlikle hayır! " olacaktır. 

Allah'ın dışında Allah'ın yaratması gibi yaratabilecek başka ilah yoksa niçin 
O'nun dışında sahte ilahlar ediniyorlar? 

Böylece ortaya çıkmaktadır ki, Allah' ın dışındaki varlıklar tapılmaya layık 
değildir. Çünkü Allah'ın dışındaki varlıkların rububiyet, yani yaratıcılık özelliği 
olmadığı müşriklerin kendi itiraf ve şahitlikleriyle sabittir. 

lh J-.! "Bunu yapan" kaydını koyarak "Allah' la birlikte bunu yapan başka 
bir ilah mı var?" demeyip de, ayeti, y>-l .Jı .uıı t: J"' "Allah'la birlikte başka bir ilah 
mı var?" şeklinde tahlil eden ve öyle mana verenler iki bakımdan zayıf bir görüş 
ortaya koymuş olurlar: 

1 .  Allah'la birlikte başka ilahlar olduğunu kat'! olarak ret ve inkar etmiş ol
mazlar. 

2 .  Müşrikleri susturacak güçlü bir delil ortaya koymuş olmazlar. Böyle bir 
delil ancak yukarıda zikrettiğimiz takdirin yapılması ile mümkün olur ve onlara 
şöyle seslenilmiş olur: Allah'ın yarattığı gibi yaratan başka ilah olmadığını söylü
yorsanız hiçbir şey yaratamayan aciz varlıkları niçin ilah ediniyorsunuz? 

Demek ki bu ayetler, şu ayetlerle paralel bir mana içermektedir: "Yoksa 
O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine 
benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulmaz 
güç sôhibidir. "439 "İşte bunlar Allah 'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kôfirler) O'ndan 
başkasının ne yarattığını bana gösterinf "440 "O halde, yaratan (Allah), yaratma
yan gibi olur mu?"441 "Allôh 'ı bırakıp da taptıkları, h içbir şey yaratamazlar. Çünkü 
onlar kendileri yaratılmışlardır. "442 "(Kôfirler) O'nu (Allôh 'ı) bırakıp, h içbir şey 
yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan ilôhlar edindiler. "443 

439 Ra'd 13/14 
440 Lokman 3 1/1 1 
441 Nah! 1 6/17 
442 Nah! 1 6/20 
443 Furkan 25/3 
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Kur' an' da bunlara benzer pek çok ayet vardır. 

Görüldüğü gibi açıklamakta olduğumuz ayetler, yukarıda zikrettiğimiz 
ayetlerle paralel bir şekilde tahltl edildiğinde müşrikleri susturucu bir delil içerir.444 

Acaba ayette zikredilen "selam" ,  Allah' ın bir sözü ve söylenmesi emredilen 
sadece "hamd"den mi ibarettir? Bu durumda ;ıı Wı Jj "De ki: Hamd, A/lah 'a 
mahsustur" ifadesiyle cümle sona ermekte ve orada durmak gerekmektedir. 

Ancak söylenmesi emredilenin içinde "selam"ın da olması ihtimal dahilin
dedir. Acaba bu iki ihtimalden hangisi geçerlidir? 

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Ayet-i kerime her iki ihtimali de 
içermekte ve her ikisini de destekleyen karineler bulunmaktadır. 

"Selam" da, emredilene dahil olabilir. Çünkü; 

1 .  Öncesiyle güçlü bir bağ içerisindedir. Hiçbir ayrım olmaksızın atıf (bağla
ma) harfi olan J "vav" ile öncesindeki cümlenin hükmüne tabi kılınmıştır. Bu da, 
j "de!"  emrinin, hem "hamd"e hem de "selam"a yönelik olmasını gerektirir. Bir 
engel olmadığı müddetçe geçerli olan esas budur. Nitekim bir kişi u� J .ıJJ -4.>JI 
..ıı ı "Hamd, Allah'a mahsustur, Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim" derse, ten
zih ifade eden "sübhanallah" da söylediği söze dahil olur. 

2. Söylenmesi emredilen ...1ı l�ı "Hamd, Allah'a  mahsustur" cümlesine at
fedilirse haber kipi ile kurulmuş olan bir cümle yine haber kipi ile kurulmuş bir 
cümleye atfedilmiş olur, ki böyle olması da esastır. Ancak ona atfedilmezse emir 
kipinde olan jJ "de !"  fiiline atfedilmiş olur ki , bu da hoş karşılanmaz. 

3. Bu cümleyi söyleyen kişinin Müslüman olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebep
le ayetteki o.)\..:.ç. "kulları" kelimesinde bulunan zamir, gfüb (üçüncü şahıs) kipinde 
kullanılmıştır. Eğer bunu söyleyen Allah olsa idi t_Ş.)U. ._)s. i 'j._,, "Selam da, kulla
rımın üzerine olsun" denirdi .  

Öte yandan "selam" ın Allah'ın sözü olduğunu gösteren deliller de vardır: 

1 .  Kur'an-ı Kerim' de Allah' ın seçkin kullarını selamladığı belirtilen bir çok 
ayet vardır. Bu ayet de onlarla paralel değerlendirilebilir. O ayetlere birkaç misal 
verelim: "Bütün alemlerden Nüh 'a selam olsun!"445 "İbrahim'e se/am " 446 "Musa 
ve HarCın'a selam o/sun" 447 "İlyas 'a se1am " 448 

444 Medaricü's-Salik!n ( 1/413) 
445 Saffat 37179 
446 Saffat 371109 
447 Saffat 37/120 
448 Saffat 37/130 
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2 .  Allah'ın seçtiği kullar peygamberlerdir. Allah Teala da kendisini noksanlık
lardan arındırıp övgüye layık olduğunu belirtirken peygamberlerinin de esenlik 
içinde olduğunu bildirir. 

Kendisini noksanlıklardan arındırıp peygamberlerinin selamette olduğunu 
bildirmesine şu ayeti örnek verebiliriz: "senin izzet sah ibi Rabbin, onların isnat 
etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygam
berlere selôm olsunf "449 

Görüldüğü üzere bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, kendisine yaraşmayan 
özelliklerden uzak olduğunu zikretmiş , sonra peygamberlerinin selametini ilave 
etmiştir. 

Kendisini noksanlıklardan arındırmasıyla peygamberlerinin esenliğini bir 
arada zikretmesi, batıl ve bid' ate uyanlara reddiye içeren büyük Kur'an! sırlar
dan birini teşkll eder. Çünkü O, sapık kullarının söylediklerinden zatının uzak 
olduğunu belirtmekte ve sonra selamın peygamberleri üzerine olduğunu ekle
mektedir. Bu, peygamberlerin ,  yalanlayıcıların ve muhaliflerinin söyledikleri 
her türlü iftiradan uzak ve salim olmalarını gerektirir. Onlar, düşmanlarının tüm 
iftiralarından uzak ve beri olunca getirdikleri tüm ilkeler de her türlü yalan ve 
bozukluktan uzak olmuş olur. 

Peygamberlerin getirdikleri en önemli ilke; tevhit, Allah' ı  tanımak ve onlar 
vasıtasıyla Allah' ın kendisini nitelediği şanına layık sıfatlarla tanınmasıdır. İşte bu 
ilke yalan, imkansızlık ve bozukluk gibi özelliklerden uzak olunca halis bir gerçek 
olarak ortaya çıkar. Buna uymayan şeylerin ise batıl, geçersiz ve yalan olduğu 
anlaşılır. 

Bu mana, "De ki: Hamd olsun Allah 'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. " 
ayet-i kerimesinde de aynıyle vardır. Çünkü, Allah Teala'nın kemal ve celal sı
fatlarıyla, güzel isimleri ve fiilleriyle layık olduğu şekilde övülmesini içerdiği gibi 
peygamberlerinin her türlü kusur, eksiklik ve yalandan uzak olduğunu da vurgu
lamaktadır. Bu ise , peygamberlerin getirdiği ilkelerin her türlü batıldan uzak ol
duğu anlamına gelir. Allah Teala'nın, peygamberlerinin selametini kendi övgüsü 
ve noksanlıklardan uzak oluşu ile bir arada zikretmesindeki bu incelik son derece 
dikkate değer! Bu da, ayette zikredilen "selam"ın Saffat suresinde olduğu gibi 
Allah'ın sözü olduğunu gösterir. Bu durumda haber kipinden oluşan "selam olsun 
seçkin kıldığı kullarına! " cümleciğinin emir kipiyle kurulmuş olan "De ki " buyru
ğuna atfedilmesinin hoş olmayacağı ileri sürülemez. Çünkü bunun bir çok örne
ği vardır. Şu ayetler bu kabildendir: "(Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) 
adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmandır, Sizin anlattıklarınıza karşı 

449 Saffat 37/180-181 
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yardımı umu/andır, dedi. "450 "De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen mer
hametlilerin en iyisisin"451 "Rabbim iz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle h ük
met! Sen hükmeden/erin en hayırlısısın. "452 Bunun benzerleri pek çoktur. 

Bu konuda son söz olarak şu söylenebilir: Ayet-i kerime her iki görüşü de 
kapsar ve içine alır. Peygamber, Allah' ın kelamına aracılık eder. Onun vazifesi 
bundan ibarettir. Aracılık ettiği söz ise Allah'ın sözüdür. Kendisinin övgüye layık 
olduğunu, seçkin kullarının esenliğini belirten ve peygamberine bunu iletmesini 
emreden Allah'tır. Peygamber "Hamd olsun Allô.h 'a, selô.m olsun seçkin kı ldığı 
kullarına!" dediğinde Allah' ın kendisini övdüğü sıfatlarla Allah' ı  övmüş ve O'nun, 
kullarına esenlik lütfettiği şekilde onlara esenlik dilemiş olur. Böylece bu ayet, ön
celikle Allah' ın kullarına selamını ifade eden bir söz, sonra o sözü kullarına ileten 
peygamberden bir iletidir. Ayrıca kulların da Allah ve peygambere uyup itaat 
ederek dile getirdikleri bir sözdür. 

O halde biz de Rabbimizin emrettiği şekilde söyleyelim: "Hamd olsun Allô.h 'a, 
selam olsun seçkin kıldığı kullarına!"453 

"Selô.m olsun seçkin kıldığı kullarına!" cümlesinin, söylenmesi emredilen sö
zün içerisinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu takdirde daha önce geçen haber 
kipiyle kurulmuş olan "Hamd olsun Allô.h 'a " cümlesine atfedilmiş olur. Böylece 
söylenmesi emredilen söz her iki cümleyi de kapsar. Buna göre tilavet esnasında 
her iki cümle de sona erdikten sonra vakfedilir. Zira her ikisi de söylenmesi emre
dilen sözü oluşturmakta ve mansup (nesne)  konumunda bulunmaktadır. 

"Selô.m olsun seçkin kıldığı kullarına!" cümlesi, "Hamd olsun Allah 'a"  cüm
lesinden bağımsız ve baştaki "De ki! " emrine de atfedilmiş olabilir. Bu durum
da i ' rab (grametik tahlil) bakımından mahalli yoktur. Bu görüş, tercihe daha 
şayandır. Buna göre seçkin kullarına selam eden bi-zatihl Allah Tea.Ia'dır. Bu, 
Kur'an'ın başka yerlerinde görülen Allah Tea.Ia'n ın peygamberlerine selam etme
siyle uyum arzeden bir görüştür. 

Birinci görüşe göre ise ; biz peygamberlere selam etmekle emredilmiş oluruz. 
Ancak bu durumda şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Haber kipiyle kurulmuş olan 
"Selam olsun seçkin kıldığı kullarına!" cümlesi, istek kipiyle kurulmuş olan "De 
ki: " fiiline nasıl aftfedilir? Haber kipinden oluşan cümlenin istek kipinden oluşan 
cümleye atfı uygun değildir. Mesela Jr ..,l,.j J c.?-IJ .�l:..) '-;--"'� J r·; "Kalk ve Zeyd 
gitti" "Çık ve Amr oturdu" demek düzgün bir kullanım değildir. 

450 Enbiya 21/1 1 2  Bu ve bundan sonraki ayetlerin ayetlerin her birinin ilk cümlesi emir ki
pinden, ikinci cümlesi ise haber kipinden oluşmaktadır ve ikinci cümleler ilk cümleye atıf 
(bağlama) harfiyle bağlanmışlardır. (Mütercimin notu) 

451 Mü'minün 23/118  
452 P\raf 7/89 
453 Bedfüu' l-fevfüd (11/170-1 72) 



256 •!• Bedai 'ut-tefslr ----

Bu itiraza şöyle cevap vermek mümkündür: İstek kipiyle kurulan cümle haber 
kipi anlamını verecek şekilde kurulmuş olabilir. Bu durumda haber kipiyle kuru
lan cümlenin istek kipiyle kurulmuş cümleye atfedilmesi mümkündür. Çünkü ara
larında bir ayrılık söz konusu değildir. Şu ayet-i kerime bunun örneğidir: "De ki: 
Bir bakın neler var göklerde ve yerde! Fakat o deliller, o uyarılar iman etmeyecek 
bir kavme fayda sağlamaz. "454 Bu ayet-i kerimedeki "Fakat o deliller, o uyarılar 
iman etmeyecek bir kavme fayda sağlamaz" cümlesi, söylenmesi emredilen "Bir 
bakın neler var göklerde ve yerde!" cümlesine atfedilmemiştir. Aksine istek kipiyle 
kurulmuş olan "De ki " ana cümlesine atıftır. Zaten haber kipiyle kurulmuş olan 
cümlelerin istek kipiyle kurulmuş cümlelere atfı çoktur. Şu ayetler buna birer ör
nektir: "(Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim 
Rabbimiz Rahmandır, Sizin anlattıkların ıza karşı yardımı umu/andır, dedi. "455 "De 
ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin"456 

Bu görüşe göre maksat şudur: Allah Teala, en fazlletlilerini peygamberlerin 
oluşturduğu seçkin kullarına selam etmektedir. Nitekim Cenab-ı Hak onları seçkin 
kıldığını şu ayette de bildirmektedir: "Çünkü Biz onları temiz bir hasletle, halis 
ahiret yurdu düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır. Çünkü onlar, ger
çekten nezdimizde süzülüp seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. "457 Allah' ın onları 
vahyine mazhar kılıp elçilik vazifesiyle görevlendirmesi ve çeşitli şereflere layık gör
mesi, onların üstünlük ve değerlerini göstermeye yeter. Allah, onların kimini dost 
edinmiş, kimiyle konuşmuş, kimini diğerlerine göre yüksek bir konuma çıkarmış ve 
kulların kendisine ulaşmasına onları yegane vasıta kılmıştır. Cennet' e ancak onlar 
girdikten sonra girilebilir. Allah Teala, şereflendirdiği her hangi birini sadece onlar 
vasıtasıyla şereflendirmektedir. Onlar, Allah'a en yakın, O'nun katında derecesi en 
yüksek, O'na en sevimli ve O'nun katında en değerli kimselerdir. Kısacası dünya 
ve ahiret iyiliği kullara sadece onlar vasıtasıyla ulaşmaktadır. Allah, onlar sayesinde 
tanınır, onlar sayesinde Allah'a kulluk ve itaat edilir. Yeryüzünde Allah sevgisi on
ların vesilesiyle oluşmaktadır. Onların makamca en üstün olanları, ülü'l-azm (azim 
sahibi) peygamberlerdir. Bunlar şu ayette zikredilmektedirler: "Dfni ayakta tutun ve 
onda ayrılığa düşmeyin, diye NCıh 'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, Ibrahim 'e, 
Musa 'ya ve İsa 'ya tavsiye ettiğim izi Allah size de din kı/dı "458 

Onlar, yaratıkların en üstünüdürler. En sonuncuları ve en üstünleri olan Hz. 
Peygamber'e (s .a.v) gelene kadar şefaat edecek olanlar da onlardır.459 

454 Yunus 10/101 
455 Enbiya 2 1/1 12 Bu ve bundan sonraki ayetlerin ayetlerin her birinin ilk cümlesi emir ki

pinden, ikinci cümlesi ise haber kipinden oluşmaktadır ve ikinci cümleler ilk cümleye atıf 
(bağlama) harfiyle bağlanm ışlardır. (Mütercimin notu) 

456 Mü'minun 23/1 1 8  
457 Sad 38/46-47 
458 Şura 42/13 
459 Tariku'l-Hicreteyn (326-327) 
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66. Halbuki, ahirete dair bilgileri, ardarda (kendilerine) ulaştırılmış
tır. Onlar ise ondan yana şüphe içindedirler. Bilakis onlar ona karşı 
kördürler. 

67. Kafirler dediler ki: "Biz ve babalarımız toprak olduktan sonra mı; 
gerçekten tekrar (kabirden) çıkartılır mıyız? 

68. "Anda/sun ki bundan önce b iz de atalarımız da bununla tehdit 
olunmuştuk. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir. " 

69. De ki: "Yeryüzünde gezip günahkarların sonunun nasıl olduğunu 
bir görün!" 

70. Oniara üzülme, kurdukları düzenlerden dolayı da sıkılma! 
71 . Derler ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz bu tehdidiniz ne zaman 

(gerçekleşecek) ?"  
72. De ki: "O acele ettiğin izin bir bölümü, hemen ardın ızda bulunu

yordur, belki. " 
73. Şüphesiz Rabbin insanlara bir lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu 

şükretmez/er. 
74. Muhakkak Rabbin, göğüslerinin gizlediklerini de açığa vurdukla

rını da elbette bilir. 
75. Gökte ve yerde gizli olan herşey mutlaka apaçık bir kitaptadır. 
76. Gerçekten bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında anlaşmazlığa 

düştükleri şeylerin çoğunu anlatır. 
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77. Muhakkak o, m ü  minlere bir hidôyet ve bir rahmettir. 
78. Elbette Rabbin aralarında hükmünü verecektir ve O, Azfz (hük

m üne karşı konulamayan)dir, herşeyi bilendir. 
79. O halde sen Allah 'a tevekkül et. Çünkü sen şüphesiz apaçık hak 

üzeresin. 

Tefsiri : 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hakka bağlı olduğu bildirildiği hal
de tevekkülün emredilmesi, dinin bütünüyle şu iki prensibe dayandığını gösterir. 
Bunlar; kulun sözünde , davranışında, inanç ve niyetlerinde hakka bağlı olması 
ve Allah' a  dayanıp O'na güvenmesidir. Din, bütünüyle bu iki esasa dayalıdır.460 

Allah Teala, Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- tevekkülü emretmiş, 
peşi sıra da tevekkülü gerektiren amili açıklamıştır. O da "Çünkü sen apaçık 
hakikat üzeresin" sözüdür. Kulun hakikate uyması, Allah'a dayanma hasletini 
edinmesini, O'nunla yetinmesini ve O'nun sarsılmaz kalesine sığınmasını gerekti
rir. Allah Teala, haktır. Hakkın velisi, yardımcısı ve destekçisidir. Hakka uyanlara 
yeter. O halde hakka uyan bir kimse sadece O'na tevekkül eder. Hakka uyduğu 
için hiçbir şeyin kaygısını çekmez.461 

� ı\ • � -:r-..r.� ı) j ı;ı ��iJı r--.hlı e__� ' ; '] j J _;Jı � � dı 
80. Çünkü sen, davetini ölülere de işittiremezsin, arkaların ı  dönüp 

gittikleri takdirde sağırlara da işittiremezsin. 

Tefsiri : 

Kafirlerin kalplerinin ölü gibi hissiz hale getirilmesi şu ayetlerde dile getiril
miştir: "Bil ki sen ölülere işittiremezsin"462 "Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine in
sanlar arasında yürüyeceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıondan 
hiç çıkamaycak durumdaki kimse gibi olur mu?"463 "Biz ona (peygambere) şiir 
öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah 'tan gelmiş 
bir öğüt ve apaçık bir Kur'an' dır. Diri olanları uyarsın diye"464 "Sen kabirdeki/ere 
işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın"465 

Bu ayetlerde kafir, kabre konulan bir ölü olarak tanıtılmıştır. Çünkü diri olan 
kalp, hakkı bil ir, kabul eder, sever ve onu başka şeylere tercih eder. Kalp hissiz-

460 Medaricü' s-salikin (I l/127) 
461 Tariku'l-hicreteyn (339) 
462 Nemi 27/80 
463 En'am 6/122 
464 Yasin 36/69-70 
465 Fattr 35/22-23 
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leşirse hakkı batıldan ayırma ve hakkı isteyip batılı reddetme özelliğini kaybeder. 
Artık o, yemek ve içmekten tat almayan, bunlardan tat almadığı için üzüntü de 
duymayan bir ceset gibidir. 

Allah Teala, kitap ve vahyini kalbin canlılığını sağlayan bir ruh gibi sunmak
tadır. Kalp, vahiy rO.hu ile canlanır ve canlılığını artırır. Böylece o, bambaşka 
bir tazelik kazanır ve yaratılıştan getirdiği nO.ra vahyin nurunu da katarak iyice 
aydınlanır. 

Cenab-ı Hak vahyi ruh olarak isimlendirmektedir: "Dereceleri yükselten, 
Arş 'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine 
iradesiyle ruhu (vahyi) indirir"466 

81 . Körleri de sapıklık/arından (kurtarıp) doğru yola erdiremezsin. 
Sen ancak ayetlerim ize iman edip teslimiyette olanlara dinletirsin 

82. O söz aleyhlerine gerçekleşince, Biz onlara yerden bir Dabbe 
çıkartırız. Onlara: "insanlar ayetlerimize inanmıyorlardı " diye söyler. 

83. Ayetlerimizi yalanlayan her ümmetten bir topluluk haşredeceği
miz gün, onlar bir arada (toplanıncaya kadar) durdurulurlar. 

466 Mümin 40/15 Şifüu'l-Alil ( 104) 
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84. Nihayet geldiklerinde der ki: "Benim ayet/erimi -onları b ir bilgiye 
dayanarak kavramadığınız halde- yalanladınız ha! Yoksa ne yapıyordu
nuz?" 

85. Zulmetme/eri sebebi ile, söz (azab) aleyhlerine gerçekleşti. Artık 
konuşamazlar. 

86. Bizim geceyi o vakitte dinlensinler diye yarattığımızı, gündüzü de 
aydınlık kıldığımızı görmediler m i?  Muhakkak bunda inanan bir toplu
luk için ayetler (belgeler) vardır. 

87. Sur'a üjürüleceği günde, -Allah 'ın dilediği kimseler dışında- gök
lerde olanlar da yerde olanlar da dehşetle korkarlar. Hepsi de huzuruna 
küçülmüşler olarak geleceklerdir. 

88. Sen dağları görür ve onları yerinde duruyor sanırsın. Halbuki 
onlar bulutların gitmesi gibi giderler. Allah 'ın herşeyi sapasağlam yapan 
yaratmasına bak! Muhakkak O, yaptıklarınızdan haberdardır. 

89. Kim iyilikle gelirse ona, ondan hayırlısı vardır. Hem onlar, o gün
de dehşetli bir korkudan yana güvenlik içindedirler. 

90. Kim de kötülükle gelirse, yüzleri üzere ateşe dökülürler. (Onla
ra} : "İşlediğin izden başkası ile mi cezalandırılırsınız ki?" (denilir). 

91 . Ben ancak burayı saygıdeğer kılan ve herşey kendisinin olan bu 
belden in Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Müslümanlardan ol
makla da emrolundum; 

Tefsiri : 

Cenab-ı Hak, Kabe'nin Rabbi olduğunu zikredince sadece oranın Rabbi ol
duğu anlaşılabilirdi .  Böyle bir vehmi gidermek için her şeyin kendisine füt oldu
ğunu belirtti.467 

92. Kur'ôn'ı okumakla da. Kim hidayet bulursa ancak kendi lehine 
hidayet bulur. Kim de sapıklığa düşerse de ki: "Ben, ancak uyarıcılar
danım . " 

93. Ve de ki: "Hamd olsun Allah 'a. O, size ayetlerini gösterecek, siz 
de onları tanıyacaksın ız. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. " 

467 İ ' lamü'l-Muvakkıin (IV/205) 
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Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile 
1 .  Ta, Sfn, Mfm. 
2. Bunlar açıklayıcı Kitabın ayetleridir. 
3. İman eden bir topluluk için Biz sana Musa ve Firavun' un haberin

den bazısını hak ile okuyacağız. 
4. Şüphe yok ki Firavun arzda (Mısır' da) üstünlük sağlamaya kalkıştı 

ve ora ahalisini bölük bölük ayırıp, onlardan bir kesimi zayıf düşürmek 
istiyor, (bu yüzden) oğullarını boğaz/atıp kadın larını hayatta alıkoyuyor
du. Gerçekten o bozgunculardan idi. 

5. Biz ise o arzda mustazaflara lütuf etmek, onları önderler yapmak 
ve onları varisler kılmak istiyorduk. 

6. Ve onlara arzda güç ve imkan (iktidar) verelim; Firavun'a, Haman'a 
ve ordularına da onlardan korka geldiklerini gösterelim (istiyorduk). 

7. Musô 'nın anasına: "Onu emzir. Onun adına bir tehlikeden korkar
san onu hemen denize bırak. (Onun için) korkma ve üzülme. Şüphesiz 
Biz onu sana döndürecek ve onu peygamberlerden kılacağız"  diye vah
yettik. 



262 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime, iki emir, iki yasak, iki haber ve iki vaat ihtiva etmekte
dir. Kur'an'da bunun örnekleri çoktur. Zaten Kur'an-ı Kerlm' in hepsi çeşitli an
lamlar içeren güzel ve nadir468 kelimelerle doludur. Burada bunları sıralamanın 
imkanı yoktur. Daha önce de geçtiği üzere Arap şiirinde de buna çokça yer 
verilmektedir.469 

J ,,. � .ı._ ,,. ,,. ' ,. ,  -... • ,,, ı_,;ıs w��j ıJL.Llıj ıJY.1 ıJ� lij>-j ıJ� � ıJ_,_(2 ıJ�j Jı :ı.hA:j\j 
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8. Sonra Firavun hanedanı onu aldılar. Çünkü sonunda onlara bir 
düşman, bir tasa olacaktı. Muhakkak Firavun, Haman ve orduları suçlu 
kimselerdi. 

Tefsiri : 

Bu ayette Firavun' un Hz. MOsa'yı nehirde bulmasının Allah Teala tarafından 
takdir ediliş sebebi anlatılmaktadır. 

Firavun ve ashabının Hz. Musa'yı (a.s) bulması şüphesiz Allah'ın kaza ve 
takdiri ile meydana gelmiştir. Allah Teala, bu işi onlara düşmanlık ve üzüntü 
sebebi olması için takdir etmiştir. 

Allah Tea.Ja, kendi takdirini değil de onların işini dile getirmiştir. Çünkü bu, 
Hz. Musa'nın (a .s)  onlara üzüntü ve nedamet olmasını daha etkili ifade etmek
tedir. Zira helakinin sebebini bizatihi seçen kimsenin üzüntüsü, helakini hazırla
mada hiçbir dahli olmayan kimsenin üzüntüsünden daha fazla olur. Allah Teala 
Firavun, onun avenesi ve halkına kudret, ilim ve hikmetinin yüceliğini göstermek 
istemiştir. Firavun'un, uğruna bebekleri katlettiği kimse, işte kendi irade ve se
çimiyle evine ve koynuna alarak besleyip büyüttüğü bu çocuktur. Bu hususta 
onların yaptıklarını dile getirmesi kaza ve kaderi zikretmesinden daha etkili ve 
daha şaşırtıcıdır.470 

468 Alıntının yapıldığı kitaptan anlaşıldığı göre, İbn Kayyim (rh) burada "nadir" kelimesini, "çe
şitli manalar içeren" anlamında bir terim olarak kullanmaktadır. Bu durum dikkate alınarak 
bu cümlenin tercümesi biraz genişletilerek yapılmıştır. (Mütercimin notu) 

469 el-Fevfüdü'l-Muşevvik ( 1 78) 
470 Şifaü'l-alil ( 191 )  
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9. Firavun'un hanımı dedi ki: "Benim için de senin için de bir göz
bebeği (olsun) . Onu öldürmeyin. Belki bize faydalı olur yahut onu evlat 
ediniriz. " Onlarsa farkında değillerdi. 

1 0. Musô 'nın annesi kalbi bomboş sabahı etti. Şayet inananlardan 
olsun diye kalbini pekiştirmeseydik, az kalsın onu açıklayıverecekti. 
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1 1 .  Anası (Musa 'nın) kızkardeşine: "Git, onu izle" dedi. Onlar farkın
da olmaksızın onu uzaktan gözetledi. 

12. Önceden Biz onun süt analarının memesini almamasını sağla
mıştık. Bunun üzerine (kızkardeşi) dedi ki: "Sizin için ona bakacak hem 
de ona iyilikte bulunacak bir aile göstereyim mi?"  

13. Biz onu böylece anasına geri çevirdik k i  (onunla) gözü aydın 
olup üzülmesin ve gerçekten Allah 'ın va 'dinin hak olduğunu da bilsin 
diye. Fakat onların çoğu bilmezler. 

1 4. Kıvamına erip olgunlaşınca Biz ona h ükm ve ilim verdik. Biz iyi 
davrananları işte böyle mükafatlandırırız. 

1 5. Şehre, ahalisinin haberi olmadığı bir vakitte girdi. Orada birbiri 
ile döğüşen iki adam buldu. Şu kendi taraftarlarından, öbürü düşmanın
dan. Taraftarlarından olan, düşmanından olana karşı kendisinden yar
dım istedi. Musa ona bir yumruk vurmakla ölümüne sebeb olunca: "Bu, 
şeytanın işindendir. Şüphesiz ki o, apaçık saptırıcı bir düşmandır" dedi. 

1 6. "Rabbim, gerçekten ben nefsime zulmettim. Onun için bana mağ
firet eyle" dedi. O da ona mağfiret etti. Çünkü O Gafurdur, Rahimdir. 

1 7. Dedi ki: "Rabbim bana verdiğin nimet hakkı için artık günahkarlara 
arka çıkmam. " 

18. Nihayet şehirde korku ile gözetleyerek sabahı etti. Baktı ki dün 
kendisinden yardım isteyen yine ona feryad edi(p yardım isti)yordu. 
Musa ona: "Gerçekten sen apaçık azgın bir kimsesin" dedi. 

1 9. (Musa) ikisinin de düşmanı olanı yakalamak isteyince dedi ki: 
"Ey Musa; dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyor
sun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istersin. Fakat ıslah edici
lerden olmak istemezsin. " 

20. Derken şehrin uzak tarafından bir adam seğirterek geldi. Dedi ki: 
"Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında danışıyorlar. Çık, 
git. Muhakkak ben sana öğüt verenlerdenim. " 

21 . Bunun üzerine korku ile etrafı gözeterek o şehirden çıkıp: "Rab
bim, beni zalimler topluluğundan kurtar" dedi. 

22. Medyen'e doğru yönelince: "Umarım Rabbim beni doğru yola 
iletir" dedi. 

23. Medyen suyuna varınca üst tarafında (davarlarını) sulayan bir 
gurup insan buldu. Onların gerisinde ise karışmasın diye (koyunların ı) 
kollayan iki hanım buldu. "Haliniz nedir? " dedi. "Çobanlar gidinceye 
kadar biz su/amayız. Babamız ise çok yaşlı bir ihtiyardır" dediler. 

24. Nihayet onların yerine davarlarını suladıktan sonra bir gölgeye 
varıp: "Rabbim, doğrusu bana indireceğin hayıra muhtacım " dedi. 
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25. Sonra onlardan birisi, utana utana yürüyerek ona gelip: "Bize 
(koyunlarımızı) suladığının ücretin i  sana vermek üzere babam seni 
çağırıyor" dedi. Onun yan ına gelip kıssayı ona anlatınca: "Korkma, o 
zalimler topluluğundan kurtuldun" dedi. 

26. İkisinden biri dedi ki: "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü senin 
ücretle tuttuklarının en iyisi, kudretli ve emin bir kişidir. " 

27. Dedi ki: "Sekiz yıl bana h izmet etmen üzere bu iki kızımdan 
birini sana nikah edeyim istiyorum. Eğer ona tamamlarsan o senin bir 
lütfun olur. Bununla beraber sana zorluk çektirmek de istemem. İnşaal
lah beni iyilerden bulacaksın. " 

28. Dedi ki: "Bu, seninle benim aramdadır. !ki vadeden hangisini 
bitirirsem aleyhime bir düşmanlık olmasın .  Allah da bu söylediğimize 
vekil (şahid)dir. " 

29. Musa süreyi tamamlayıp ailesi ile yola çıkınca Tur'un yan ta
rafından bir ateş gördü; ailesine: "Siz (burada) durun. Çünkü ben bir 
ateş gördüm. Belki ateşten size bir haber veya ısınmanız için ateşten bir 
parça getiririm " dedi. 

30. Oraya varınca o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, o ağaç
tan ona şöyle seslenildi: "Ey Musa, muhakkak Ben, ôlemlerin Rabbi 
olan Allah 'ım; 

31 . "Ve asanı da yere bırak! " Onu ufak yılan gibi hareket ediyor gö
rünce arkasına bakmaksızın dönüp kaçtı. "Ey Musa geri gel ve korkma! 
Çünkü sen güven altında olanlardansın. 

32. "Elini yakana sok. Hastalıksız, bembeyaz çıkar. Ve ürkmeden do
layı (elini) koltuğunun altına koy! İşte bunlar Firavun'a ve ileri gelenleri
ne Rabbin tarafından iki burhan (delil ve m ucize)dır. Çünkü onlar fasık 
bir kavimdir/er. " 

33. Dedi ki: "Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürmüştüm de beni 
öldürmelerinden korkarım. 

34. "Kardeşim Harun'un ise, onun dili benden fasihtir. Onu bana 
yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin . Çünkü ben, ben i yalanla
ma/arından korkuyorum. "  

35. Buyurdu ki: "Gücünü kardeşinle pekiştireceğiz ve size öyle bir 
güç vereceğiz ki; ayetlerimiz sayesinde size ulaşamayacaklar. Siz ve size 
uyanlar galip/ersin iz. " 

36. Musa onlara apaçık ayet (mucize) lerimizle gelince dediler ki: 
"Bu, ancak düzmece bir büyüdür. Biz önceki atalarımız arasında da 
böylesini işitmemişiz. " 
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37. Musa dedi ki: "Rabbim, kimin nezdinden h idayet getirdiğini ve 
yurdun (güzel) akıbetinin de kimin olacağını  bilir. Doğrusu zulmedenler 
kurtulamazlar. " 

38. Firavun dedi ki: "Ey ileri gelenler, sizin benden başka ilahınız 
olduğunu bilmiyorum. Artık ey Haman, benim için çamura ateş yak, 
(tuğla yap) . Bana yüksek bir kule yap. Olur ki MCısa 'nın ilahının yanına 
çıkarım. Hem ben onu kesinlikle yalancılardan sanıyorum. " 

39. O da orduları da o arzda haksız yere büyüklendi/er ve Bize dön
dürülmeyecek/erini sandılar. 

40. Bunun üzerine onu ve ordularını yakalayıp denize attık. Zalimlerin 
akibetlerin in nasıl olduğuna bir bak! 

41 . Biz onları, ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet gününde ise 
onlara yardım olunmaz. 

Tefsiri : 

Firavun ve çevresinin Cehennem' e çağıran liderler kılınması, kaderle ilgili 
bir husus olup "takdir ve hükmetme" manasındadır. 

Kulun Cehennem'e çağırıcı hale getirilişinin belirtilmesi, zina ve hırsızlık edi
ci, cinayet işleyici hale getirilişinin belirtilmesinden daha etkilidir. 

Bu, son derece özlü bir ifade olup Allah' ın kulu bu işe zorladığı ve mecbur bı
raktığı manasına gelir. Halbuki Allah Teala hakkında böyle bir anlam düşünmek 
imkansızdır. Onun noksanlıktan uzak olan kemali bundan münezzehtir. Çünkü, 
-daha önce de geçtiği üzere- O'nun kemal sıfatları buna manidir. O halde 
bununla kastedilen, Allah' ın, kula bunu yapma gücü ve imkanını vermesidir. 
Yoksa Allah onu bu işe zorlamamış ve mecbur bırakmamıştır. Gerçek bundan 
ibarettir.471 

42. Bu dünyada da arkalarına bir lanet taktık. Kıyamet gününde de 
onlar çirkinleştirilmiş kimselerden olacaklardır. 

471 Şifaü'l-Alll ( 136) 
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43. Anda/sun önceki nesilleri helôk ettikten sonra, Musô'ya Kitabı 
insanlara (yollarını aydınlatacak) basiretler, h idôyet ve rahmet olmak 
üzere verdik. Olur ki öğüt alırlar. 

44. Biz MQsô'ya o buyruğu vahyettiğimizde sen batı tarafında değil
din. Sen hazır bulunanlardan da değildin .  

Tefsiri : 

Sanki şöyle buyurulmaktadır: Sen Musa'nın başına gelenlere şahit olmuş de
ğilsin. Ancak olanları biz sana vahyediyoruz. Bu vahyin sebebi şudur: Biz senin 
zamanına kadar birçok nesil yarattık ve Musa'dan sonra uzun bir zaman geçti, 
dolayısıyla olanlar unutuldu. Bunun üzerine sana bunları vahiyle bildirdik. 

Kısacası burada sebep gizlenmiştir. Bununla birlikte daha sonra gelen ayette 
bu sebebin ne olduğu açıklanmaktadır.472 

45. Fakat Biz çeşitli nesiller yarattık da onların ömürleri (ve aradan 
geçen süre) uzadıkça uzadı. Ve sen Medyen/i/er arasında kalan değildin 
ki, ôyet/erimizi onlara okuyasın. Fakat (seni peygamber olarak) gönde
renler gerçekten Bizleriz. 

46. Biz seslendiğimizde sen Tur tarafında değildin. Fakat senden 
önce kendi/erine h içbir korkutucu (peygamber) gelmemiş bir kavmi 
korkutasın diye Rabbinden bir rahmet olmak üzere (gönderildin). Umu
lur ki öğüt alırlar. 

47. Eğer ellerinin önden gönderdik/eri sebebi ile kendilerine bir mu
sibet gelip çattığında: "Rabbimiz, sen bize bir peygamber göndermeli 
değil miydin? O taktirde biz de senin ôyetlerine uyar ve mü 'minlerden 
olurduk" demeyecek olsalardı (Biz on lara peygamber göndermezdik) . 

472 Derlemede, sebebin daha sonraki ayette açıklandığı ifadesi yer almamaktadır. Halbuki alın
tı yapılan kitapta bu ifade mevcuttur. Meselenin anlaşılması için tercümeye bu ifade ilave 
edilmiştir. (Mütercimin notu) Bk. el-Fevfüdü'l-Muşewik (73) 
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Tefsiri : 

Allah Teala, başlarına gelen felaketin sebebinin kendi yaptıkları işler oldu
ğunu, insanların "Bize bir peygamber göndersen de ayetlerine tabi olsaydık ya!" 
şeklinde mazeret ileri sürmemesi için peygamber gönderdiğini bildirmektedir. 

Bu ayet-i kerime farklı kimseler tarafından ileri sürülen şu iki görüşü de çü
rütmektedir: 

1. Peygamber gönderilmeden önce işlenen çirkin davranışlar özü itibariyle 
kötü değildir. Aksine peygamberlikten sonra yasaklanmasıyla kötü kabul edil
miştir. 

2. Çirkin olan davranışlar peygamber gönderilmeden önce de çirkindir ve 
onları işleyenler aklen cezayı hak etmektedirler. 

Ayet-i kerime iki görüşün de temelsizliğini içerir ve bizim de kabul edip des
teklediğimiz mfitedil bir görüşü gösterir. Buna göre dinin yasakladığı davranışlar 
özü itibariyle çirkindir. Fakat o davranışları yapanlar, ancak vahiyle yasaklandık
tan sonra azabı hak ederler. Dolayısıyla davranışların iyi ve kötü oluşu ile ceza 
ve mükafat gerektirmesi arasında bir irtibat yoktur. Deliller, ceza ve mükafatın 
ancak peygamberlikle irtibatlandırılıp onunla başlatılabileceğini göstermektedir. 
Dolayısıyla davranışların iyi veya kötü oluşu her bakımdan peygamberlikle irti
batlandırılamaz. Sadece ceza ve mükafata sebep olması bakımından irtibatlan
dırılabilir. Bu ikisi arasında büyük bir fark vardır.473 

Bu ayet, insanların başlarına gelen felaketlerin sebebinin kendi yaptıkla
rı davranışlar olduğunu göstermektedir. Eğer bu davranışlar kötü olmasaydı 
böyle bir netice vermezdi .  Ancak şartları oluşmayan bir musibet gerçekleşmez. 
Musibetin şartı ise, insanları uyaracak bir peygamberin gönderilmesidir. Pey
gamberin gelmesiyle birlikte sebep ve şart oluşur. Böylece insanlar yaptıkları 
kötülüklerin cezasına uğrarlar, dünya ve ahirette cezalandırılırlar. 474 

473 Miftahu Dari's-Seaçle (449) 
474 Medaricü's-Salikln (1/232-233) 
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48. Ama onlara nezdimizden hakk gelince dediler ki: "Musa 'ya veri
lenler gibi  ona da verilmeli, değil m iydi? "  Acaba onlar önceden Musa'ya 
verilenleri inkar etmemişler miydi? "İki sih ir birbirlerine yardım etti " de
diler. Ve yine dediler ki: "Biz onların hepsini inkar edenleriz. " 

49. De ki: "Eğer siz doğru söyleyenler iseniz, o halde Allah katından 
ikisinden daha doğru yol gösterici bir kitap getirin ki ben de ona uya-
yım. " 

50. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar ancak hevôlarına uymak
tadırlar. Allah 'dan bir hidayet olmaksızın hevôsına uyandan daha sapık 
kim olabilir ki? Muhakkak Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayette insanların peygambere tabi olanlar ve kendi arzu ve 
heveslerini izleyenler olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmiştir. Peygamberin bir 
sünnetini gördüğü halde ona uymayıp tersini yapan kimseler arzu ve heveslerin i  
izlemiş olurlar. Bunlar, sayılamayacak kadar çoktur. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- vefatından sonra insanların yapma
sı gereken davranışlar, O'nun vefatından önce yapmaları gereken davranışlarla 
aynıdır: O'nun buyruğunu işiten kimsenin O'na uyması gerekir. Eğer buyruk, 
kendisine kapalı gelmişse bilen birine sormalıdır. 

Eğer Hz . Peygamber' in bir sözünü duymuşsa onu uygulaması gerekir. Eğer 
duyduğu söz kendisine kapalı gelirse başkasından duymuş olması onu uygula
masını mümkün kılar. Böylece o sözü uygulamak caiz hale gelir, ama - özellikle 
de tereddüte yer olmayan hadisler mevcutken - vacip olmaz. Başarı sadece 
Allah' tandır. 4 75 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede iki şık zikretti . Bunların bir üçüncüsü yoktur. 
Zikrettiği şıklar; Allah 'a ,  peygamberine ve peygamberin getirdiği prensiplere uy
mak ya da arzu ve heveslere kapılmaktır. Peygamberin yapmamış olduğu her şey 
arzu ve heveslerin içine girer.476 

Arzu ve heveslerini izleyen kimseleri Allah Tea!a'nın doğruya ulaştırmayaca
ğı bu ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır. 

Allah Teala, iki şeyin izlenebileceğini belirtmiş, üçüncü bir şık zikretmemiştir. 
Bunlar da peygamberin getirdiği prensipler ile arzu ve heveslerden ibarettir. Bu 
iki şıktan birini izleyenin diğerini izlemesi mümkün değildir. 

Şeytan, insana nereden müdahale edeceğini araştırır, arzu ve heveslerinden 
başka bir yol bulamaz. Bu sebeple arzu ve heveslerine karşı koyan kimse şeytanı 
yanından uzaklaştırmış olur. 

4 75 Es-Savfüku'l-Mürsele (IV/1526-1527) 
476 İ' lamü'l-Muvakkıln (1181 )  
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Arzu ve heveslere muhalefet, sadece Allah 'a  ve O'nun vereceği mükafata 
rağbet ederek ve O'nun azabından korkarak mümkün olur. 

Arzu ve heveslere karşı koymakta hastalıktan yeni kurtulmuş bir kimsenin 
hissettiği tadı vardır. 

Arzu ve heveslere kapılmak, büyük bir hastalık; buna karşı koymak ise bü
yük bir şifüdır.477 

51 .  Anda/sun ki Biz, belki öğüt alırlar diye sözü onlara birbiri ardınca 
ulaştırdık. 

52. Ondan önce kendilerine kitab verdiğimiz kimseler ona inanıyor
lar. 

53. Onlara okunduğunda da dediler ki: "Biz ona iman ettik. Çünkü 
o Rabbimiz tarafından (indirilmiş) haktır. Muhakkak biz ondan önce de 
Müslümanlardan idik. " 

54. İşte bunlara sabrettikleri için ecirleri iki kere verilir. Hem onlar, 
kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infôk ederler. 

55. Boş söz işittiklerinde de ondan yüz çevirirler ve derler ki: "Bizim 
amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizin olsun. Se/ôm olsun sizlere. Bi
zim cahillerle işimiz yok! " 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime,  Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ile görüşmek üzere 
Mekke'ye gelip de iman eden ehl-i kitaptan bir grubu anlatmaktadır. Müşrikler 
onları kınayarak şöyle demişlerdir: Ne kötü elçilik yaptınız! Kavminiz sizi pey
gamber olduğunu iddia eden bu adam hakkında bilgi toplamanız için gönderdi. 
Siz ise dininizi terk etip ona tabi oldunuz ve atalarınızın dininden döndünüz . 

Allah Teala, onların, müşriklerden yüz çevirip onları kibar bir şekilde kendi 
hallerine bırakarak şöyle dediklerini bildirmektedir: "Bizim işlerimiz bize, sizin 

477 Ravzatu'l-Muhibbln (367) 
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işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) iste
meyiz, derler. "478 

Bu ayet-i kerimede rj.:. "selam" kelimesi, kesin olarak merfüdur (öznedir) . 
Çünkü olmuş bir hadisenin aktarımıdır. Furkan suresinde buna benzer şekilde ge
çen ayette479 ise mansuptur (nesnedir) . Çünkü kendini bilmez biriyle karşılaştığın
da müminin vermesi gereken en uygun ve en mükemmel cevabı öğretmektedir. 

En küçüğünü öğrenmek bile uzun çabaları gerektirecek bu incelikler ne ka
dar güzeldir. Bahşettiği lütuf ve nimetlerden dolayı övgüye layık olan sadece 
Allah'tır. 

(J:ı._�-11) "Lo.li" �j "�" \/j "':JjJ" j� w �4lı �j (.r �ı_;.Jı .j-J 
"Bu Hüda'nın bize bahşettiği nimetlerdir 
'Bu niçin yok? ' ,  'Şu da olsaydı" demek doğru değil ! " 480 

478 Bu olayla ilgili bk. İbn Hişam, Slre ( 1/418) 
4 79 Bk. Furkan 25/63 
480 Bedfüu' l-fevfüd (11/159-160) 
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56. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin . Fakat Allah 
dilediğine h idayet verir. Ve O hidayet bulanları daha iyi bilir. 

57. Dediler ki: "Sen inle birlikte h idayete uyarsak, hemen yerimizden 
çıkarılırız . " Biz, onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere herşeyin mah
sullerinin toplandığı güven dolu bir haremde yerleştirmedik mi? Fakat 
onların çoğu bilmezler. 

58. Biz geçimlerinde şımarmış nice ülkeleri(n halkını) helak ettik. İşte 
onlardan sonra -çok kısa bir müddet dışında- kimsenin oturmadığı mes
kenleri! Varis olanlar Biz olduk, Biz! 

59. Rabbin ana şehirlerine onlara ayetlerim izi okuyan bir peygamber 
göndermedikçe ülkeleri helôk edici değildir ve Biz, ahalisi zalimler( den) 
olmadıkça ülkeleri helak edenler değiliz. 

60. Size verilen herşey dünya hayatının bir geçimliği ve bir süsüdür. 
Allah 'ın yanında olan ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Hala düşünmez mi
siniz? 

61 . Acaba, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz -ki, o elbette 
onunla karşılaşacaktır- b ir kimse, dünya hayatında kendisine geçimlik 
verdiğim iz, bundan sonra da Kıyamet gününde huzura getirilecek olan 
kimse gibi midir? 

62. Onlara sesleneceği o günde şöyle diyecektir: "iddia ettiğiniz or
taklarım hani nerede? "  

63. Aleyhlerine söz hak olanlar diyecekler ki: "Rabbimiz, işte azdırdığı
mız kimseler bunlardır. Biz azdığımız gibi onları da azdırdık. Biz sana on
lardan, uzak olduğumuzu bildiriyoruz. Onlar bize ibadet etmiyorlardı. " 

64. Ve onlara: "Ortaklarınızı çağırın" denilecek. Bunun üzerine on
ları çağırırlar da, kendilerine cevap vermezler. Üstelik azabı da görürler. 
Keşke hidayet bulmuş olsalardı. . .  

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala müşrikleri kınıyor. Kıyamet gününde, Allah' ın 
ortağı olduğuna inandıkları putların çağrılarına uymadıklarını göstererek onları 
rezil ediyor. Yoksa bu ayetteki "Ortaklarınızı çağırın! " emriyle maksat, "Onlara 
tapının, kulluk edin ! "  anlamı kastedilmemiştir. Aksine burada, şu ayettekine ben
zer bir üslup kullanılmıştır: "Yine o günü (düşünün ki, Allah, kafirlere) : Benim 
ortaklarım oldukların ı  ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın, buyurur. Çağırmışlardır 
onları; fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. "481 

481 Kehf 18.52 
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"Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. "482 ayetine gelince, burad'i zikredilen "seç
me" ile kelam alimlerinin belirttiği, Allah' ın istediğini yapmaya kadir olması anla
mında bir irade kastedilmemiştir. Şüphesiz Allah Teala, dilediğini yapmaya güç 
yetireceği bir iradeye sahiptir. Ancak buradaki "seçme" ile kastedilen bu değildir. 

Bununla birlikte kelamcıların zikrettiği irade, "Rabbin, dilediğini yaratır" 
ifadesinde yer almaktadır. Çünkü Allah, sadece seçip irade ederek yaratır. Zaten 
"dileme" ile "seçme, irade etme" aynı şeydir. 

Buradaki "seçme" kelimesi ile kastedilen ise, "arındırma, saflaştırma" anla
mındaki seçmedir. Bu ise yaratmadan sonra gerçekleşir. Kelamcıların kastettiği 
genel seçme ise yaratmadan önce olur. O daha genel ve daha öncedir. Bu ise 
daha özel ve daha sonradır. Bu, yaratılanlar içerisinden yapılan seçimdir. Diğeri 
ise yaratılacak olanların seçimidir. 

isabetli olan görüşe göre tilavet esnasında .)� "seçer" kelimesinde durmak 
gerekir. Daha sonra gelen ��;.;.;Jı � .JL5 LA, "Onların seçim hakkı yoktur" anlamın
da bir cümledir. Böylece, söz konusu kimselerin hiçbir seçim hakları olmadığı, 
seçimin sadece Allah'a  füt olduğu belirtilmiş olmaktadır. O, yegane yaratıcı ol
duğu gibi yegane seçicidir de! Onun dışında hiç kimse yaratma özelliğine sahip 
olmadığı gibi seçme özelliğine de sahip değildir! Allah Teala, neyi seçeceğini, 
neden hoşnut olduğunu, neyin seçmeye elverişli ,  neyin elverişli olmadığını en iyi 
bilendir. O'nun dışında hiç kimse, seçme hususunda asla ona ortak olmaz. 

Ayetin manasının yukarıda verdiğimiz gibi olması için, okurken .)� "seçer" 
kelimesinde durmak doğru ise de, meseleyi fazlaca irdelememiş ve araştırmamış 
olan bazı kimseler, ayetin �_r..;jı r-iJ l.Jl5 LA kısmındaki L. kelimesinin ism-i mevsCıl 
( ilgi zamiri) olduğunu ve cümle içerisinde ise daha önce geçen .;� "seçer" fi
ilinin mef'Cılün bihi (nesnesi) olduğunu ileri sürmüşlerdir. Jt:� "seçer" fiilinde 
durmadan bir sonraki cümleye geçilmesi gereken bu okuyuşa göre anlam şöyle 
olur: Rabbin dilediğini yaratır ve seçim hakkı olan kimseleri seçer. 

Halbuki ayete böyle bir anlam vermek birkaç açıdan temelsizdir: 

, .1 .  Bu görüşe göre ism-i mevsul olan L. yı açıklayan daha sonraki � l.!l5 
ö.r.>JI sıla cümlesinde ism-i mevsCılü gösteren bir  zamir bulunmamaktadır. Çünkü 
c;_r..;j ı kelimesi, l.Jl5 fiilinin ismi (öznesi) ve � de haberidir (yüklemidir) .  Buna 
göre anlam "Allah ,  seçim kendilerine füt olan işi seçer" gibi anlamsız bir şey olur. 
Dolayısıyla böyle bir anlam kastedilmiş olamaz. 

Bu görüşü desteklemek için şöyle bir savunma yapılabilir: İsm-i mevsCılü gös
teren sıla cümlesindeki zamir düşürülmüş olabilir. Buna göre cümlenin aslı şöyle
dir: "':-İ •r.>JI � l.!l5 lŞlll .;t:;;..1 "Allah, onların da seçme hakkı bulunan şeyi seçer" 

482 Kasas 28/68 
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Bu savunmaya şöyle karşılık verilir: Başka bir açıdan bakıldığında yapılan 
bu takdir temelsizdir. Çünkü böyle cümlelerde, sıla cümlesindeki ism-i mevsCılü 
gösteren zamirin düşmesi uygun görülmemektedir. Sıla cümlesindeki bu zamir, 
- anlam birliği bulunmak kaydıyla - ism-i mevsCılden önce de yer alan bir 
cer edatından sonra bulunursa düşürülebilir. Şu ayet ve benzerleri, bunun bir 
örneğini oluşturur: .:Jy,y.!..; � � �J � 0)5t � J.5'� "Sizin yediğin izden yer, 
sizin içtiğin izden içer. "483 Bu itibarla, yukarıdaki savunmayı geliştirenlerin ileri 
sürdüğü gibi ism-i mevsCılü gösterir zamiri düşürerek ı_Si.li -.:: .. ).; . ..:... h·" ı_Si.li ı.S'�� 
� ..ı şeklinde cümleler kurulamaz.484 

- .. • 

2 .  Eğer bu kimselerin ileri sürdüğü mana kastedilse ;; _r.>Jı kelimesi mansup 
(üstün) olur, böylece sıla cümlesindeki l.Jl5 fiilinin ismi de ism-i mevsCılü göste
ren içindeki gizli zamir olurdu . Bu durumda ayet "Allah, onlar için seçim olan 
şeyi seçer, takdir ettiği şeyi takdir eder. " anlamına gelirdi. Bu takdirde uygun bir 
mana oluşmakla birlikte hiçbir kıraat imamı ayeti bu şekilde okumamıştır. 

3. Allah Teala, kafirlerin seçme hakkındaki tekliflerini ve seçme hakkına sahip 
olma isteklerini aktarmış, sonra da böyle bir hakları olmadığını belirtmiş, seçme 
yetkisinin sadece kendisine füt olduğunu bildirmiştir. Nitekim başka bir ayette 
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden biri 
büyük adama indirilse olmaz mıydı? rabbinin rahmetin i  onlar mı paylaştırıyorlar? 
Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine 
iş gördürme/eri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti 
onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. "48s 

Allah Teala, onların seçme hakkına sahip olmak isteyişlerini yadırgamış ve 
böyle bir yetkilerinin olmadığını; aksine bu yetkinin,  rızıklarını ve yaşayacakları 
müddeti de içine alan geçimlerini takdir ve tayin eden Allah'a füt olduğunu bil
dirmiştir. Keza, ihsan ettiği kimseler arasında, layık olanı olmayandan ayırarak 
ilim ve hikmeti gereği ihsanını pay eden de O' dur. Bir kısmını diğerine dereceler
le üstün kılan, aralarında rızıklarını ve üstünlük derecelerini tayin eden de yine 
O' dur. Bütün bunları paylaştıran sadece O' dur, başkası değil !  

483 Mü'minun 23/33 Bu ayette yer alan her iki L. da, ism-i mevsuldür. Birincisini gösteren za
mir .;, ifadesinde yer almaktadır. İkincisi de aynı şekilde ...... ifadesinde yer almakta idi. Bu 
zamir kendinden önceki '-" edatı ile birlikte düşürüldü. Çünkü bu zamirin gösterdiği ism-i 
mevsulden önce de '-" edatı bulunmakta idi. İsm-i mevsulü gösteren zamiri düşürmenin 
Arapça bakımından uygun görüldüğü diğer yerler ise; zamirin mef'ulün bih olarak yer al
ması, geçişli fiilden türetilmiş ism-i failin (etken ortaç) muzafun ileyhi olması ve ..sl ism-i 
mevsulünü açıklayan sıla cümlesinin başında bulunmasıdır. (Mütercimin notu) 

. 

484 � ...;...$., ..ş.ill �'J "-! .; .J/ LŞ.ili <./·� demek gerekir. Çünkü, ism-i mevsulü gösterir zamirin 
düşmesinin mümkün olduğu yerler hakkında bir önceki dipnotta zikrettiğimiz şartlar burada 
gerçekleşmemiştir. Bu cümlelerin anlamlan: Kendisine uğradığım kimse bana geldi. Kendi
sine rağbet ettiğim adamı gördüm. (Mütercimin notu) 

485 Zuhruf 43/31 -32 
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işte burada da, bu ayet-i kerimede olduğu gibi, yaratma ve seçme yetkisine 
sadece Allah Teala'nın sahip olduğu, seçeceği şeyleri de pek iyi bildiği belirtilmiş
tir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Onlara bir ayet geldiğinde, Allah 'ın 
elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız, dediler. 
Allah, peygamber/iğini kime vereceğini daha iyi bilir. "486 Yani, Allah Teala, seçil
meye ve peygamberlikle vazlfelendirilmeye uygun olan kimseyi daha iyi bilir. 

4. Allah Teala, ayetin sonunda, müşriklerin şirkle ilgili inançlarının gerektir
diği seçme isteklerinden zatını tenzih ederek şöyle buyurmuştur: "Onların seçim 
hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. "487 

Onların Allah' la birlikte ilahlar olduğuna inanmaları, Allah' ın dışında başka 
bir yaratıcı olmasını gerektirmez. Dolayısıyla O'nun bu sebeple kendisini tenzih 
etmesi kap etmez.488 Bu, son derece dikkate değer ve son derece hoş bir ince
liktir. 

5 .  Bu ayet-i kerime, bağlamı içerisinde düşünüldüğünde şu ayetlerle ben
zerlik arz etmektedir: ''Allah 'ı bırakıp da yalvardık/arınız (taptıklarınız) bunun için 
bir araya gelseler bile bir sineği dahf yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, 
bunu ondan geri de alamazlar. isteyen de aciz, kendinden istenen de! Onlar, (Bu 
aciz putları Allah ' a ortak koşmak suretiyle) Allah 'ın kadrin i  hakkıyla bilemedi/er. 
Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah meleklerden de elçiler 
seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Onların önlerindekini 
de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacakların ı  da) bilir. Bütün işler Allah 'a 
döndürülür. "489 "Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını 
da bilir. "490 ''Allah, peygamberliğini kime vereceğin i  daha iyi b i/ir"491 

Allah Teala bu ayetlerin hepsinde, tayin ettiği yerler için uygun olduğunu 
bilmesi hasebiyle yaptığı seçimlerin uygunluğunu kapsayan bilgisini haber ver
mektedir. 

Bu ayetlerdeki bağlam düşünüldüğünde bu anlamın fazlasıyla mevcut oldu
ğu görülür. Allah daha iyi bilir. 

6. Bu ayet-i kerimenin öncesinde şu ayetler yer almaktadır: "O gün Allah 
onları çağırarak: peygamberlere ne cevap verdiniz, diyecektir. İşte o gün onlara 
bütün haberler körleşmiştir (delilleri tükenmiş, söyleyecek sözleri kalmamıştır); 
onlar birbiri/erine de soramayacak/ardır. Fakat tevbe eden, fman edip iyi işler 

486 En'am 6/124 
487 Kasas 28/68 
488 O halde burada Allah'ın tenzih edildiği şey, onların seçmeyle ilgili istekleridir. (Mütercimin 

notu) 
489 Hac 22/73-76 
490 Kasas 28/69 
491 En'am 6/124 
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yapan kimseye gelince, onun ıwrtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin, · 

dilediğini yaratır ve seçer. " 

Buna göre , Allah Teala , onları tek başına yarattığı gibi, içlerinden tevbe edip 
inanan ve makbul işler yapanları da seçer. Böylece onlar, kulların ın seçkin ve 
hayırlıları olur. O halde bu seçme yetkisi, ona layık olan Allah Tea!a' nın hikmet 
ve ilmiyle ilgilidir, o müşriklerin seçme ve teklifleriyle değil ! Allah, onların şirk 
koşmalarından münezzehtir. 492 
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65. O gün onları çağırıp buyuracak ki: "Peygamber/ere ne (şekilde) 
cevap verdin iz?" 

66.  O günde onlara haberler kapanacak, birbirlerine soru da sora
mayacaklar. 

67. Ama kim tevbe edip imana gelir ve salih amel işlerse, onun felah 
bulanlardan olması umulur. 

68. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçme yetkileri yoktur. 
Allah (kendisine} şirk koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir. 

69. Rabbin kalplerinin ne gizlediklerin i ve neyi açığa vurduklarını 
bilir. 

Tefsiri: 

Allah Teala yaratma ve yaratıklarından dilediğini seçme hususunda yegane 
yetki sahibidir. Bu ayetteki "seçme" arındırma ve saflaştırma manasındadır. Bu 
sebeple bu ayeti okurken )� "seçer" fiilinde durmak gerekir. Çünkü daha son
ra, müşriklerin kendi iradeleriyle seçim yapmak istemeleri reddedilmiş, onların 
böyle bir yetkileri olmadığı belirtilmiştir. Bu yetkinin sadece en uygun ve en ye
rinde seçim yapan Allah'a füt olduğu, "Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden 
bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?"493 diyen müşriklere füt olmadığı ifade 
edilmiştir. 

492 ladü'l-Mead (1/39-42) 
493 Zuhruf 43/31 
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Allah Teala, peygamberleri onların isteklerine göre göndermediğini, zaten 
hiçbir beşerin Allah için bir tercihte bulunmasının mümkün olmadığını ,  aksine 
O'nun dilediğini yaratıp seçtiğini belirtmekte , daha sonra da, insanların yaratma 
özellikleri olmadığı gibi seçme özelliklerinin de olmadığını bildirmektedir. 

Ayetin i �I H3 01.5 L4 kısmındaki L4 nını ism-i mevsO.l (ilgi zamiri) ve daha 
önce geçen J� fiilinin mef'O.lün bihi (nesnesi) olduğunu ileri süren yanılmıştır. 
Çünkü ayette kastedilen bu olsaydı ö�I kelimesi ,j\S fiilinin haberi (yüklem) ola
rak mansup (nesne) olurdu. Ayetin ..; ö �I � Jl5 L. takdirinde olup bu görüşe 
göre ism-i mevsul kabul edilen L. yı gösteren,  L. yı açıklayıcı sıla cümlesindeki 
zamirin düşürüldüğünü ileri sürmek de isabetli olmaz. Çünkü bu takdire göre 
zamir, ism-i mevsulün öncesinde bulunmayan bir edattan sonra yer almaktadır. 
Dolayısıyle edatla birlikte düşürülürse düşürüldüğüne bir delil bulunmamaktadır. 
Bu sebeple burada zamirin düşürülmesi Arapça bakımından uygun değildir. 494 

Burada söz konusu edilen "seçme" , kelamcıların da "Allah dilediğini ya
pandır" demeleri gibi "irade" anlamındadır, diyenler de ayetin manasını doğru 
anlamamışlardır. Çünkü kelamcıların kullandığı "irade" sonradan ortaya çıkmış 
bir terimdir. Bu sebeple Allah' ın kelamına böyle bir mana verilemez. Aksine 
Kur'an'da geçen Jb;.. I "seçme" kelimesi, kelimenin lügat anlamıyla uyumludur. 
O da, bir şeyi başka bir şeye tercih etmek, demektir ve seçilenin başkalarına 
tercih edilmesini ve öne geçirilmesini gerektirir. Bu ise , mutlak irade ve dileme
den daha özel bir anlamdır. 

Nitekim meşhur lügatçi Cevheri (ö.  395) es-Sıhah adındaki lügatinde şöyle 
demiştir: ö �J\ kelimesi; J" \ıı l.lı ı.) � ..ıı l JL:;. "Falanca işte Allah seni seçti" cüm
lesinde kullanılan Jl> fiiliyle ayni kökten bir isimdir. Keza üL>- 0"' -.uı �k ...ı......-. 

"Muhammed, Allah'ın yaratıklarının seçkinidir" denilir. Bu kelime ö � şeklinde 
de telaffuz edilir. Aynı kökten olan Jl::>-1 ise, seçmek ve arıtmak demektir. � I 
ve ö Jl>..:.... \1 kelimeleri de aynı manadadır. "Allah 'tan hayırlısını dile , sana hayırlı 
takdirde bulunsun" anlamında � fa_ ..ıı l �I ve "Falancayı iki şeyi tercih et
mekte serbest bıraktım" anlamında �I .; _;-? ifadeleri kullanılır.495 

işte f maddesinin lü�atteki manası böyledir. Görüldüğü gibi bu mana, ke
lamcıların ıstılah olarak kullandıkları manadan daha özeldir. Nitekim şu ayetlerde 
de bunu görmekteyiz: Allah ve Resülü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir 
erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. "496 "Musa tôyin 
ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. "497 

494 Dolayısıyla yapılan bu takdir doğru değildir. Bir önceki alıntıda bu husus teferruatıyla işlenmiş 
ve gerekli yerlerde tarafımızdan dipnotlara açıklamalar konulmuştur. (Mütercimin notu) 

495 Muhtaru's-Sıhah 194 Md: hyr 
496 Ahzab 33/36 
497 A'raf 71155 Şiföu !-Alil (31 -32) 
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70. O öyle A/lah 'dır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Hem 
dünya ve hem de ahirette hamd yalnız O'nundur, hüküm de yalnız 
O'nundur. Siz zaten O'na döndürüleceksiniz. 

71 . De ki: "Ne dersin iz, eğer Allah Kıyamet gününe dek üzerinize 
geceyi kesintisiz sürdürürse Allah 'dan başka size aydınlık getirecek kim
dir? Hala dinlemeyecek misiniz?" 

72. De ki: "Ne dersiniz, eğer Allah Kıyamet gününe kadar üzerinize 
gündüzü kesintisiz sürdürse Allah 'dan başka, size içinde rahat bulacağı
nız geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz?" 

Tefsiri : 

Allah Teala, gündüzle birlikte görmeyi, geceyle birlikte işitmeyi andı. Çünkü 
gündüz görme duyusunun kullanımı, gece de işitme duyusunun kullanımı ön 
plandadır. Hayvanlar gündüz görmedikleri şeyleri gece görürler. Çünkü gecele
yin sesler diner, davranışlar kıvamını bulur, işitme duyusunun gücü artıp görme 
duyusunun gücü zayıflar. Gündüz ise tersine görme duyusunun gücü artıp işitme 
duyusunu gücü zaafa uğrar. Bu sebeple "Hala işitmeyecek misiniz?" sorusu şu 
ayetin sonunda getirilmiştir: "de ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerin izde 
geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah 'tan başka size bir 
ışık getirecek ilah kimdir?" "Hala görmeyecek misiniz?" sorusu ise şu ayetin so
nunda getirilmiştir: "De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerin izde gündüzü ta 
kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah 'tan başka, istirahat edeceği
niz geceyi size getirecek ilah kimdir?"498 

498 Miftahu Dari's-Seade (226) 
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73. Geceyi ve gündüzü sizin için (birinde) sükun bulasınız ve (diğe
rinde) lutfundan arayasınız diye yaratmış olması O'nun rahmetindendir. 
Olur ki şükredersiniz. 

74. O gün onlara: "İddia ettiğiniz ortaklarım nerede?" diye seslene
cektir. 

75. (0 günde) her ümmetten birer şahid çıkarır ve deriz ki: "Haydi 
delilinizi getirin. "  Böylece Hakkın gerçekten Allah 'ın olduğunu bilecek
ler ve iftira edegeldikleri şeyler de önlerinden kaybolup gidecektir. 

76. Gerçekte Karun, Musa 'n ın kavminden idi. Fakat onlara karşı az
gınlık etti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, onların anahtarları {nı 
taşımak) dahi  güç sahibi bir topluluğa ağır gelirdi. Hani kavmi ona şöyle 
demişti: "Şımarma! Çünkü Allah şımaran/arı sevmez. 

77. "Allah 'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasi
bini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde de 
fesat isteme. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. " 

78. (Karun) dedi ki: "Bu, bana ancak bende olan bir ilim dolayısı ile 
verilmiştir. " O bilmedi mi ki şüphesiz Allah, ondan önce kuvvetçe ken
disinden güçlü, topladıkları mal daha çok n ice nesilleri helak etmiştir? 
Suçlulara günahları sorulmaz. 
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Karun şöyle diyor: Allah, layık ve ehil olduğumu bildiği için bu malı bana 
verdi . 

Ferra (ö .  207) ayetin manası hakkında şöyle demiştir: Bu mal bana, üstün
lüğümden,  mala ehil ve layık bulunuşumdan dolayı verildi. 

Mukatil (ö. 150) de şöyle demiştir: Bu mal bana, Allah' ın benim hayırlı ol
duğumu bilmesinden dolayı verilmiştir. 

Abdullah b .  el-Haris b .  Nevfel Süleyman b .  Davud'a verilen saltanatı dile 
getirdi ve sonra şu ayeti okudu: "Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankör
lük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. "499 
Hz. Süleyman "Bu nimetler, benim şerefimden dolayı verilmiştir" dememiştir. 

Daha sonra Abdullah b .  el-Haris b .  Nevfel Karun'u dile getirdi ve şu ayeti 
okudu: "O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sôyesinde verildi" Yani Hz. 
Süleyman kendisine verilen Allah'ın lütuf ve ihsanını, onunla imtihan edildiğini 
bildi ve şükretti. Karun ise kendisine bahşedilen nimetleri kendinden ve buna 
olan liyakatinden zannetti. 

Şu ayet-i kerimede de Karun'ununkine benzer tavırlar sergilenmesi yeril
mektedir: 'Anda/sun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rah
met tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, der"500 Yani ben bu nimete layığım ve 
ehilim. Bunun bana füt oluşu bir mülkün sahibine füt oluşu gibidir.501 

Mal, güç ve itibar, bunlara sahip olanların Allah katındaki hoşnutluk, şeref 
ve yüceliğinin bir göstergesi olsaydı Karun'a verilenden fazla mal verilmiş olan 
kimseler helak olmazdı .  Son derece geniş imkan ve ihsanlara sahip olan o kim
selerin helak edilmesi, bu ihsanların bir imtihan ve deneme olduğunu gösterir; o 
kimselerin Allah katındaki sevgi, hoşnutluk ve seçkinliklerini göstermez.502 

499 Neml 27/40 
500 Fussılet 41/50 
501 el-Fevfüd (200) 
502 Şifau'l-alil (37) 
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79. Derken zineti içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatın ı  is
teyenler dediler ki: "Keşke KôrCm'a verilen gibi bize de verilseydi. Ger
çekten de o, büyük bir nasib sahibidir. " 

80. Kendilerine ilim verilenler ise dediler ki: "Vah size! İman edip 
salih amel işleyenler için Allah 'ın sevabı daha hayırlıdır. Ona da ancak 
sabredenler kavuşturulur. " 

81 . Sonra Biz, onu da evini de yere geçirdik. Al/ah 'a karşı ona yar
dım edecek bir topluluğu yoktu. Kendisi de (kendisine) yardım edebile
ceklerden olmadı. 

82. Dün onun yerinde olmayı temenni edenler, sabah (birbirlerine) 
şöyle diyorlardı: "Vay, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı geniş
' letir ve (dilediğinin rızkını) daraltır. Eğer Allah bize lutfetmeseydi, bizi de 
elbette yere geçirirdi. Vay, demek ki kôfirler iflôh olmazlar. " 

83. işte ôhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde üstünlük sağlamak ve boz
gunculuk yapmak istemeyenlere veririz. {Güzel) ôkıbet ise, takva sahip
lerin indir. 
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84. Kim iyilikle gelirse onun için ondan hayırlısı vardır. Kim de kötü
lükle gelirse, kötülükleri işleyenlere ancak yaptıklarının karşılığı verilir. 

85. Sana Kur'an'ı farz kılan (Allah), elbette seni bir dönüş yerine geri 
çeviricidir. De ki: "Rabbim hidayetle geleni ve apaçık sapıklıkta olanı 
daha iyi bilir. " 

86. Sen, bu Kitabın sana verileceği ümidinde değildin. Ancak Rab
binden bir rahmet olarak (onu sana gönderdi) . O halde sen asla kafirlere 
yardımcı olma. 

87. Allah 'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın sen i  onlardan alı
koymasın/ar ve (insanları) Rabbine davet et, asla müşriklerden olma! 

88. Allah ile birlikte başka bir ilaha dua (ve ibadet) etme! O'ndan 
başka hiçbir ilah yoktur. O'nun zatından başka herşey helak olacaktır. 
Hüküm (kôinat ve beşer üzerinde egemenlik) yalnız O 'nundur ve yalnız 
O'na döndürüleceksiniz. 

Tefsiri: 

Bu ayeti, Cennet' in şu anda yaratılmamış olduğuna delil getirmeye kalkış
manız, manasını anlamamanızdan ve sizinle paralel düşünen kimselerin Cennet, 
Cehennem ve bunların halkının yok olup gideceğine delil getirmeleri gibi bir ta
vır sergilemenizden kaynaklanmaktadır. Ne siz, ne de sizinle paralel düşünenler 
ayetin manasını anlamaya muvaffak olamadınız. Ayetin anlamını selef ve İslam 
imamları anlamışlardır. Biz de onların ayet hakkındaki görüşlerinden bir kısmını 
zikrediyoruz: 

Buhar! es-Sahlh' inde şöyle demiştir: "O'nun zatından başka her şey yok 
olacaktır" Yani onun hakimiyet ve mülkünden başka her şey yok olacaktır. Şöyle 
de denilmiştir: O'nun rızası gözetilerek yapılan davranışlardan başka her şey yok 
olacaktır. 503 

Oğlu Abdullah ' ın rivayet ettiğine göre İmam Ahmed b .  Hanbel şöyle de
miştir: Gök ve yer yok olmuştur. Çünkü halkı Cennet ve Cehenneme gitmiş
tir. Arş ise yok olmaz ve hiçbir yere gitmez. Çünkü Cennet'in çatısıdır. Allah 
Teala da onun üzerindedir. Helak ve yok olmaz. "O'nun zatından başka her şey 
yok olacaktır" ayetine gelince, Allah Teala "Yer yü. ünde bulunan her canlı yok 
olacak"504 ayetini indirdi. Bunu işiten melekler "Yer halkı helak oldular" dediler 
ve kendileri yok olmamak istediler. Bunun üzerine Allah Teala yer ve gök halkı
nın öleceğini haber vermek üzere şöyle buyurdu: Her şey yok olacak, yani öle
cek. Ancak O hariçtir. Çünkü ölümü olmayan Hay' <lir. Böylece melekler ölümün 
kendileri için de geçerli olduğuna kesin kanaat getirdiler. 

503 Buhar!, bu hadisi muallak (senetsiz) olarak rivayet etmiştir. (Vlll/364) Tefsir, Kasas Suresinin 
başı; Taberi (XX/127) 

504 Rahman 55/26 
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Ebü'l-Huseyn' in Kitabü't-Tabakat' ında Ebü' l-Abbas Ahmed b. Ca'fer b .  
Ya'kub el-İstahrl'nin rivayetiyle zikrettiğine göre İmam Ahmed b .  Hanbel şöyle 
demiştir: Bunlar, Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- günümüze kadar 
sünnetin kulpuna yapışan, onunla bilinen ve o konuda kendilerine uyulan biz
zat tanıdığım Hicaz, Şam ve başka beldelere mensup ilim, hadis ve sünnet ehli 
alimlerin görüşleridir. Bu görüşlerden her hangi birine muhalefet eden ve onları 
kınayan, bu görüşleri serdedenleri ayıplayan kimse cemaatten ayrılmış bid'atçı 
bir muhalif olur, sünnete uygun olan metottan ve hak yoldan çıkmış olur. 

Daha sonra, ehl-i sünnetin görüşlerini zikretti ve sözlerine şu cümleleri ek
ledi :  Muhakkak ki Cennet ve içindekiler, Cehennem ve içindekiler yaratılmıştır. 
Allah o ikisini de yaratmış, mahlukatı da onlar için yaratmıştır. Ne onlar, ne de 
içindekiler asla yok olmaz! 

Bir bid 'atçı veya sapık "O'nun zatından başka her şey yok olacaktır" gibi 
müteşabih bir ayetle delil getirmeye kalkışırsa ona şöyle denilir: Allah ' ın yok 
oluş ve helaki takdir etmiş olduğu her şey yok olacaktır. Cennet ve Cehennem 
ise yokluk ve helak için değil kalıcı olmak üzere yaratılmıştır. Onların her ikisi 
de dünya ile değil, ahiretle ilgilidir. Ne kıyamet koptuğunda, ne de sura üfürül
düğünde huriler asla ölmez. Çünkü Allah Teala, onları fani değil, kalıcı olarak 
yaratmış, onlar için ölüm takdir etmemiştir. Bunun tersini ileri süren bid'atçidir, 
doğru yoldan sapmıştır. 

Allah Teala yedi göğü üst üste, yedi yeri de alt alta yaratmıştır. En üstteki yer
le en alttaki gök tabakaları arasındaki ve iki gök tabakası arasındaki mesafe 50 J 
yıldır. En üst gök tabakası olan yedinci tabakanın üstünde su vardır. Rahman' ın 
arşı suyun üzerindedir. Rahman da arşın üzerindedir. Kürsi ise ayak ucundadır. 
O, yedi kat gök ve yedi kat yer ile bunlar arasında olanları, yerin altında, denizin 
derinliklerinde, kıl, ağaç, ekin ve bitkilerin bittiği yerde bulunanları, yaprakla
rın düştüğü yeri, kelimelerin sayısını, taş, toprak ve kumların adedini, dağla
rın ve kulların davranışlarının ağırlıklarını ,  bıraktıkları izlerin, söz ve solukları
nın mahiyetini bilir. O, her şeyi bilir ve O'na hiçbir şey gizli kalmaz. O, yedinci 
semanın üstündeki Arş üzerindedir. O'nun önünde ateş, nur, zulmet ve O'nun 
daha iyi bildiği başka bir çok perde vardır. 

Bid'atçi muhalifler şu ayetlerle delil getirmeye kalkışabilir: "Biz ona şah 
damarından daha yakınız"505 "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. "506 
"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O 'dur. Beş kişinin gizli 
konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve 
nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. "507 

505 Kaf 50/16 
506 Hadid 57/4 
507 Mücadele 58/7 



Buna benzer ayetler Kur'an' ın müteşabih (kullar tarafından tam olarak idrak 
edilemeyen) ayetlerindendir. 

Muhalif bunları delil getirmeye kalkışırsa ona şöyle de:  Burada Allah Teala'nın 
bilgisi kastedilmiştir. Çünkü Allah Teala en üst gök tabakası olan yedinci semanın 
üstündeki Arş'ın üzerindedir. Buna rağmen bu olanların hepsini bilir. O, yaratık
larından ayrı olmakla birlikte hiçbir yer O'nun bilgisinden uzak değildir.508 

Ebu Ca'fer et-Tfü Muhammed b .  Avf b .  Süfyan el-Hımsl'nin rivayetine göre 
Halla!, hadis hafızı, zamanın imamı ve ilim ve ma'rifetçe önde gelen biriydi . Ah
med b. Hanbel, onun bu durumunu bilir ve ona değer verir, hemşehrileri olan 
ilim adamlarının durumunu ona sorardı .  Bu zat şöyle demiştir: Ahmed b. Hanbel 
bana sünnet hakkında bir risale imla ettiriyordu .  Yazım esnasında şöyle dedi: 
Cennet ve Cehennem hadiste belirtildiği gibi yaratılmış haldedir. Çünkü Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmaktadır: "Cennet'e girdim. Orada 
bir köşk ve Kevser'i gördüm. Cehenneme baktım. Halkının çoğunun şu şu kim
seler olduğunu gördüm. "509 Dolayısıyla bunların yaratılmamış olduğunu söyle
yen Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- ve Kur'an' ı yalanlamış ve Cennet'le 
Cehennemi inkar etmiş olur. Onun bu görüşünden tevbe etmesi istenir. Tevbe 
ederse ne ala! Yoksa öldürülür.510 

AbdCıs b .  Malik el-Attar' ın rivayetine göre ravl, sünnete dfür bir risalenin 
yazdırılması hadisesini zikrettikten sonra Ahmed b. Hanbel'in şöyle dediği
ni nakletmiştir: Cennet ve Cehennem şu anda yaratılmış haldedir. Nitekim 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediği nakledilmiştir: "Cenneti 
gördüm. Halkın ın çoğu şu şu kimselerdir. . Cehennemi gördüm. Halkının çoğu 
şu şu kimselerdir . .  "51 1  Onların yaratılmadığını iddia eden kimse Kur'an' ı ve Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hadislerini yalanlamış olur. Onun Cennet 
ve Cehenneme inandığını da sanmıyorum.512 

508 Kadı Ebü'l-Hüseyn Muhammed b. Ebi Ya' la Tabakatu'l-Hanabile, ( 1128-29) 
509 Ahmed b. Hanbel (II l/107, 1 79, 263) ;  Tirmizi (V/579) , Menakıb, Babu Menakıbı Ömer 

b. el-Hattab; Ebü Ya'la (Vl/390) ;  Elbani, Silsiletü' l-Ehadisi's-Sahiha ( I Il/409-410),  Rakam: 
1 423. ayrıca bk: İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'an'il-azim (IV/590) Kevser Süresi Tefsiri . 

510 Ebu Ya' la, et-Tabakat (1/312)  
5 1 1  Bu hadis, "Cenneti gördüm. Halkının çoğu fakirdir. Cehennemi gördüm. Halkının çoğu 

kadınlardır. " şeklinde rivayet edilmiştir. Bk. Buhar! (Xl/278) Rikak, Babu fadlil-fakr; Müslim 
(V/580) rikak, Babu ekseri ehli ' l-Cenneti el-fukara ' ;  Tirmizi, ( IV/61 7) Sıfatu Cehennem, 
Babu ma cae ekseru ehli' n-nar 

512 Ebu Ya' la, Tabakatu'l-Hanabile (]!243 ) .  Hadi'l-Ervah (49-51 ) 
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Rahman ve Rahim Allah' ın adı ile 
1 .  Elif, Lôm, Mfm. 
2. İnsanlar (yaln ızca) "iman ettik" demeleri ile bırakılıverileceklerini 

ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? 
3. Anda/sun onlardan önce geçenleri Biz, imtihan etmişizdir. Allah 

elbette doğru olanları da bilir, yalancı olanları da bilir. 
4. Yoksa o kötülükleri işleyenler Bizden kurtulabileceklerini mi sanır

lar? Ne kötü hüküm veriyorlar! 
5. Kim Allah 'a kavuşmayı ümid ediyorsa, (bilsin ki) muhakkakA/lah 'ın 

belirlediği vôde elbette gelicidir. Ve O, herşeyi işitendir, bilendir. 
6. Kim cihôd ederse ancak kendisi için cihôd eder. Şüphesiz Allah 

ôlemlere m uhtaç değildir. 
7. İman edip salih amel işleyenlere gelince; anda/sun ki Biz, onların 

kötülüklerini elbette örteriz ve elbette onları yapageldikleri amellerden 
daha güzeli ile mükôfatlandırırız. 

8. Biz insana anasına, babasına iyi davranmasını tavsiye (emr) ettik. 
Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için 
seni zorlarlarsa onlara itaat etme! Dönüşünüz yalnız Banadır. Yaptıkları
nızı size haber vereceğim. 

9. İman edip salih amel işleyenleri Biz elbette salihler arasına kata
cağız. 

1 0. İnsanlardan bazısı: "Biz Allah 'a iman ettik" derler. Ona Allah yo
lunda eziyet olunduğunda insanların fitnesini Allah 'ın azabı gibi sayar. 
Eğer Rabbinden bir yardım gelirse anda/sun ki: "Şüphesiz biz sizinle 
beraber idik" diyeceklerdir. Allah ôlemlerin kalbinde olanı en iyi bilen 
değil midir? 

1 1 .  Allah m ü 'minleri de elbette bilir, münafıkları da elbette bilir. 
12. İnkôr edenler iman edenlere dediler ki: "Bizim yolumuza uyun 

da günahlarınızı biz yüklen iriz. " Hôlbuki onlar, ötekilerin günahlarından 
bir şey yüklenecek değillerdir. Muhakkak onlar elbette ki yalancılardır. 

13. Anda/sun onlar hem kendi yüklerini taşıyacaklar, hem de kendi 
yükleriyle birlikte başka yükleri de yükleneceklerdir. Hiç şüphesiz yap
tıkları iftiralardan Kıyamet gününde muhakkak sorumlu tutulacaklardır. 

14. Anda/sun Biz Nuh 'u kavmine gönderdik. O da onlar arasında, 
elli yıl eksik olmak üzere bin yıl kaldı. Derken onlar zôlim/er oldukları 
halde, tCıfôn onları yakaladı. 

1 5. Fakat, Biz onu da gemide olanları da kurtardık. Ve o gemiyi Biz, 
ôlemlere bir ôyet (ibret) kıldık. 
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Tefsiri: 

Allah Teala, bu surede ,  dürüstü yalancıdan, mü' mini kafirden, şükürle kulluk 
edeni nankörlük edip yüz çevirerek başkalarına tapınandan ayırmak için yara
tıklarını mutlaka imtihan ettiğini belirtmiş, imtihan ettiği kimselerin dünya ve 
ahiretteki durum ve akıbetlerini açıklamıştır. Buna göre dünyada imtihan edilen 
kimselerin öncüleri peygamberler ve onlara tabi olanlardır. 

SOre, bu dünyada inandığını iddia edivermekle imtihan ve denemeden kur
tulacağını zanneden kimsenin bu zannının yadırganmasıyla başlamıştır. Çünkü 
imtihanın olmaması, Allah'ın hikmet ve şanıyla çelişir. 

Daha sonra imtihan ve denemenin hikmeti açıklanmıştır. Bu hikmet, doğ
runun yalancıdan, müminin kafirden ayrılmasıdır. Allah Teala bu ayrım gerçek
leşmeden önce bunu bilir. Ancak O'nun adalet ve övgüye layık sıfatları, sadece 
haklarındaki bilgiyle kullarına karşılık vermemesini, aksine bu bilginin gerçekle
şip meydana gelmesini gerektirmiştir. Bunu ortaya çıkarıp somut hale getiren ise 
denemedir. İşte o zaman kişinin davranışına karşılık verilmesi uygun olur. 

Peşi sıra Cenab-ı Hak, peygamberlerini ve onları izleyen müminleri düşür
düğü musibetlere düşmekten korkarak kendisine inanmayan ve peygamberlerini 
izlemeyen kimseleri kınadı .  Bu kişi, inanmak ve peygamberleri tasdik etmekten 
yüz çevirmekle imtihan ve denemeden kurtulacağını hesap etmektedir. Halbuki 
onun önünde kaçmış olduğundan daha büyük ve zorlu bir azap ve sıkıntı vardır. 

Peygamberlerin gönderilmesinden sonra mükelleflerin önünde iki seçenek 
vardır: 1 .  "İnandık" demeleri. 2. Böyle söylemeyip kötülükleri işlemeye devam 
etmeleri. 

İmanlarının ve imandaki sebatlarının delilli bir şekilde ortaya çıkması, böyle
ce rahat ve afiyet zamanında ortaya konulan kolay bir iman olmadığının, rahatta 
iken olduğu gibi sıkıntı anında da sabit olan bir iman olduğunun görünmesi için 
Allah Teala "inandık" diyenleri imtihan eder. 

İnanmayan kimse, Allah' ı aciz bırakacağını ve O'nun elinden kurtulacağını 
sanmamalıdır. Aksine o, devamlı O'nun kapzasındadır ve kaderi O'nun elinde
dir. Onu, "İnandık" diyen kimsenin karşılaştığı imtihandan daha çetin bir imti
han beklemektedir. 

Allah ve peygamberine inanan kimse, mutlaka Allah ve peygamberinin düş
manlarından acı ve sıkıntı çekmekle karşı karşıyadır. 

Allah ve peygamberine inanmayanı ise Allah mutlaka cezalandırır. Böylece 
o, müminlerin çektiğinden kat kat fazla acı ve sıkıntı çeker. 

O halde, mümin ve kafir herkes acı çekecektir. Ancak mümin dünyada bir 
müddet şiddetli acı çeker ve çektiği acı dünyada sona erer. Ardından büyük haz-
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lar tadar. Kafir ise başlangıçta tat alsa ve mutlu olsa da, bu durum uzun sürmez 
ve peşinden büyük bir acı ve sıkıntı gelir. 

Arzu ve heveslerine tabi olanların durumu da böyledir. Başlangıçta bir müd
det arzularını tatmin edip zevk alırlar, ancak sonra aldıkları zevke göre acılara 
katlanırlar. Halbuki başlangıçta arzu ve heveslerine karşı direnç gösterenler, kat
landıkları bu mahrumiyetten sonra gösterdikleri sabır ve direnç ölçüsünde zevk 
ve mutluluğa nail olurlar. 

Acı ve zevk, insan için zarCırl bir durumdur. Ancak dünyevi, dolayısıyla az 
ve gelip-geçici olanla uhrevi, dolayısıyla daimi ve büyük olan arasında çok fark 
vardır. Bu sebeple amaç ve sonuçlar üzerinde aklen kafa yormak gerekir. 

Hiçbir zaman karşılaşmayacak şekilde acıdan kurtulacağını zanneden kim
senin zannı boştur. Çünkü insan, zevk, acı, mutluluk, hüzün, sevinç ve kedere 
maruz kalmak üzere yaratılmıştır. Bunlara maruz kalması da iki bakımdandır: 

1. Şekli , tabiatı ve oluşumu bakımından : İnsan birbirine karşı direnen, en 
azından her bakımdan itidal üzere olması zor olan çeşitli karışımlardan meydana 
gelmiştir. Bu karışımların bir kısmı mutlaka diğer bir kısmı ile çatışmakta ve insan 
itidalden çıkmakta, böylece acı ortaya çıkmaktadır. 

2 .  İnsan cinsinin yaratılışı bakımından:  İnsan yaratılış bakımından medeni 
bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. Birlikte yaşadığı kimselerin ve kendisinin uz
laştırılması mümkün olmayacak, birbirine aykırı ve zıt istek ve arzuları olur. Bun
lardan birinin olması diğerlerinin olmamasını gerektirir. O, beraberindekilerin 
kendi istek ve arzularına uymalarını ister. Onlar da onun kendi arzularına uyma
sını isterler. Eğer o, onlara muvafakat ederse, vaz geçtiği isteğinin kuvveti nispe
tinde acı ve sıkıntı duyar. Eğer onlara muvafakat etmezse bunun için ona eziyet 
ve işkence ederler, onun isteklerini engellemek için çalışırlar. Böylece yine acı ve 
işkence çekmiş olur. Hülasa, onlara uysa da aykırı davransa da acı, meşakkat ve 
sıkıntı içerisindedir. Özellikle onların isteklerinin , temelsiz inançlar, bozuk istekler 
ve neticesi bakımından zarar verici davranışlar olduğunu bilirse onlara uyması 
durumunda acısı daha da artar, aykırı davranması durumunda ise acı çeker. 

Akıl, din, şeref ve ilim, daha şiddetlisinden kurtulmak için iki acının en hafi
fine ve geçici olanına katlanmayı, böylece daimi ve kalıcı olanından kurtulmayı 
emreder. 

Verecekleri acıdan kurtulmak için zalimlere, onların arzu ve heveslerine tabi 
olan bid' atçılara, isyan ve günahlara batmış kimselere yardımcı olanlar, dünyada 
ve ahirette kaçtıklarından kat kat fazla acı ile karşılaşacaklardır. 

Allah kanunları gereği, uyardıktan sonra inançları hususunda kullarını çeşitli 
imtihanlara tabi tutar. Eğer bir kimse, zalim, bid'atçi ve günahkarlara muhalefet 
etmekte ve aykırı davranmakta direnç gösterirse, onlar gibi davranmakla elde 
edeceği zevkten kat kat fazla olan dünyevi veya uhrevi bir zevke ulaşacaktır. 



290 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

Allah' ın kulları hakkındaki adeti, sabrı, takvası, tevekkülü ve samimiyeti öl
çüsünde o kimsenin derecesini yükseltmek ve diğerlerini ise alçaltmaktır. 

Acı ve işkence çekmek kaçınılmazdır. O halde Allah uğrunda, O'nun rızasını 
kazanmak ve peygamberini izlemekten dolayı azap çekmek insanlar uğrunda, 
onların hoşnutluğu ve isteklerinin gerçekleşmesi için azap çekmekten daha iyidir. 

Acı ve azap çekilirken sabretmek uzun gelir. Allah' ın bir denemesi olan bu 
sıkıntılı durumda soluk alınıp verilecek kadar kısa bir zaman saat gibi, saat gün
ler gibi ,  günler aylar ve yıllar gibi gelir. Durum böyle olunca Cenab-ı Hak, gelip 
geçici olan bu imtihanda, imtihan ettiği kimselerin kendisiyle karşılaşacakları bir 
zaman da tayin etmiş ve böylece onları teselll ederek çektikleri sıkıntıları onla
ra kolaylaştırmak üzere şöyle buyurmuştur: "Kim Allôh 'a kavuşmayı umuyorsa, 
bilsin ki Allôh 'zn tôyin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir. " 
Kul, bu imtihanın müddetini ,  gelip geçici olduğunu ve Allah 'a  kavuşacağını dü
şününce içinde bulunduğu sıkıntılar ona kolay gelir ve yükü hafifler. 

Ancak bu, kulun nefse , şeytana ve hemcinsleri olan insanlara karşı bir 
mücadele vermekle mümkün olur. Öğrendiği bilginin faydasının ve gösterdiği 
gayretin net!cesinin sadece kendisine döneceğini ve bu hususta kimsenin ken
disine ortak olmayacağını bilirse daha çok ve daha verimli çalışır. Bu sebeple 
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Cihad eden, ancak kendisi için cihôd etmiş olur. 
Şüphesiz Allah, ôlemlerden müstağnidir. " 

Sakın hiç kimse bu mücadele, sabır ve tahammülün Allah'a fayda sağladığı
nı zannetmesin! Çünkü O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Verdiği emirleri ihtiyacı 
olduğu için vermez. Yasakladığı şeyleri de kullarına karşı cimri olduğu için yasak
lamaz. Aksine onların dünya ve ahiretlerinde faydalarına olacak hususları em
reder, zararlı olanları da yasaklar. Dolayısıyla bu imtihan ve denemenin faydası 
kullara mahsustur. Ancak hikmeti, bu imtihanın iyiyle kötüyü, pisle temizi, kendi
sine uygun olanla olmayanı ayırmaya yarayacak bir vesile olmasını gerektirmiş
tir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz 
durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. "513 

Allah Teala, onları, peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emir ve yasakları ile 
denemiş, böylece onların temizini pisinden, iyisini kötüsünden ayırmıştır. Net!cede 
bu imtihan ve denemenin ortaya çıkardığı bilgiye göre ceza ve mükafat gerekmiş
tir. Ayrıca imtihan edilen kul, tabiatı , denendiği şeylere karşı direncinin azlığı, arzu 
ve hevesleri sebebiyle sabır ve mücadeleden geri kalacağı için Allah Teala onun 
hatalarını görmezden gelip bağışlayacağını vaat etmiştir. Çünkü Allah ' ın emirleri
ni kabul edip O'na itaat edince , Allah'ın da onun kötülüklerini bağışlaması ve onu 
yaptığı işlerin en iyisiyle mükafatlandırması uygun düşmüştür. 

513 Al-i İmran 3/1 79 
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Daha sonra Cenab-ı Hak, kullarını ana-babalarına itaatle denemi§tir. Eğer 

ana-baba, oğullarının Allah' tan ba§ka ilah edinmesi için çabalarlarsa onların bu 
isteklerine boyun eğmez. Aksine peygamberlerin yolunu izlemeye devam eder. 
Ancak bunun dı§ında onlara kar§ı iyi davranır. 

Ki§inin, ana-babasından ve onların tuttuğu yoldan yüz çevirip, onlara ve 
onların gidi§atlarına muhalif olan Allah' ın yolunu izlemesinin ne çetin ve zorlu 
bir imtihan olduğu ortadadır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, iman edip de azmi zayıf, bela ve musibetlere kar§ı 
direnci az olan kimsenin durumunu zikretti . Allah Tea.Ja, kanunları ve hikmeti 
gereği, dostlarını ,  dü§manları aracılığı ile imtihana tabi tutar ve onlar eliyle çe§itli 
zorluk ve İ§kencelere maruz bırakır. Söz konusu kimse ise , Allah uğrunda böyle 
i§kenceye uğradığında sabretmez, sızlanır ve bundan ve buna yol açan her tür
lü amilden Allah' ın azabından kaçar gibi kaçar. Üstelik, inanması ve peygam
berlerine itaat etmesi sebebiyle insanların ona uyguladığı i§kenceyi, §irk ko§up 
peygamberlerine isyan eden kimseye Allah' ın verdiği ceza ile bir tutar. Bu , onun 
basiretsizliğini ve imanının gönlüne tam i§lemediğini , imanın tadını tam alama
dığını gösterir. Bu sebeple, Allah ve peygamberine inanmalarından dolayı maruz 
kaldıkları azapla Allah ve peygamberlerine inanmayan kimselere Allah ' ın verdiği 
cezayı e§it görmektedir. 

İ§te Allah'a kaypak bir §ekilde kulluk eden kimsenin hali böyledir. iman ve 
Allah 'a  kulluk konusunda ayağı sabitle§memi§tir. İnandıkları için insanların ken
disine azap etmesinden kaçsa da o azaba uğrayacak ve fitneye dü§ecektir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, müminler zafere eri§ip galip geldikleri zaman böy
lelerinin gösterdiği tavrı zikretmektedir. O zaman bunlar "Biz sizinle beraberdik" 
diyerek hemen müminlere ko§UP gelirler. Halbuki Allah Teala, özüyle sözü bir 
olmayan kimseleri pek iyi bilir. 

Sonraki ayetlerde Cenab-ı Hak, Hz. NOh'u kavmiyle 950 yıl denediğini be
lirtmi§tir. Kavmine, Hz. NOh'a itaat etmelerini emretmi§, fakat onlar onu yalan
lamı§lar, bunun üzerine suda boğulmu§lardır. Ahirette de Cehennem'de yana
caklardır. 

Pe§i sıra Hz. İbrahim' in (a .s )  kavmiyle denenmesini ,  onların Hz. İbrahim'e  
verdikleri cevabı ,  ona itaat etmek ve onu izlemekle denenmelerini zikretmi§tir. 514 

Ardından Hz. LOt 'un (a.s) kavmiyle kavminin de onunla denenmesi ve on
ların akıbetini anlatmı§tır. 515 

Akabinden Hz. Şuayb' ın (a .s )  kavmiyle ,  kavminin de onunla denenmesine 
ve onların akıbetlerine yer vermi§tir.516 

514 Bk. Ankebüt 29/16-25 
515 Bk. Ankebut 29/27-35 
516 Bk. Ankebut 29/35-37 
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Ardı sıra Ad, SemO.d, Firavun,  Haman ve ordularının iman ve Allah'a  kulluk 
konusunda denenmelerini ve çarptırıldıkları çeşitli cezaları aktarmıştır.517 

Daha sonra Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- müşrik ve ehl-i kitap
tan değişik kafirlerle denenmesini zikretmiştir.518 Ona ehl-i kitapla en güzel şekil
de mücadele etmesi519 ve Allah düşmanlarıyla sınanan kullara da yurtlarından 
çıkarak geniş yeryüzünün başka bölgelerine gidip orada Allah'a  kulluk etmeleri 
buyruğunu vermiştir.520 

Akabinden dünyadan ahirete yapılacak olan büyük göçü müminlere hatır
latarak hicrete dikkat çekmiş, bu dünyada karar kılınmayacağını ,  nihai dönüşün 
Allah'a  olduğunu belirtmiştir.521 

Peşi sıra uğradıkları musibetlere sabredenlerin durumunu açıklamıştır. Allah 
onlara zemininde ırmaklar akan ebedi kalacakları Cennetler hazırlamaktadır. O 
kadar ki, Allah' ın rızasını kazanmak için terk ettikleri yerlerini ve yurtlarını hiç 
hatırlamayacaklardır. Çünkü o Cennetler, daha güzel ve her türlü hayır, nimet ve 
lezzeti ebedi olarak kapsamaktadır. Bunlar, hep uğradıkları musibetlere sabret
melerinden ve Allah'a dayanmalarından dolayıdır.522 

Daha sonra Allah Teala, yurtlarında rızıl<larını verdiği gibi hicret ettikleri yer
lerde de onların geçimini garantiği ettiği müjdesini vermiştir. O halde onlar rızık 
endişesinde olmamalıdırlar. Bir beldeden diğerine göçen nice canlı vardır da 
rızıklarını taşımazlar. 523 

Akabinden Allah Teala bu dünyadaki imtihan ve denemenin ebedi olan 
ahirete göre çok kısa olduğunu bildirmiştir. 

Ardından inanmayan kimselerin akıbetini gözler önüne sermiştir. Bu 
dünya onlar için bir geçinme yeridir. Ancak buradan göçüp gittiklerinde kalı
cı olan nimetleri kaybettiklerini ve acı bir azapla karşı karşıya bulunduklarını 
bileceklerdir. 524 

Daha sonra kendisine inanıp peygamberlerine itaat eden, bu dünyada hem 
nefsine hem de hakkın düşmanlarına karşı mücadele veren kimselerin güzel 
akıbetini haber vermiştir.525 

5 1 7  Bk. AnkebCıt 29/38-40 
518 Bk. AnkebCıt 29/46-54 
519 Bk. AnkebCıt 29/46 
520 Bk. AnkebCıt 29/56 
521 Bk. AnkebCıt 29/56-57 
522 Bk. AnkebCıt 29/58-59 
523 Bk. AnkebCıt 29/60 
524 Bk. AnkebCıt 29/64-66 
525 Bk. AnkebCıt 29/69 
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Allah Teala, dünya ve ahirette en büyük lütuf ve ihsanının, musibetlere sab
reden ve kendisine dayanan kimselere olduğunu; en büyük ve en zorlu azabının 
ise musibetlere sabretmeyip ondan kaçan,  geçici dünya nimetlerini tercih eden 
kimselere olduğunu bildirmektedir. 

Bu surenin muhtevası, yaratma ve sorumluluğun sırrını açıklamaktadır. Bu 
sebeple imtihan ve deneme suresidir. Dünya ve ahirette imtihana uğrayan kim
selerin durumlarını açıklamaktadır. 

Başını, ortasını ve sonunu düşünen kimse, baş tarafının deneme ve imtihan, 
ortasının sabır ve tevekkül, sonunun ise hidayet ve zafer olduğunu görür. Yardım 
istencek olan Allah'tır.526 

Bu ayetlerin bağlamı ve ihtiva ettiği ibret ve hikmetler son derece dikkate 
değer! 

Kendilerine peygamber gönderilen insanlar iki kısımdır: Bunların bir kısmı 
"İnandık" derler. Diğerleri ise böyle söylemez, inkarcılıkta ve kötü işler yapmakta 
ısrar ederler. 

"İnandık" diyenleri Allah imtihan ve fitneye tabi tutar. Fitne, dürüstü yalan
cıdan ayırmak için denemek ve sınamak anlamına gelir. 

"İnandık" demeyen kimse de, Allah' ı  aciz bırakacağını, O'ndan kaçıp kurtu
lacağını zannetmemelidir! Çünkü Allah Teala için mesafelerin uzunluğu bir mana 
ifade etmez. Şfür ne güzel demiş: 

"Günah işlemiş olan ondan nasıl kaçabilir? 
O, mesafeleri bir anda kat' edebilir. " 

Peygamberlere inanıp itaat eden kimse, onlara düşmanlık eden kimselerin 
düşmanlığını kazanır ve onların işkencelerine uğrar, acı çeker. Peygamberlere 
inanmaz ve itaat etmezse dünya ve ahirette azaba uğrar, yine acı verici durum
lara maruz kalır. Bu acı , onlara tabi olması neticesinde çekeceği acıdan daha 
büyük ve daha kalıcıdır. 

Demek ki inanan veya inanmaktan yüz çeviren herkesin acı çekmesi kaçı
nılmaz. Ancak inanan dünyada baştan acı çeker, daha sonra dünya ve ahirette 
onun güzel bir akıbeti olur. Buna mukabil imandan yüz çeviren kimse baştan 
dünya nimetlerini tatsa da daha sonra akıbeti kalıcı bir azap olur. 

İmam Şafü'ye "Bir adam için bir makama getirilmek mi iyidir yoksa denen
mek mi?" diye sordular. Bunun üzerine "Denenmedikçe makama getirilmez" 
cevabını verdi. 

526 Şifaü' l-Alil (245-24 7) 
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Allah Teala, azim sahibi peygamberleri denedi.  Onlar sabredince onları üs
tün bir konuma getirdi. 

Hiç kimse acı çekmekten kurtulacağını zannetmesin! Acı çekenler farklılık 
arz ederler. En akıllıları kalıcı ve büyük acılar mukabilinde gelip-geçici ve az bir 
acıya talip olanlardır. En bahtsızları ise gelip-geçici ve az bir acı mukabilinde ka
lıcı ve büyük acılara talip olanlardır. 

Şöyle bir soru sorulabilir : Akıllı bir insan nasıl böyle bir alış-veriş yapar? 
Bu sorunun cevabı şudur: Onu buna iten peşin olanı sevmesidir. Nefis, peşin 

olanı sevmeye yatkındır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Hayır, hayır! 
Siz peşini (geçici dünyôyı) seviyorsunuz"527 "Çünkü onlar peşini (geçici dünyôyı) 
severler ve önlerindeki ağır b ir günü (kıyameti) bırakırlar"528 

Her insan bu durumla karşı karşıyadır. Çünkü insanoğlu, yapı itibariyle 
medenidir. Dolayısıyla insanlarla beraber yaşamaya mecburdur. Beraber yaşa
dığı insanların b ir kısım istek ve tasawurları vardır. Onlar onun bu konularda 
kendilerine uymasını isterler. Eğer onlara uymazsa ona eziyet ve işkence ederler. 
Uyarsa bazen onlardan bazen de başkalarından eziyet ve işkence görür. 

Dindar ve Allah korkusu taşıyan birinin, zulüm ve Allah 'a  isyan içindeki bir 
topluluğun arasında bulunduğunu düşünelim. Onlar, o kişi kendilerine uymadık
ça veya yaptıklarına sessiz kalmadıkça zulüm ve isyanlarını sürdüremeyecektir. 
Eğer o kimse onlara uysa veya yaptıklarına sessiz kalsa başta onların şerrinden 
kurtulur. Ancak sonradan hor ve hakir görülerek başlangıçta korkarak sessiz kal
dığından kat kat fazla bir üzüntüye maruz kalır. Eğer onların yaptıklarını yadır
gasa ve onlara muhalefet etse -şerlerinden emin olsa bile- başkaları tarafından 
mutlaka hor görülür ve cezalandırılır. O halde en sağlam tedbir müminlerin an
nesi Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- Hz. Muaviye'ye -radıyallahu anh- vermiş olduğu şu 
nasihattedir: "İnsanları kızdırmak pahasına Allah 'ı hoşnut edene Allah yeter. An
cak Allôh 'ı kızdırarak insanları hoşnut edene insanlar h içbir fayda sağlayamaz. "529 

Dünya ahvalini düşünen kimse, şerlerinden çekindiği için kötü amaçlar ger
çekleştirmeye uğraşan liderlere ve bid'atçilere yardım eden kimselerde bu duru
mu açıkça görür. 

Allah ' ın hidayete erdirip doğru yolu gösterdiği, böylece nefsinin şerrinden 
koruduğu kimse, onlarla birlikte haram işlemekten çekinir ve onların düşmanlık
larına sabırla karşılık verir. Böylece, peygamberler ve onları izleyen muhacirler, 
ensar, alimler, zahitler, iyi yöneticiler ve tüccarlar gibi dünya ve ahirette iyi bir 
akıbete ulaşır. 

------·····- -------
527 Kıyame 75/20 
528 İnsan 76/27 
529 Bu haberi bazı kelime farklılıklarıyla Tirmizi nakletmiştir. Bk. ( IV/527) Zühd, bab: 64; ayrıca 

bk. Elbani, es-Sahiha (V/392) rakam: 231 1  
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Acı çekmek kaçınılmaz olunca Allah Teala az ve gelip-geçici olan acıyı sürekli 
ve büyük olana tercih eden kullarını şöyle teselll etti: "Her kim Allôh 'a kavuşmayı 
arzu ederse, elbette Allôh 'ın belirlediği ecel muhakkak gelecektir ve O, işitir, bilir. " 

Böylece Allah Teala, bu acının mutlaka sona ereceği bir müddet tayin etti . 
O da kıyamet günüdür. Kul, Allah uğrunda, O' nun rızasını kazanmak için acıya 
katlanmakla en büyük zevke erişir. Onun tattığı zevk, duyduğu sevinç ve mutlu
luk, Allah uğrunda ve Allah için çektiği acı ile orantılıdır. 

Rabbine ve efendisine kavuşmak için duyduğu özlem, kulu gelip-geçici olan 
acıya katlanmaya teşvik etsin diye Allah Teala burada kavuşma ümidini anmış, 
böylece verdiği teselliyi iyice pekiştirmiştir. Allah'a  kavuşma arzusu o kadar güç
lüdür ki bazen çekilen acılar bile duyulmaz hale gelir. Bu sebeple Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- Rabbine kavuşma şevki için dua etmiştir. Ahmed b. Han
bel ve İbn Hibban' ın rivayetine göre duasında bu özlemini şöyle dile getirmiştir: 
"Allôhım! Gayba vôkıf olan ilim sıfatın ve yaratmaya kôdir olan kudret sıfatını 
vesile kılarak sana ya/varıyorum:  Eğer benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat! 
Ölüm hayırlı ise öldür! insanlardan uzak ve yalnız iken de insanlarla berôber iken 
de Sana saygı ve korku duymamı nasip eyle! Bana, kızgınlıkta da hoşnutlukta da 
hakkı söylemekten şaşmama, fakirlikte de zenginlikte de i 'tidôli koruma özelliği 
bahşet! Yok olmayacak nimetler, kesintiye uğramayacak bir göz aydınlığı lütfet! 
Hükümden sonra hoşnutluk, ölümden sonra iy i bir hayat nasip et ve cemôlinle 
şereflendir! Zarar verici herhangi bir sıkıntı ve saptırıcı b ir fitne olmaksızın Sana 
kavuşma şevki ver! Allôhım! Bizi iman zlnetiyle zlnetlendir ve hidôyete uymuş, 
başkalarını da hidôyete yönelten kimseler eylef "530 

Şevk, özlem duyan kimsenin, sevdiğine giderken azimli olmasını sağlar ve 
yolculuğu kolay, ırakları yakın, sıkıntı ve maşakkatleri asan eder. Dolayısıyla o, 
Allah' ın kuluna bahşettiği nimetlerin en büyüklerindendir. Ancak bu nimete ulaş
mayı sağlayan bazı söz ve davranışlar vardır. Allah bu sözleri işitir, o davranış
ları da görür. Zaten O, kimin bu nimete layık olup kadrini bildiğini ve şükrünü 
eda ettiğini, onu veren Allah' ı  sevdiğini, böylece o nimete layık olduğunu bilir. 
Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Böylece bôzılarını bôzısıyla fitneye dü
şürmüşüzdür ki: �! Şunlar mı o Allôh 'ın aramızdan lütfuna lôyık gördüğü kim
seler?' derler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil midir?"531 Herhangi 
bir nimeti elinden kaçıran kul şu ayeti okusun:  "Allah şükreden kullarını daha iyi 
bilen değil midir? "532 

Daha sonra Allah Teala, mümin kullarını başka bir hususta da teselli edi
yor. O da onların cihadlarının kendileri için oluşudur. Çünkü neticesi kendilerine 

530 Ahmed b. Hanbel (IV/264); İbn Hibban (1 1 1/2 13) ;  Nesa! (111/54-55 ) Sehv, Bab: Nevun ahar 
mine'd-dua; Hakim (11524-525) 

531 En'am 6/53 
532 En'am 6/53 
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dönecektir. Zaten Allah Teala hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. O halde bu cihadın 
faydası kullara dönecektir, Allah'a  değil! 

Peşi sıra Allah Teala, mümin kullarını iman ve cihad etmeleri sebebiyle iyile
rin içine katacağını belirtiyor. 

Ardından inanıp da basiret sahibi olmayan kimsenin durumunu ortaya ko
yuyor. O kimse, Allah uğrunda bir eziyet görünce insanların fitnesini Allah ' ın 
azabı ile bir tutar. Halbuki o fitne, insanların tuttuğu yanlış yollardan ayrılan pey
gamberler ve onları izleyen herkesin mutlaka karşılaştığı eza, cefa ve acılardır. 
O kimse ise bunu, müminlerin iman etmek suretiyle kaçıp korundukları Allah ' ın 
azabı ile bir tutar. 

Müminler, tam bir basiretle Allah ' ın acı azabını tatmamak için imana ka
çarlar ve yakın zamanda son bulacak olan acılara katlanırlar. Bu kimse ise, 
basiretsizliğinden dolayı peygamberlerin düşmanlarının azabından kaçarak on
lara uyum gösterir ve onları izler. Böylece onların azabından Allah'ın azabına 
kaçmış olur. Sergilediği bu tavırla insanların fitnesi sebebiyle duyacağı acıları 
Allah ' ın azabından dolayı çekeceği acıyla aynı kefeye koyar ve aldanır. Çünkü 
güneşin sıcaklığından ateşe sığınmış, bir saatlik acıya dayanamayarak ebedi acı
ları satın almıştır. 

Allah, ordusuna ve dostlarına zafer nasip edince bu kimse müminlere "Ben 
sizinle idim" der. Halbuki Allah onun kalbinde bulunan nifakı bilmektedir. 

Allah Teala hikmeti gereği insanları mutlaka imtihan eder. İmtihan neticesinde 
temiz pisten, Allah'a dost olmaya elverişli olan olmayandan ayrılır. 

Allah, uygun olan kimseleri, - altının halisinin sahtesinden ayrılması gibi 
- imtihan körüğü ile kötülüklerden temizleyip arındırır. Çünkü insan yaratılış 
itibariyle cahil ve zalimdir. Cehalet ve zulmü sebebiyle onda temizlenmeye muh
taç bir kirlilik oluşur. Eğer o kir, bu dünyada çıkar ve temizlenirse ne ala! Yoksa 
onu Cehennem' in körüğü temizler. Kulun Cennet'e girmesine ancak temizlenip 
arındıktan sonra izin verilir. 533 

Allah Teala 950 senelik zaman dilimini doğrudan 9.50" r..�. � J �ı......,.__; 
yıl" şeklinde değil de, güzel bir hikmet gereği (.ı_ç. � 'Y! f..;. ._ljj "bin yıldan elli 
yıl eksik" şeklinde ifade etmiştir. Bu ifade ,  Hz. NCıh'un (a.s) ümmetiyle denenmesi
ni ve katlanmış olduğu sıkıntının uzunluğunu belirtmek için tercih edilmiştir. Böy
lece Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, teselll edilmiş ve uyarılmıştır. Hülasa 
onluk sayıların sonu olan bin sayısının zikredilmesinin sebebi, muhataba, Hz. 
NCıh'un (a.s) sabrının gücünü ve kavmi sebebiyle karşılaştığı güçlüğü daha etkili 
ve daha iyi anlatmaktır.534 

533 Zadu ·ı-Mead (111/13-18)  
534 el-Fevfüdü' l-Mü�evvik ( 180-181 )  
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1 6. İbrahim 'i (peygamber gönderdik) . Hani o kavmine şöyle demişti: 
"Allah 'a ibadet edin ve O'ndan korkun. Çünkü bu sizin için daha hayır
lıdır. Eğer bilirseniz. 

1 7. "Siz ancak, Allah 'dan başka bir takım putlara ibadet ediyor ve 
aslı olmayan yalanlar düzüyorsunuz. Şu Allah 'dan başka ibadet etmek
te oldukların ız, size bir rızık vermeye şüphesiz güç yetiremezler. O halde 
rızkı Allah katında arayın, O'na ibadet edin ve O'na şükrediniz. Yalnız 
O'na döndürüleceksiniz. " 

18. Eğer ya/anlarsanız, sizden önce gelen ümmetler de yalanlamıştır. 
Peygambere düşen apaçık tebliğ etmekten ibarettir. 

1 9. Görmediler mi Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra da onu 
tekrar geri çevirecektir. Muhakkak bu, Allah 'a göre çok kolaydır. 

20. De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da yaratmaya nasıl başladığına 
bir bakın. Bundan sonra Allah ahiret hayatını tekrar yaratacaktır. Çünkü 
Allah herşeye kadirdir. " 

Tefsiri: 

Allah Teala şöyle buyuruyor: Yaratmayı nasıl başlattım, bakınız da yeniden 
yaratabileceğimi anlayınız! 

21 . Dilediğine azab eder, dilediğine de rahmet eder. Ve yalnız O'na 
çevrileceksin iz. 
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Tefsiri : 

Allah Teala, kafirlerin zayıf olduğunu, ilah edindikleri varlıkların ise kendile
rinden de zayıf olduğunu belirtiyor. Onların içinde bulundukları bu zaaf ve ilah 
edindikleri varlıklara yönelişleri, yuva yapmış bir örümceğin durumunu andırır. 
Örümceğin yuvası en zayıf ve en dayanıksız barınaktır. 

Bu misalde, kafirlerin, Allah' ın dışında ilahlar edinmekle daha da zaafa 
uğradıkları ifade edilmektedir. Çünkü ilah diye taptıkları o varlıklardan hiçbir 
yardım görmemişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Hayır, hayır! 
(Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaktır"535 
"Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah 'tan başka İlahlar edindiler. Halbu
ki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için 
yardıma hazır askerlerdir. "536 "Onlara biz zulmetmedik; fakat, onlar kendilerine 
zulmettiler. Rabbinin (azap) emri geldiğinde, Allah 'ı bıkarıp da taptıkları ilahları, 
onlara h içbir şey sağlamadı, ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. "537 

İşte Kur'an'da geçen bu dört ayet de, şeref kazanmak ve yardım görmek 
maksadıyla Allah'tan başka ilah edinenlerin güçlerinin zayıfladığını göstermek
tedir. 

Kur'an'da bu konuda başka misaller de vardır. Ancak bunlar, Allah'tan baş
ka ilah edinmenin temelsizliğini ve böyle yapan kimsenin ne büyük bir ziyanda 
olduğunu, amaçladığı şeyin tam tersi neticeler aldığını gösteren en güzel örnek
lerdir. 

Burada şöyle bir soru sorulabilir: Örümcek yuvasının en zayıf yuva olduğu
nu zaten bilmektedirler. Neden "Keşke bilselerdi! " diyerek onların bunu bilme
dikleri belirtilmiştir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Bu ifade ile Allah Teala, onların, örümce
ğin yuvasının dayanıksızlığını bilmediklerini vurgulamamıştır. Aksine burada, 
Allah'tan başka ilah edinmelerinin, kendine yuva kurmuş olan bir örümceğin 
durumuna benzediğini bilmemelerine vurgu yapılmıştır. Çünkü eğer bunu bilse
lerdi Allah'tan başka ilahlar edinmezlerdi .  Ne var ki, onlar Allah'tan başka ilahlar 
edinmenin kendilerine güç ve şeref kazandıracağını sandılar. Durum ise onların 
sandığının tam tersi oldu.538 

535 Meryem 19/82 
536 Yasin 36/74- 75 
537 Hud 1 1/101 
538 İ' lamü'l-Muvakkıln (11204-205) 



Sure :  29 • AnkebOt Suresi ----------- -- --·--- •!• 299 



Beda i'ut-tefslr 

�lJ � ..:.ıWı � pı µ ;QJl :Uı �J� � ıJLlı �:Dı � � ı · � 
• • r • 

ı:,_;.� 1..o r-ı� iiıı 0� � 1 , , 0� ı;l5 ) -?Pı ,! J -?#.ı �_;t 
c. • .. J .. .,,. • .... • • • , ,. L.o ·  8.J ı : � · ' Jl!;\ı l � - ..! f '\' ).. !_<'..;..1 1 � · :.l\ · ' · .. . & :  o..i � : J t.r: • �__,...a.ı � � .,. ı--:-- f..r' Y> J • ı..f" � • 0 � 

�'J aJ1 . iı ':_-: iL -
. ·\i ı · ..:,;\ ·l.4...:Jı {uı = ! .:; • ..! f r1. 0 : ıt.J ı '11 fiı;;:..; - - � ı._Y'U . ı./'.J J . J � "' r � . - -

... "" •"' , "" J • , 

� ö')\J:JI �! ��ı t-'ij ':"�ı � d;l� ��i [; j;I � t f t-�J.J1 
A'. t o1. 0  , � . : L.. rJ� �ı · ·, .<:-t 1iı ı •<.J · ' <::- : ! iı · .. �ı · .i"{ ,,, � - J r. . .r . J ..r-- J . � 

22. Yerde de gökte de siz aciz b ırakabilecekler değilsiniz. Sizin için 
Allah 'dan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı da yoktur. 

23. Allah 'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler (var ya), on
lar Benim rahmetimden ümit kestiler ve onlar için çok acıklı b ir azab da 
vardır. 

24. Bunun üzerine kavminin cevabı: "Onu öldürün yah ut onu yakın" 
demelerinden başka bir şey olmadı. Allah onu ateşten kurtardı. Muhak
kak bunda iman eden bir topluluk için ayetler vardır. 

25. Dedi ki: "Siz ancak dünya hayatında kendi aranızda bir dostluk 
için, Allah 'dan başka bir takım putları (ilah} edindin iz. Sonra Kıyamet 
gününde kiminiz kiminizi red ve inkar edecek ve bazınız bazınıza lanet 
edecektir. Yeriniz de Cehennemdir, yardımcılarınız da yoktur. " 

26. Bunun üzerine kendisine Lut iman etti. Ve: "Doğrusu ben, Rab
bime h icret edeceğim "  dedi. Şüphe yok ki O, Azfzdir (hükmüne karşı 
konulamayandır), Hakfmdir. 

27. Ve Biz ona İshfık'ı ve (torunu) Yakub 'u da bağışladık; soyundan 
gelenlere de peygamberlik ve kitabı verdik. Ona mükafatını dünyada 
verdik. Ahirette de muhakkak ki o salihlerdendir. 

28. Ve Lut'u da (hatırla)! Hani o kavmine demişti ki: "Sizler alemlerden 
sizden önce kimsenin işlemediği hayasızca bir işi yapmaktasın ız. 

29. "Siz erkeklere yaklaşıp yol kesmeye ve toplantı yerin izde mün
keri yapmaya devam edip duracaksın ız öyle mi?" Kavminin cevabı: 
''Allah 'ın azabını bize getir, eğer sadıklardan isen" demekten başka (bir 
söz) olmadı. 

30. O da: "Rabbim, bu fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım et" 
dedi. 

31 . Elçilerimiz İbrahim 'e (evlat) müjde(si) ile geldiklerinde, dediler 
ki: "Muhakkak ki biz şu kasaba halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın 
halkı zalimler oldular. " 
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32. (İbrahim) : ''Ama orada LUt da var" dedi. "Biz orada olanları daha 
iyi b iliriz. Biz onu ve -karısı dışında- aile halkını elbette kurtaracağız. 
Çünkü o kadın geride (azabın içinde) kalacaklardandır" dediler. 

33. Elçilerimiz LCıt'a geldiklerinde onlar için tasa/andı ve onlar için 
elinden bir şey gelmedi. Dediler ki: "Korkma ve kederlenme! Çünkü 
biz sen i  ve -karın müstesna- aile halkını kurtaracağız. Çünkü o geride 
(azabın içinde) kalacaklardandır. 

34. "Biz bu kasaba halkı üzerine, yaptıkları fasıklık sebebi ile muhak
kak ki gökten bir azab indireceğiz (taş yağdıracağız) . "  

35. Anda/sun, Biz akıl erdiren bir topluluk için o kasabadan apaçık 
bir belge bıraktık. 

36. Medyen(liler)e de kardeşleri Şuayb 'ı (gönderdik) . Dedi ki: "Ey 
kavmim Allah 'a ibadet edin ve ahiret gününü ümit edin. Yeryüzünde de 
fesatçılar olarak bozgunculuk çıkarmayın. " 

37. Ama onu yalanladılar. Bunun üzerine onları sarsıntı alıp evlerin
de (yurtlarında) dizleri üzere çöke kaldılar. 

38. Ad ve Semud kavmini de (helak ettik); onların meskenlerinden 
bu, size belli o/maktadır. Şeytan onlara amellerini süsledi de onları 
(doğru) yoldan alıkoydu. Halbuki onlar akılları ile bunu kavrayacak du
rumda idiler. 

39. KarCın'u, Firavun'u ve Haman'ı da (helak ettik) . Anda/sun ki 
Musa onlara apaçık belgelerle gelmişti de onlar o yerde büyüklendi/er. 
Halbuki onlar ileriye geçip (azaptan) kurtulamadılar. 

40. Derken Biz her birini günahı ile aldık. Kimilerinin üzerine taş 
yağdıran kasırga gönderdik. Kimilerini o çığlık yakaladı. Onlardan kimi
sini yere geçirdik. Kimilerini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor
du. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. 

41 . Allah 'dan başka veliler edinenlerin durumu, kendine yuva yapan 
örümceğin durumuna benzer. Muhakkak yuvaların en gevşek olanları 
örümcek yuvasıdır. Eğer bilselerdi. 

42. Şüphesiz ki Allah kendinden başka neyi çağırıyorlarsa bilir. O 
Azizdir, Hakimdir. 

43. İşte m isaller! Biz bunları insanlara (örnek) veriyoruz. Onlara 
alimlerden başkası akıl erdiremez. 

44. Allah göklerle yeri hak ile yarattı. Muhakkak bunda mü 'minler 
için bir ayet (alamet ve ibret) vardır. 

45. Sana vahyolunan Kitabı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü 
namaz insanı hayasızlıktan ve münkerden alıkor. Allah 'ı zikretmek ise 
elbette en büyüktür. Allah ne yaptığın ızı bilir. 
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Tefsiri : 

Bu ayete şöyle mana verilmiştir: Siz namazda Allah' ı  anıyorsunuz. Dolayı
sıyla namaz Allah' ı  anmak kabilindendir. Allah' ın sizi zikretmesi ise , sizin onu 
zikretmenizden daha büyük bir şeydir. 

Bu mana, İbn Abbas, Selman , Ebu'd-Derda ve İbn Mes'ud'dan -radıyallahu 
anh- rivayet edilmiştir. 

İbn Ebi'd-Dünya, Fudayl b. Merzuk kanalıyla Atıyye'nin bu ayet hakkında 
şöyle dediğini nakletmiştir: Bu ayet, "Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de 
sizi anayım"539 ayetiyle bir arada değerlendirilmelidir. Allah' ın sizi anması, sizin 
onu anmanızdan daha büyüktür. 

İbn Zeyd ve Katade ise ayetin manası hakkında şunları söylemiştir: Allah ' ı  
anmak her şeyden önemlidir. 

Süleyman'a sordular: En üstün davranış nedir? 
Süleyman bu soruyu soran kişiye şu cevabı verdi :  Sen Kur'an okumaz mı

sın'? ''Allah 'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. " buyuruyor. 
Daha önce geçmiş olan: ''Allah katında en üstün ve en temiz amelin, altın ve 

gümüşle iyilik yapmaktan bile daha iyi olan davranışın ne olduğunu size haber 
vermeyeyim mi?"540 sorusuyla başlayan hadis de, bu görüşü teyit eder. 

Şeyhulislam Ebü' l-Abbas ( İbn Teymiye) şöyle derdi :  İsabetli olan görüşe 
göre ayetin manası şöyledir: Namazla iki şey amaçlanır. Biri diğerinden daha 
büyüktür. Amaçlanan şeylerden biri , namazın kötü ve çirkin işleri engellemesidir. 
Diğeri Allah' ın anılmasıdır. Allah' ın anılması, kötü ve çirkin işleri engellemesin
den daha üstündür. 

Nitekim İbn Ebi'd-Dünya'nın zikrettiğine göre İbn Abbas'a -radıyallahu anh
hangi amelin daha üstün olduğu sorulmuş, bunun üzerine "Allah' ı  anmak en 
büyük ibadettir" demiştir. 

Hz. Aişe ' den -radıyallahu anh- nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında 
sa'y etmek ve şeytan taşlamak, Allah 'ı anmaya vesile olması için konulmuş 
ibadetlerdir. "541 

Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizl rivayet etmiş ve hasen ve sahih bir hadis 
olduğunu belirtmiştir.s42 

539 Bakara 2/152 
540 Ahmed b. Hanbel (V/195 ) ;  Tirmizl ( l ll/139) ,  Daavat, Bab: 5; İbn Mace ( ll/316) Zikr, Bab: 

Fazlu'z-Zikr; Hakim (1/496) 
541 Ebu Davud (V/341 )  Menasik, Bab: er-Remi; Tirmizl (111/246) Hac, Bab: Ma cae keyfe 

termi'l-cemerat. 
542 el-Vabilü' s-Sayyib (94-95) Daru' l-Beyan 
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Bu ayet hakkında dört görüş vardır: 

1 .  Allah ' ı  anmak her şeyden önemlidir. O, en üstün ibadettir. Çünkü tüm 
ibadetlerle amaçlanan şey Allah ' ı  anmaktır. Allah' ı  anmak, ibadetlerin sırrı ve 
ruhudur. 

2 .  Siz Allah ' ı  anarsanız Allah da sizi anar. Ancak O'nun sizi anması, sizin 
O'nu anmanızdan daha üstündür. Bu manaya göre ayetteki }� "anmak" mas
darı, faili (özne) ile; ilk manaya göre ise mef'ulü (nesne) ile isim tamlaması oluş
turmuş haldedir. Çünkü ilkine göre Allah, anılan durumundadır. 

3. Allah' ı  anmak, kötülük ve çirkin işlerin yapılmasından daha büyüktür. 
Hatta Allah layıkıyla anıldığı zaman tüm hata ve günahlar yok olur. 

4. Yukarıda kaydedilenler, müfessirlerin zikrettiği görüşlerdir. Ancak 
Şeyhulislam İbn Teymiye 'den işittiğim bir görüş daha vardır. Allah rahmet etsin, 
o, bu ayetin manası hakkında şöyle demişti : 

Namazın iki büyük faydası vardır: 
a .  Kötü ve çirkin işleri engellemesi 
b. Allah' ı  anmayı içermesi .  
Allah ' ın anılması, namazın kötü ve çirkin işleri engellemesinden daha 

önemlidir. 543 

İLİMLE MEŞGÜL OLANLARIN ÜSTÜNLÜGÜ 
Allah Teala, ilimle meşgul olanları övmüş ve Kitab' ının, onların kalplerinde 

bulunan açık ayetler olduğunu belirterek onlara başkalarına vermediği büyük bir 
şeref payesi vermiştir. Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyuruyor: "Işte böylece 
sana bu Kitab 'ı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona fman 
ediyorlar. Şunlardan (Araplardan) da ona iman eden nice kimseler vardır. Ay
etlerimizi ancak kafirler bile bile inkar eder. Sen bundan önce ne bir yazı okur, 
ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, 
o (Kur'an), kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde (yer eden) apaçık ayetlerdir. 
Ayetlerimizi, ancak zalimler bile bile inkar eder. "544 

Bu ayet, şu manalara gelebilir: 

1 .  Kur' an ilim verilenlerin kalplerinde bulunan apaçık ayetlerdir. Buna göre 
hem Kur'an' ın apaçık ayetler olduğu hem de ilim verilenlerin kalplerinde sabit ve 
korunur olduğu belirtilmiş olmaktadır. 

2 .  Kur'an ilim verilenlerin kalplerinde apaçık ayetlerdir, yani Kur'an' ın apa
çık ayetler olduğu onların katında bilinen bir husustur. 

543 Medaricü's-Salikin (11/426) 
544 Ankebut 29/47-49 
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Bu iki görüş birbirini gerektirmekte olup birbirine zıt değildir. Her iki görüşe 
göre de ilim verilen kimseler övülmüş ve bu övgü kapsamında onların şahitliğine 
başvurulmuştur. Bu sebeple bu ayet son derece dikkat çekicidir.545 

46. Aralarından zulmedenler müstesnô olmak üzere Kitab Ehli ile 
ancak en güzel yolla mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de size 
indirilenlere de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz 
ancak O'na teslim olanlarız. " 

47. İşte sana böylece Kitabı indirdik. Kendilerine (önceden) kitab 
verdiklerimiz de ona iman ederler. Bunlar arasından da ona iman eden 
kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kafirler bile bile inkar ederler. 

48. Sen bundan önce hiçbir kitab okumuş değildin .  Ve sağ elinle de 
onu yazmamıştın. O zaman batıl söyleyenler elbette şüphe ederlerdi. 

49. Aksine o, kendilerine ilim verilmiş olanların göğüs (kalb) !erinde 
(h ıfz edilmiş) apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalim olanlar bile bile 
inkar eder. 

50. Dediler ki: "Üzerine Rabbinden ayetler indirilmeli değil miydi?"  
De ki: "Ayetler ancak Allah 'ın nezdindedir. Ben ancak apaçık bir uya
rıcıyım. " 

51 . Kendilerine karşı okunup duran sana indirdiğimiz bu Kitab, on
lara yetmedi mi? Şüphe yok ki bunda iman eden bir topluluk için bir 
rahmet, bir öğüt vardır. 

545 Miftahu Dari's-Seade (54) 
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Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede vahyi yeterli görmeyip başka şeylere ihtiyaç 
duyan kimseleri yadırgamaktadır. 

Bu ayet-i kerime, Kur'an'ın doğruluğunu gösteren bir mucize istenmesine 
cevaben inmiştir. Allah Teala, Kur'an' ın hiçbir mucizeye ihtiyaç hissettirmeyecek 
büyük bir mucize olduğunu belirtmektedir. Eğer Allah' ın zatı, sıfatları , fiilleri ve 
ahiret günü hakkında Kur'an' ın içerdiği bilgiler akılla çelişse, Kur'an, -yeterli ol
mak şöyle dursun- doğruluğunu ortaya koyan delillerden bile mahrum olurdu. 

Aklın naklin önüne geçirilmesinin, peygamberliğin gerçekliği hakkında 
Kur'an' ın delil oluşunu geçersiz kılacağı ileride açıklanacaktır. 

Allah Teala dini tamamlamış, peygamberi ve onunla gönderdikleri ile kemale 
erdirmiş ve ümmeti başka hiçbir şeye muhtaç bırakmamıştır. Eğer akıl dinle çe
lişse ve dine öncelenmeye layık olsa, dinin ümmete yeterli olmadığı ve kemale 
ermediği neticesi çıkar. 

Ebu Davud'un mürsel (senet zincirinde sahab! atlanmış) olarak rivayet ettiği 
hadislerden birinde geçtiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  Ömer 
b. Hattab' ın -radıyallahu anh- elinde Tevra.t'ın bazı pasajlarının yazılı olduğu bir 
sayfa gördü ve şöyle buyurdu: "Kendi peygamberleri dışında bir peygambere 
indirilmiş olan başka bir kitabı izlemeleri bir topluluğun sapması için yeterf "546 
Bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeyi indirmiştir: "Kendilerine okun
makta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir 
kavim için onda rahmet ve ibret vardır. "547 

546 Kaynaklarda bu lafızda bir hadis bulunamamıştır. Benzer ifadelerdeki hadisler için bk. Ah
med b. Hanbel ( I l l/387) ;  Darimi, ( 1195) 

547 Ankebut 29/51 
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52. De ki: "Benimle sizin aranızda şahid olarak Allah yeter. O, gök
lerle yerde olanı bilir. Batıla iman edip Allah 'ı inkar edenler, işte onlar 
zarar edenlerin ta kendileridir. " 

53. Bununla beraber senden azabı çabucak isterler. Eğer belli bir 
vade olmasa idi, azab onlara elbette gelirdi. Andolsun, -onlar farkında 
olmaksızın- azab kendilerine ansızın gelecektir. 

54. Senden azabı çabucak isterler. Muhakkak Cehennem kafirleri 
kuşatıcıdır. 

55. O günde azab onları hem üstler.inden hem ayakları altından bürü
yecek ve şöyle diyecektir: "Yapmakta olduklarınızı (n cezasını) tadın. " 

56. Ey Benim iman eden kullarım! Şüphesiz ki arzım geniştir. O hal
de yalnız Bana ibadet edin. 

5 7. Her bir can ölümü tadıcıdır. Sonra da Bize döndürülürsünüz. 
58. İman edip salih amel işleyenleri, elbette Biz onları, Cennet'te 

altlarından ırmaklar akan köşklere yerleştiririz. Onlar orada ebedidir/er. 
(İyi) amel işleyenlerin ecri ne güzel olur! 

59. Onlar ki sabrederler ve Rabblerine tevekkül ederler. 
60. Kendi rızkın ı  taşımayan nice canlı vardır! Allah onlara da rızkı 

verir, size de. O, işitendir, bilendir. 
61 . Eğer sen onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ve güneşi ve ay'ı kim 

emrinize verdi?"  diye sorsan, onlar elbette: ''Allah " diyeceklerdir. O hal
de nasıl yüz çevirip döndürülüyorlar? 

62. Allah kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir, bazen ona da
raltır da. Şüphesiz ki Allah herşeyi çok iy i bilendir. 
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63. Eğer sen onlara: "Gökten suyu indirip onunla yeri ölümünden 
sonra dirilten kimdir?" diye sorsan, onlar elbette: ''Allah 'dır" derler. 
''Allah 'a hamd olsun" de. Fakat onların çoğu akıl etmezler. 

64. Bu dünya hayatı, bir eğlenceden ve bir oyundan başka birşey 
değildir. Ahiret yurduna gelince; asıl hayat yurdu işte orasıdır. Bilmiş 
olsalardı. . .  

Tefsiri: 

Tefsircilere göre burada kastedilen Cennettir. Onlar ayeti şöyle yorumlamış
lardır: Ahiret, yani Cennet hayatı, ölümlü olmayan ebedi bir hayattır. 

Kelbl şöyle demiştir: Burada kastedilen, ölüm söz konusu olmayan ebedi 
hayattır. 

Zeccac da şöyle demiştir: Burada kastedilen, ebedi hayat yurdudur. 

Dilciler ayette geçen .Jlj::dı kelimesinin "hayat" ile aynı manada olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Ebu Ubeyde ve İbn Kuteybe şöyle demişlerdir: Hayat ve .:.ıı�ı aynı 
manadadır. 

Ebu Ubeyde şöyle demiştir: Hayat, .:.ı ı�ı ve ifjı aynı manadadır. 

Ebu Ali el-Farisi de şöyle demiştir: Bunların hepsi masdardır. ö�I "hayat" 
kelimesi, "çığlık" anlamındaki � kelimesiyle, .:.ıı� ı ise "atılma, hiddet" anla
mındaki J lj) ve yine "kaynama" anlamındaki .:.ıt.:L:- kelimeleriyle, c..?:- ise "mak
sadını açıklayamama" anlamındaki d': kelimesiyle aynı ölçüdedir. Nitekim Accac 
bir mısraında "Hayat, hayat olduğu -müddetçe" diyerek öl:>- ve ...? kelimelerinin 
her ikisini de "yaşamak" manasında şöyle kullanmıştır: 

-

"Yaşadığım müddetçe onunla oldum" 

Ebu Zeyd ise yukarıda ismi geçen dilcilerden ayrılarak şöyle demiştir: .:.ıı.,:;Jı , 
ruh içeren hayattır. Bunun zıddı olarak .J\; y ise , ruh içermeyen anlamındadır. 

İsabetli olan görüşe göre .:.ıı�ı kelimesinin iki kullanımı vardır: 
Ebu Ubeyde'nin zikrettiği gibi masdar olarak kullanılması . 

Ebu Zeyd'in ileri sürdüğü gibi sıfat olarak kullanılması. Buna göre .:.ıı�ı 
kelimesi, "ölü"nün zıddı anlamında "diri " demektir. 

"Atılma" anlamındaki Jlj) ve "kaynama" anlamındaki .:.ı� gibi .:.ı� 
"fealan" ölçüsündeki kelimeler sıfat değil , masdardır . .:.ıı�ı kelimesi de aynı öl-
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çüde olduğu için birinci görüş daha tercihe şayan görülmektedir. Ancak ikinci 
görüşü tercih edenler, bu ölçüdeki kelimelerin sıfat olarak da kullanılabildiğini 
ileri sürmüşler ve "hızlı ve yenli adam" anlamında .:.ıL;....._.:. �.) ifadesini örnek ver
mişlerdir. Nitekim Cevheri es-Sıhah adındaki sözlüğünde "hızlı giden deve" an
lamında J�j �; ı..; ve "oku hedefe hızlı ileten yay" anlamında .:.ı�!j ı..r'} ifadelerinin 
kullanıldığını belirtmektedir. 

Buna göre bu ayet-i kerime iki manaya gelebilir: 

1 .  Ahiret hayatı gerçek hayattır. Çünkü onda son bulma ve üzülme söz ko
nusu değildir. Yani bu dünya hayatında meydana gelen üzüntü verici sebepler 
orada söz konusu olmayacaktır. Bu görüşe göre ayetteki ul_,:;>j ı kelimesi masdar
dır. 

2 .  Ahiret hayatı, bu dünya hayatında yaşayanların fani olması gibi fani ve 
gelip geçici değildir. 

O halde ahiret hayatı, hayat olarak isimlendirilmeye fani ve ölümlü olan 
dünya hayatından daha layıktır.548 

65. Gemiye bindiklerinde, din i yalnız Allah 'a halis kılanlar olarak 
O'na ya/varırlar. Onları karaya (ulaştırmakla) kurtarınca da, bakarsın ki, 
onlar (Allah 'a) ortak koşarlar. 

66. Ta ki (böylelikle) kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler ve 
yararlansınlar. Yakında bileceklerdir. 

67. Çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen, 
kendilerine güvenli, kutsal bir belde yaptığımızı görmezler mi? Bundan 
sonra batıla inanıp, Allah 'ın n imetine nankörlük mü ediyorlar? 

548 Hadi' l-ervah (87-88) 
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68. Allah 'a karşı yalan uyduran veya kendisine hak gelince onu ya
lanlayan kimseden daha zô.lim kim olabilir? Kafirler için Cehennem 'de 
kalacak yer mi yok? 

69. Uğrum uzda cihô.d edenleri, elbette Biz onları yollarımıza iletiriz. 
Muhakkak ki Allah ihsan edenlerle beraberdir. 

Tefsiri: 

Allah Teala, hidayeti cihad ile irtibatlandırmıştır. İnsanların en hidayette ola
nı en çok cihad edenidir. Cihad türleri içerisinde öncelik verilmesi gereken de 
nefs, arzu ve hevesler, şeytan ve dünya sevgisi ile yapılan cihaddır. Bu dördüyle 
Allah için cihad eden kimseyi Allah Cennet' e girmesine veslle olacak yollara 
ulaştırır. Cihadı terk eden kimse ise, terk ettiği nispette hidayetten mahrum olur. 

Cüneyd ayete şöyle mana vermiştir: Bizim rızamız için tevbe ederek arzu ve 
hevesleriyle mücadele edeni biz ihlas ve samimiyet yollarımıza eriştiririz. 

Dış dünyadaki düşmanla cihad etmek, sadece bu iç düşmanlarına karşı 
mücadele veren kimseler için mümkün olur. Bunlara karşı zafer kazanan kimse 
dış dünyadaki düşmanına karşı da zafer kazanır. İçerideki bu düşmanlarına yeni
len kimse, dış düşmanına da galip olamaz, yenilir.549 

549 el-Fevfüd (58) 
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RÜM SÜRESİ 

f6ü Ayet] 

Rahman ve Rahim Allah ' ın adı ile 
1 .  Elif, Lam, Mfm. 
2. Rumlar yenildiler; 
3. Yakın bir yerde. Onlar bu yenilmelerinden sonra galip gelecekler

dir; 
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4. Üç i/a dokuz y ı l  içinde. . .  Öncesinde de sonrasında da emir 
Allah 'ındır. O günde mu 'minler sevineceklerdir; 

5. Allah 'ın yardımı dolayısı ile. O, dilediğine yardım eder. O Azizdir, 
Rahimdir. 

6. (Bu) Allah' ın va 'di (dir.) Allah va 'dinden caymaz. Fakat insanların 
çoğu bilmezler. 

7. Dünya hayatından (yalnız) görünen kısmı b ilirler. Fakat ahiretten 
yana g6fil olanların ta kendileridir onlar. 

8. Onlar kendileri hakkında düşünmezler mi? Allah göklerle yeri ve 
aralarında olanı ancak hak ile ve belli bir süre ile yarattı. İnsanların çoğu 
ise Rabblerine kavuşmayı gerçekten inkar ediyorlar. 

9. Yeryüzünde gezmezler mi ki, kendilerinden önce geçenlerin 
akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Onlar, kuvvet bakımından bunlar
dan üstün idiler. Onlar yeri sürüp alt-üst ettiler ve bunların yeri imar 
ettiklerinden çok imar ettiler. Peygamberleri onlara apaçık delil (mucize) 
/erle gelmişlerdi. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi nefis
lerine zulmettiler. 

1 0. Sonra kötülük edenlerin akıbeti kötü oldu. Çünkü onlar Allah 'ın 
ayetlerini yalanladılar. Üstelik onlarla alay da ederlerdi. 

1 1 .  Allah mahlukunu ilkin yaratır, sonra onu iade eder. Sonra da 
O'na döndürülürsünüz. 

12. Kıyametin kopacağı günde ise günahkarlar ümitsizce susacak
lardır. 

13. Onların ortak koştuklarından şefaatçi/eri bulunmayacak ve or
takların ı  inkar dah i  edeceklerdir. 

1 4. Kıyametin kopacağı gün. . .  işte, o gün ayrılıp dağılırlar. 
15 .  İman edip salih amel işleyenler ise; onlar bir bahçede sevinirler. 

Tefsiri: 

Çalgının mubah olduğunu savunan kimse şöyle der: Bu ayette kastedilenin 
musıkl olduğu tefsirlerde açıklanmaktadır. Eğer musıki haram olsaydı Cennet 
halkının en üstün nimetlerinden biri olmazdı .  

Karşıtı olan kişi ise şöyle der: Bunu delil olarak sunmasaydınız, görüşünüz, 
bilgi ve basireti kıt olan kimselere kapalı kalır ve böylece onlar katında daha fazla 
revaç bulurdu. Ancak Allah hakikati mutlaka ortaya çıkarır ve bu ayeti okutarak 
görüşünüzü işte bu şekilde kendi dilinizle çürütür. 

Şüphesiz seleften bazıları şöyle demiştir: Bu ayetteki .JJ� "sevindirilecek
lerdir" kelimesi ile Cennetteki hoş musıkiler kastedilmiştir. Huriler, insanların 
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daha güzelini işitmediği seslerle şarkılar söyler ve şöyle derler: Biz ebedi kılınmış 
kadınlarız, ölmeyiz. Biz narin ve kibarız, kabalaşmayız. Biz hoşnutuz, kızgınlık 
ve gazap göstermeyiz. Ait olduğumuz ve bizimle eşleştirilen erkeklere ne mutlu!550 

Ebu Nuaym, Said b .  Ebi Meryem - Muhammed b .  Ca'fer b. Ebi Kesir -
Zeyd b .  Eslem - İbn Ömer kanalıyla Cennet' in tasviri hakkında Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini nakletmiştir: "Cennet halkının kadınları, 
kocalarına, daha önce kimsenin işitmediği güzel seslerle şarkılar söyleyeceklerdir. 
Onların söylediği şarkıların içinde şu sözler yer almaktadır: 'Biz, hayırlı güzel 
kadınlarız. Biz, şerefli kimselerin eşleriyiz. Onlar bizi göz aydınlığı olarak görür
ler. ' Onların söylediği bir başka şarkının sözleri de şöyledir: 'Biz ebedi kılınmış 
kadınlarız, ölmeyiz. Biz, güvende olanlarız, korkmayız. Biz, ikamet edicileriz, 
sefer etmeyiz. "' 

Bu hadisi sadece Said b. Ebi Meryem rivayet etmiştir.551 

el-Velid b. Ebi Sevr kanalıyla şöyle rivayet edilmiştir: Bana Sa'd et-Tfil, 
Abdurrahman b .  Sabıt kanalıyla İbn Ebi Evfü'dan naklettiği bir hadiste Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle bir ifadeye yer verdiğini aktarmıştır: 
"Huriler her yedi günde toplanır ve insanların daha evvel benzerini duymamış 
olduğu güzel seslerle şöyle derler: Biz ebedi kılınmış kadınlarız, ölmeyiz. Biz 
narin ve kibarız, kaba/aşmayız. Biz hoşnutuz, kızgınlık ve gazap göstermeyiz. 
Biz ikamet edicileriz, sefer etmeyeceğiz. Ait olduğumuz ve bizimle eşleştirilen 
erkeklere ne mutluf "552 

İbn Ebi Füdeyk - İbn Ebl Züeyb - Avn b .  el-Hattab - İbn Enes kanalıyla 
Enes'ten nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
muştur: "Huri/er Cennet 'te şöyle şarkı söylerler: Biz şerefli eşler için yaratılmış 
güzel h uri/eriz. "553 

Yezid b .  Vakıd' ın bir adam kanalıyla Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- naklet
tiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Cennet'te 
kökleri altından, dalları zebercet ve inciden yaratılmış bir ağaç vardır. Rüzgar 
estikçe ıslık gibi sesler çıkarır. Hiç kimse ondan daha hoş bir ses işitmemiştir. "554 

550 Bu, Taberl'nin ayet-i kerime hakkında zikrettiği iki manadan biridir. Bk. (XXl/27-28) 
551 Bu zat, Said b. el-Hakem olup sağlam ve fakih bir ravldir. Bk. et-Tehzlb {IV/17-18) Hadisi 

Taberani rivayet etmiş, Elbani de sahih görmüştür. Bk. el-Cami' , Rakam: 1 557. 
552 Sıfatu'l-Cenne {111/21 9-220); Beyhaki, el-Ba's ve'n-Nüşur, rakam: 224. Iraki ve Elbani bu 

hadisi zayıf görmüştür. Bk. lraki, İhyau Ulumi' d-din' in hamişinde {IV/525) ;  Elbani, Silsiletü' 1-
Ehadisi' d-Daife, rakam: 1982. 

553 Elbani bu hadisi sağlam bulmaktadır. Bk. el-Cami', rakam: 1 598; Sıfatu'l-Cenne, {111/280-
281 )  

554 Sıfatu ' l-Cenne {111/282) Bu kitabı tahkik eden şöyle demiştir: Bu hadisin rivayet zinciri son 
derece zayıftır. Çünkü raviler içerisinde bir çok kişinin zayıf gördüğü Mesleme b. Ali bulun
maktadır. 
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Halid b .  Ma'dan' ın Ebi Ümame kanalıyla naklettiğine göre Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Cennet'e giren her kulun baş ve ayak 
ucuna mutlaka iki huri oturur ve insan ve cinlerin işittiği en güzel seslerle şarkılar 
söylerler. o sesler şeytanın aletlerinde de bulunmaz."555 

Tirmiz! şöyle rivayet etmiştir: Bize Ahmed b .  Meni' , Ebu Muaviye - Ab
durrahman b. İshak - Nu'man b. Sa'd - Hz. Ali -radıyallahu anh- kanalıyla Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle ded_iğini rivayet etmiştir: "Cennet'te 
insanların benzerini duymadığı güzel seslerle şarkılar söyleyen bir huri topluluğu 
vardır. Şöyle terennüm ederler: Biz hoşnutuz, kızgınlık ve gazap göstermeyiz. Ait 
olduğumuz ve bizimle eşleştirilen erkeklere ne mutlu " 556 

Tirmizi bu hadisin tek kişi kanalıyla gelen bir hadis olduğunu belirtmiştir. 

Taberani, hakkında olumsuz kanaatler dile getirilen bir ravi olan Süleyman 
b. Ebi Kerime - Hişam b. Hassan - Hasan - Hasan' ın annesi kanalıyla Ümm-i 
Seleme'nin -radıyallahu anh- şöyle dediğini nakletmiştir: Hz . Peygamber'e -sallallahu 
aleyhi vesellem- sordum: 

-"Ey Allah' ın Resulü! Dünya kadınları mı daha üstündür yoksa huriler 
'?" mı . 

-Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-: "Elbisenin dış yüzünün iç yüzüne 
üstünlüğü gibi dünya kadınları da hurilere üstündür! " 

-Hangi sebeple ey Allah'ın Resulü? 

- Namazları, oruçları ve Allah için yaptıkları kullukları sebebiyle Allah 
onların yüzlerini nurlandırmış ve cisimlerini ipek gibi kılmıştır. Ayrıca onları açık 
tenli kılmış, onlara yeşil elbiseler ve sarı zfnetler ihsan etmiş, güzel koku veren 
buhur/arın ı  inciden, tarakların ı  altından yaratmıştır. Onlar şöyle derler: Biz ebedf 
kılınmış kadınlarız, ölmeyiz. Biz narin ve kibarız, aslô. kaba/aşmayız. Bilinsi ki, biz, 
kalıcı/arız, aslô. sefer etmeyeceğiz. Bilinsin ki, biz, hoşnutuz, asla buğzetmeyiz. Ait 
olduğumuz ve bizimle eşleştirilen erkeklere ne mutluf "557 

Evet, bu hadisler mevcuttur. Ancak yine de çalgının mubah olduğunu sa
vunan kimseye şu soruyu sormak gerekir: Bir şeyin ahirette Allah tarafından 
mubah kılınacak olması onun dünyada iken de mubah olmasını gerektirir mi? 

Bu soruya "Hayır" cevabını verirse bu hadislerle delil getirmesi geçersiz hale 
gelir. 

555 Sıfatu'l-Cenne {III/282-283) ;  Taberani, el-Mu'cemü'l-kebir (VIIl/1 13) rakam: 7478. Irak!, 
İhya'nın tahricinde bu hadisi hasen görmüştür. Bk. İhya, IV/526 

556 Tirmizi {IV/600) Sıfatu' l-Cenne, Babu ma cae fi kelami'l-huri'l-in. 
557 Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebir, (XXlll/367) Rakam: 870; ayrıca bk. Taberi, Camiu' l-Beyan 

(XXIII/57) Ancak bu hadisin ravileri içinde zayıf olarak bilinen Süleyman b. Ebi Kerime 
vardır. 
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Ancak bu soruya"Evet !" cevabını verirse o zaman ona şöyle denilir: Allah 
Teala, ahirette mümin erkeklerin ipek elbiseler giymesine ve altın bilezikler tak
masına müsaade edip lütufta bulunacak. Bu durumda ipek elbise giymenin ve 
altın zinet takınmanın dünyada da mubah olması gerekir. Bu ise dine ve Allah' ın 
emrine aykırıdır. 

Aynı şekilde Allah Teala Cennet'te kullarına şarap ikram edecek. Cennet'te 
mO.sıki mubah diye dünyada da mubah olsa aynı mantık gereği dünyada iken 
şarabın da mubah olması gerekir. 

Keza cenette altın ve gümüş kaplardan yiyip içilecek. Halbuki Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Altın ve gümüş kaplarda yemek 
yemek, dünyada kafirlere ahirette ise bize ôittir. "558 Cennet'te mO.sıki mubah diye 
dünyada da mubah olsa altın ve gümüş kaplardan yemek yemek de mubah olur
du. Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyuruyor: "Dünyada 
şarap içen ahirette içemez. Dünyada ipek giyen ahirette giyemez"559 Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- altın ve gümüş hakkında da ''Altın ve gümüş kaplarda 
yemek yemek, dünyada kafirlere ahirette ise bize aittir. " buyurmuştur. Böylece 
dünyada iken bu yiyecek ve içeceklerden faydalananların ahirette onlardan fay
dalanamayacaklarını bildirmiştir. 

Cennet halkının faydalanacağı bu nimetlerden dünyada iken faydalanmış 
olan kimsenin - Cennet' e girse bile - bunlardan mahrum olması hususunda 
ise şunlar söylenebilir: İbn Ebi Hatim, babası- İbrahim b. el-Münzir el-Huzami 
-Hasan b. Ali b. Hasan el-Berrad - Hamid el-Harrat kanalıyla Muhammed b .  
Ka'b ' ın şöyle dediğini nakletmiştir: 

-Dünyada bunlardan faydalanan kimse ahirette faydalanamaz. 

Bu söz üzerine Hamid el-Harrat, Muhammed b. Ka'b'a şöyle dediğini nak
letmiştir: 

- O kişi tevbe ederse Allah onu Cennet'e koyar. Allah Teala Cennet halkının 
Cennetteki durumu hakkında ise şöyle buyuruyor: "Gafur ve rahim olan Allah 'ın 
ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey 
orada sizin için hazırdır. "560 

Bunun üzerine Muhammed b .  Ka'b şu karşılığı verir: 

558 Buhar! (X/97) Eşribe, Bab: eş-Şürb fi aniyeti'z-zeheb 
559 Aslında birinci cümle bir hadis, ikinci cümle ayrı bir hadistir. Birincisi için bk. Müslim ( IV/686-

687) Eşribe, Bab: UkCıbetü men şeribe'l-hamr. İkincisi için bk. Buharı (X/296) Libas, Babu 
lübsi ' l-harlr li 'r-rical ve kadru ma yecCızu minh; Müslim (IV/778) Libas, Babu tahrimi'z
zeheb ve'l-harlr. 

560 Fussılet 41/3 1 -32 
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- Allah dünyada faydalanmış olduğu o nimetleri o kişiye unutturur. Böylece 
o kimse ahirette o nimetlerden faydalanamaz. Yahut da dünyada bu nımetlerden 
faydalanmış olan kimselerin ahirette faydalanamayacağını bildiren hadisler, o ki
şinin Cennet' e giremeyeceği anlamındadır. Çünkü ahirette bu nimetlerden Cen
net halkı faydalanmaktadır. o halde ahirette bu nimetlere erişemeyeceği belirti
len kimseler Cennet halkından olamayacak demektir. 

Muhammed b .  Ka'b'dan naklettiğimiz bu iki görüş, söz konusu hadisler hak
kında selefin yaptığı iki farklı yorumdur. 

Şarap içmek, altın ve gümüş kaplar kullanmak ve erkekler için söz konusu 
olan ipek giymek gibi yasaklara dünyada uyan kimse ahirette bu nimetlerden 
faydalanacaktır. Aynı şekilde, dünyada çalgı ve eğlenceden uzak duran kimsele
re de Cennet'te güzel bir musıki ziyafeti verileceğini söylemek, musıkinin Cennet 
halkına mubah olduğundan yola çıkarak dünyada da mubah olduğu sonucuna 
ulaşmaktan daha sağlam ve doğruya daha yakın görünmektedir.561 
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16. Kafir olup, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayan/ara ge
lince; işte onlar daima azapda tutulurlar. 

1 7. Akşamladığınız zaman ve sabahladığınızda Allah 'ı tesbih edin. 

18. Göklerde ve yerde hamd, yalnız O'nundur. Gündüzün sonunda 
ve öğle vaktine vardığınızda da (tesbih edin) . 

19. Ölüden diriyi çıkartır, diriden de ölüyü çıkartır. Arzı da öldükten 
sonra diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksın ız. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede, insanların yaratılışını örnek vererek yeniden 
yaratılışı ispatladı ve r � "çıkarır" kelimesiyle bu iki hususu birbirine yaklaştırdı . 
Ayetin manası şudu�'Dirinin ölüden,  ölünün diriden çıkması gibi insanlar da 
öldükten sonra gömülü oldukları yeryüzünden diri olarak çıkarlar.562 

561 el-Kelam 'ala mes'eleti's-sema' (246-255) 
562 İ'lamu'l-Muvakkıtn (1/186) 
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20. Sizi topraktan yaratmış olması sonra da beşer olup dağılmanız da 

O'nun ayetlerindendir. 
21 . Sizin için nefislerin izden kendileri ile sükun bulacağınız ve ara

nızda muhabbet ve merhamet kıldığı eşler yaratmış olması da O'nun 
ayetlerindendir. Muhakkak bunlarda düşünen bir topluluk için ayetler 
vardır. 

22. Göklerle yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı ol
ması da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunlarda alimler için ayetler 
vardır. 

23. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O 'nun lütfundan (rızık) 
aramanız da O'nun ayetlerindendir. Muhakkak bunlarda işiten bir top
luluk için ayetler vardır. 

24. Korku ve ümitle size şimşeği göstermesi ve gökten su indire
rek yeryüzünü ölümünden sonra o su ile can/andırması da O'nun 
ayetlerindendir. Muhakkak bunda aklını kullanan bir topluluk için 
ayetler vardır. 

25. Göklerin ve yerin O'nun emri ile durması da O'nun ayetlerindendir. 
Bundan sonra sizi bir tek çağırışla çağırınca hemen yerden çıkıverirsiniz. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu surelerde çeşitli ayetler zikretmiş, göklerin ve yerin yaratılışı 
ile toplumların dil ve renklerinin farklılığını alimlere bir dellli olarak takdim etmiş
tir. Çünkü onların hepsi, bunun açık-seçik bir delll olduğunu bilmektedirler. 

Keza erkeklerin sükunet bulduğu eşler yaratıp aralarında sevgi ve merhamet 
kılmasının ise düşünen kimseler için ibret olduğunu bildirmiştir. Çünkü kişinin 
eşiyle huzur bulması ve eşler arasındaki sevgi, şefkat ve merhamet ancak dü-
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şünce ve basiret gözüyle görülebilecek bir durumdur. Bu huzur ve sevginin çık
tığı hikmet, rahmet ve kudrete basiret gözüyle bakan kimse, Allah' ın rububiyet, 
üluhiyet, hikmet ve rahmetiyle yaratıklarına lütufta bulunan gerçek ilah olduğu
nu anlar. 

Aynı şekilde geceleyin uyumanın, gündüz de Allah'ın lütfuyla geçim temin 
edip çalışmanın dinleyen bir topluluk için ibretler taşıdığını belirtmiştir. Buradaki 
"dinleme" ile kasıt; anlamak, ayetler hakkında kafa yormak ve onlarla peygam
berlerin haber verdiği ölümden sonraki hayat ve diriliş arasında ve gece uyku
sundan uyandıktan sonra geçim için çalışmak üzere kalkmak arasında irtibat 
kurmaktır. işte bundan, sadece peygamberlerin getirdiği prensipleri dinleyen, 
onlara kulak veren ve bundan ibret alan kimseler faydalanabilir. 

Şimşeğin çakmasının, yağmurun yağmasını ve onunla yeryüzünün dirilişinin 
akleden kimseler için ibret olduğunu belirtmiştir. Çünkü bunlar gözle görülen ve 
duyu organlarıyla algılanan hadiselerdir. Kişi, kalp gözüyle bunlara bakar ve ak
lını kullanırsa Allah Tea.Ja'nın varlığını, kudretini , bilgisini, merhametini, hikme
tini ,  bildirmiş olduğu ölümden sonra dirilişin kuruyan toprağın canlanması gibi 
gerçekleşeceğini kavrar. Bunlar ancak akledilerek ve kalp gözüyle idrak edilebilir. 
Duyu organları bunu gösterir, akıl da bunların birer ibret olduğunu kavrar. 

Allah Teala, gözün gördüğü ve aklın delil ve şahit tutulduğu bir ibret vesikası 
zikretmektedir: "Yine O'nun de/illerindendir ki, size korku ve ümit vermek üzere 
şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. 
Doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için dersler vardır. " 

Sözünü kalpler için hayat ve manevi hastalıklar için şifa kılan Allah' ın şanı 
çok yücedir. 563 

Eşini seven kimse kınanmaz. Aksine eşini sevmesi, kişinin olgunluğunu gös
terir. Nitekim Allah Teala, eşlerin kulları için bir lütuf olduğunu bildirmek üze
re şöyle buyurmuştur: "Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)n izden eşler yaratıp 
aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. 
Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. "564 

Allah Teala, kadını erkeğin kalbinin huzur bulacağı bir vesile kılmış, erkekle 
kadın arasında da merhametle karışık bir sevgi, saf bir muhabbet var etmiştir.565 

563 Miftahu Dari's-Seade (203-204) 
564 Rum 30/21 
565 el-Cevabu' l-Kafi (357-358) 
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26. Göklerle yerde olanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğicidirler. 
27. Yaratıkları ilkin yoktan var eden sonra da onu tekrar iade eden 

O'dur. Ve bu O'na göre daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek 
sıfat(lar) yalnız O'nundur. O, Azizdir, Hakimdir. 

28. (Allah) size kendi nefislerinizden bir m isal getirdi. Size rızık ola
rak verdiklerimizde eliniz altındaki kölelerinizin size ortak olup o rızıkta 
hep birlikte eşit olmayı ve kendiniz (gibi) hür olan diğer ortakların ızdan 
çekindiğiniz gibi onlardan da çekinmeyi kabul eder misiniz? İşte akılla
rın ı kullanan bir topluluk için ôyetleri böylece açıklarız. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimenin manası şudur: Sizden biriniz, kölesinin kendisine ortak 
olmasını istemezken üluhiyet konusunda benim kullarımın bana ortak olduğu
nu nasıl iddia edersiniz? İlahlık sadece bana yaraşır, başka hiç kimseye değil! 
İlahlığı başkalarına da yakıştıran kimse beni hakkıyla takdir edememiş, bana 
layıkıyla saygı duymamış, yaratıklanmdan ayn olarak sahip olduğum ülCıhiyeti 
bana tahsis etmemiş demektir. 

Allah'la birlikte başka varlıklara kulluk eden kimse Allah' ı  layıkıyla takdir 
edememiş demektir.566 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, kölelerinin kendilerine ortak olmasından 
hoşnut olmadıklarını zikrederek Allah'tan başka ilah edinen kimselerin davra
nışlarını çürütüyor ve şöyle buyuruyor: Sizden biriniz, kölesinin kendisine ortak 
olmasını hoş karşılamaz ve buna razı olmazken benim kullarımı nasıl bana ortak 
kılar da bana kulluk eder gibi onlara kulluk edersiniz? 

Bu, Allah'tan başka varlıklara kulluk etmenin aklen ve vicdanen çirkinliği 
bilinen bir davranış olduğunu açıklar. Vahiy, bu konuda sadece aklı ikaz etmiş ve 
onun yapısında zaten mevcut olan bu bilgiye bir yönlendirmede bulunmuştur.567 

566 el-Cevabu' l-Kafi (357-358) 
567 Medaricü' s-Salikln (1/240) 
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29. Hayır, zulmedenler, bilgisizce hevôlarına uydular. Allah 'ın saptır
dığın ı  hidayete ulaştıracak kimdir? Onlar için h içbir yardımcı olmaz. 

30. Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarat
tığı fıtratına dosdoğru çevir. Allah 'ın yaratışın ı  değiştirmek sözkonusu 
değildir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

31 . O'na dönenler olun. O'ndan korkun. Namazı da dosdoğru kılın 
ve m üşriklerden olmayın .  

Tefsiri: 

Allah Teala, "yüzü dine çevirme" ifadesinin; samimiyetle yönelmek ve din 
uğrunda çaba sarfetmek demek olduğunu, sadece Allah'a yönelip başkaların
dan yüz çevirerek O'nu sevmeyi ve O'na kulluk etmeyi de içine aldığını açıkla
maktadır. 

Allah Teala, kullarını bu özellikte yaratmıştır. Eğer yaratılışlarıyla baş başa bı
rakılsalar bu özellikten yüz çevirmez ve başka bir tercihte bulunmazlar. Ne var ki , 
bu yaratılış değiştirilip bozulabilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmaktadır: "Her çocuk fıtrat üzere doğar. Daha sonra anne ve 
babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi olarak yetiştirir. Nitekim hayvanlar da 
hiçbir kusuru olmaksızın sapsasağlam doğarlar. Siz kesik atmadan önce onlarda 
her hangi bir kusur görmezsiniz" Daha sonra Ebu Hureyre -radıyallahu anh- şöyle 
demiştir: Dilerseniz şu ayeti okuyun: "Yüzünü  hanif olarak dine, Allah insanları 
hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allôh 'ın yaratışında değişme yoktur. İşte 
dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz O'na yönelerek 
O'na karşı gelmekten sakın ın!" 

Ayet-i kerimede bulunan �- _:! "Hepiniz O'na yönelerek" ifadesi, mef'Cılün 
bih ( nesne) olan ı..1"81 " insanlar" kelimesinin durumunu niteleyen hal (durum 
zarfı) olduğu için mansuptur (üstündür) . Buna göre anlamı "Allah, insanları, 
kendisine yönelici özellikte yaratmıştır" demektir. 

Allah'a yönelmek ise, başkalarından yüz çevirip sadece O'nu sevip O'na 
yönelmeyi ihtiva eder. 

İmam Müslim' in ,  es-Sahih adındaki eserinde , '!yad b. Hımar'dan naklet
tiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Allah 
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Teala, vahiy ile bana öğretmiş olduğu sizin bilmediğiniz hususları size öğretmemi 
emretmiştir. O, şöyle buyurmuştur: Kullarıma bahşettiğim her mal helaldir. Ben, 
kullarımı hanif (tevhfd ilkesine yatkın) olarak yarattım. Ancak şeytanlar gelip onları 
dinlerinden saptırdı, onları, hakkında h içbir delil indirmediğim varlıkları bana or
tak kılmaya sevketti ve onlara benim helal kıldığım şey/eri haram kıldı. "568 

Demek ki Allah Teala, kullarını ,  sadece kendisine itaat etmeyi, boyun eğme
yi ve layıkıyla sayıp sevmeyi içeren tevhid ilkesine yatkın bir şekilde yaratmıştır. 
Gökler, yer ve bu ikisi arasındakilerin yaratılışın ve ahenkli bir şekilde çalışma
sının sebebi ve gereği budur. Kainat bunun için vardır. Cennet ve Cehennem 
bunun için yaratılmış, peygamberler bunun için gönderilmiş, kitaplar bunun için 
indirilmiştir. Bunu dikkate almayan ve başka tercihlerde bulunan toplumlar bu
nun için helak edilmiştir. 

Allah Teala'nın tapılmaya, sevilmeye ve övülmeye layık olması kendiliğin
den ve mutaka gereken bir durumdur. O, Gani (hiçbir şeye muhtaç olmayan) ,  
gücü her şeye yeten,  el-Hayy (diri) ve el-Kayyum (her şeyi yöneten) ,  es-Semi' 
ve el-Basir (her şeyi işitip gören) olduğu gibi gerçek İlah' tır da. İlah; sevilmeye, 
sayılmaya, çekinilmeye, itaat edilmeye, tevazu gösterilmeye, kulluk edilmeye ve 
tapılmaya layık olan varlık demektir. 

Allah Teala, kullarını yaratmamış olsaydı bile tapılmayı hak eden yegane 
gerçek İlah olurdu. Nitekim O, kulları kendisine kulluk etmese de kulluk edilmeye 
layıktır. Kullarının kendisine kulluk edip tapınmamasını ve kendisini övmemesini 
takdir etmiş olsaydı bile yine tapılmaya ve övülmeye layık olurdu. Çünkü Allah, 
kullarını yaratmadan önce de, onları yarattıktan sonra da, onları yok ettikten 
sonra da tapılmaya layık olan yegane ilahdır. İlahlığı ve övülmeyi, onları yarat
ması ve onlara herhangi bir şeyi emretmesi sebebiyle hak etmemiştir. Aksine 
O' nun ilahlığı, hiçbir şeye muhtaç olmaması ,  övgü ve yüceliğe layık oluşu, ken
disinden ayrılması mümkün olmayan zati özelliklerdir. Çünkü O, varlık, dirilik, 
kudret, ilim gibi kemal sıfatlarına haizdir. 

Allah'ın dostları , has kulları ve sevenleri, bilmektedirler ki, akıl ve yaratılışa 
göre kulluk etmeye Allah Teala'dan daha layık bir varlık ve O'ndan yüz çevir
mekten de daha çirkin bir davranış yoktur. Çünkü akıl ve yaratılış, peygamber 
göndermemiş, kitap indirmemiş, Cennet ve Cehennemi yaratmamış olsaydı bile 
Allah ' ın kulluk edilmeye layık olduğuna şahitlik edip durmaktadır. Peygamber
lerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi , Allah Teala'nın yaratılış ve akıllara 
vermiş olduğu bu özelliği güçlendirmek, mükemmelleştirmek ve yapmış olduğu 
lCıtfu artırmak içindir. Böylece din ve yaratılış birbiriyle uyumlu hale gelmiş ve 
her ikisinin de aynı kaynaktan geldiği ortaya çıkmıştır. Yaratılış, din ve aklın gere-

568 Müslim (V/716) Cenne, Bab: es-Sıfat elletl yu'rafu biha ehlü'l-cenne; Ahmed b. Hanbel 
(IV/162) 
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ği olarak bu gerçeği gören Allah' ın dostları, derhal ona kulluk etmişler, O'nu sev
miş, yüceltmiş ve övmüşlerdir. Çünkü yaratılış, din ve akıl bir olup her taraftan 
aynı gerçeği haykırmakta ve yaratıcı , ilah ve yardımcı olan Allah'a çağırmakta
dır. Bunun üzerine onlar da, hiçbir şüpheye düşmeyen ,  O'ndan yüz çevirmeyi ve 
başkalarını tercih etmeyi gerektirici hiçbir arzu ve hevese kapılmayan mutmain 
kalpleriyle O'na yönelmişler, "Haydi kurtuluşa! "  çağrısını yapan muhabbet ve 
itaatin gereklerine derhal uymuşlar, gerçek efendileri olan Allah' ın hoşnutluğunu 
elde etmek için canlarını feda etmişler, O'na ulaşmayı arzu etmişler ve bu uğurda 
bir çok meşakkate göğüs germişlerdir. Onların dini sevgi dinidir. O din , zorlama 
içermeyen bir dindir. Onlar, sevgi dolu kimselerin takip ettikleri ve hiçbir kesintisi 
olmayan bir gidişata sahiptirler.569 

Bu ayetteki i...l'"t.:.ıı "insanlar" kelimesi, tüm insanları içine alır. Böylece, Allah 
Teala'nın, tüm insanları bu özellikle yarattığı anlaşılır. Ayrıca ..lıı �J4 "Allöh 'ın 
yaratışı" ifadesindeki "yaratılış" kelimesinin Allah'la oluşturduğu isim tamlaması; 
kınama değil ,  övgü içerir. Böylece ayette söz konusu edilen yaratılışın; "Allah' ın 
dini" , "Allah' ın evi" ve "Allah' ın devesi"570 tamlamalarında olduğu gibi övülen 
bir yaratılış olduğu, kınanmadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim Allah Teala şöy
le buyuruyor: "Sen yüzünü hanlf olarak dfne, Allah insanları hangi fıtrat üzere 
yaratmış ise ona çevir" 

Ümmetin ilk nesillerinin yaptığı açıklama şöyledir: İbn Cerir et-Taberi şöyle 
demiştir: Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey Muhammed! Yüzünü, Allah' ın çevir
miş olduğu yöne çevir. O, O'na dosdoğru itaat etmeyi içeren dindir. Ayette geçen 
"Allah' ın fıtratı" ise, Allah' ın insanları yarattığı özelliktir. ö� "fıtrat" kelimesi, 
öncesindeki � 0jjj �ıp. j Hı:; "Sen yüzünü hanfj olarak dine çevir" ayetinin 
manasından anlaşılan fiilin masdarı olduğu için mef 'Cıl-i mutlak olarak mansup 
(üstün) olmuştur. Çünkü ayetin anlamı ö_,6 clb � i...l'"UI  .uıı _,6 "Allah insanları 
bu özellikte yaratmıştır" şeklindedir. 

Daha sonra Taberi "Bizim bu konudaki açıklamalarımızı te'vil yapan kimse
ler de söylemiştir" demiş ve ayetle ilgili olarak şu rivayetleri nakletmiştir: 

İbn Zeyd şöyle demiştir: "Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çe
vir" Fıtrat, İslam' dır. Allah'ın onları yaratmasından başlayarak ataları Adem' den 
beri insanların hepsi bunu kabul etmeye yatkın kılınmıştır. 

Mücahid şöyle demiştir: Fıtrat, din ve İslam demektir. 

Yezid b .  Ebi Meryem' in nakline göre Hz. Ömer -radıyallahu anh-, Muaz b .  
Cebel' e -radıyallahu anh- şöyle sormuştur: 

569 Miftahu Dari's-Seade (42 1-423) 
570 Bu ifade, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Salih' in (a.s) devesi hakkında kullanılmaktadır. Bk. Şems 

91/15 (Mütercimin notu) 
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- Bu ümmetin işlerinin yolunda gidişi neye bağlıdır? 

Muaz: 

- Kurtuluşu sağlayan üç esastır: İhlas, namaz ve itaat. İhlas, Allah' ın insanları 
yarattığı, yaratılışlarına doğuştan verdiği özelliktir. Namaz, dindir. İtaat ise koru
mayı sağlar. 

- Doğru söyledin! 

''A/lah 'ın yaratışında değişme yoktur" ayeti, Allah' ın dinini değiştirmek ola
cak şey değildir, böyle bir şey yapılması uygun değildir, anlamındadır. 

İbn Nedh, Mücahid' in ,  bu ayete "Allah' ın dinini değiştirmek yoktur" anla
mını verdiğini nakletmiş ve şunu ilave etmiştir: Sonra Mücahid, bu ayet hakkın
daki yorumunu öğrenmek için İkrime'ye bir adam gönderdi . İkrime ,  bu ayetteki 
"A//Cıh ' ın yaratışında değiştirme yoktur'" ifadesi ile hadım etmenin kastedildiğini 
ileri sürmüş. Bunu öğrenen Mücahid, "İkrime yanıldı ,  ayetteki j>. "yaratış" ke
limesiyle din kastedilmiştir" dedi ve şunu ekledi :  Allah ' ın yaratışında değiştirme 
yoktur. İşte dosdoğru din budur! 

Ayetteki J.>- "yaratış" kelimesiyle dinin kastedildiği görüşü başka bir kanalla 
İkrime' den de rivayet edilmiştir. Said b. Cübeyr, Dahhak, İbrahim en-Naha! ve 
İbn Zeyd' in görüşleri de böyledir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh-, İkrime ve Mücahid'den yapılan bazı rivayetlere 
göre ise , ayetteki J;:. "yaratış" ile "hadımlaştırma"nın kastedildiği belirtilir. Bu 
iki görüş arasında bir tezat yoktur. Çünkü Allah Teala, Kur'an'da şeytanın şöy
le söylediğini belirtmektedir: "Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların 
kulakların ı  yaracaklar (putlar için n işanlayacak/ar, şüphesiz onlara emredeceğim 
de A//Cıh ' ın yarattığını  değiştirecekler"571 Allah' ın ,  kullarının yaratılışına uygun 
kıldığı dini değiştirmek, O'nun yaratışını değiştirmek demektir. Hadımlaştırmak, 
hayvanların kulaklarını yarmak da O'nun yaratışını değiştirmek anlamına gelir. 
Bu sebeple Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bunları birbirine benzetmiştir. 
Bir kısmı dini değiştirir, bir kısmı ise yaratılışı . . .  Biri , ruh ve nefsin yaratılış özelli
ğini değiştirir; diğeri ise bedeni yaratılış özelliğini .572 

571 Nisa 4/1 ı9 
572 Şifau' l-Alil (286-287) 
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32. O, dinlerini parça parça eden ve fırkalara ayrılanlardan (olma

yın). Bununla beraber her bir fırka sahip olduğundan memnundur. 
33. İnsanlara bir sıkıntı isabet etse, hemen Rabblerine yönelenler 

olarak O'na dua ederler. Sonra onlara nezdinden bir rahmet tattırırsa, 
bakarsın ki onlardan bir fırka, Rabb/erine ortak koşar; 

34. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler diye. Faydalanın 
bakalım! Yakında bileceksiniz. 

35 . Yoksa Biz onlara kesin bir delil indirdik de onlara, O'na ortak 
koşmalarını bu mu söylüyor? 

36. İnsanlara bir rahmet tattırsak ondan dolayı şımarıverirler. Elleri
nin önünden gönderdik/eri sebebi ile de onlara bir kötülük gelip çatarsa, 
hemen ümitlerini kesiverirler. 

37. Görmezler mi ki; şüphesiz Allah dilediğinin rızkını geniş tutar 
ve daraltır. Muhakkak bunda iman eden bir topluluk için ayet (ibret ve 
delil) ler vardır. 

38. Akrabaya, yoksula ve yolculara haklarını ver. Bu, Allah 'ın rızasını 
isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar umduklarına kavuşanların ta 
kendileridir. 

39. İnsanların malları arasında artış göstersin diye verdiğin iz her han
gi bir faiz, Allah katında artmaz. Fakat Allah 'ın rızasını arayarak verdiği
niz zekata gelince; işte onlar (mükafatları) kat kat artıranlardır. 



Bedai'ut-tefsir 

40. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra 
da sizi diriltecek olandır. Sizin ortakların ızdan bu işlerden birisini olsun 
yapabilen var mıdır? O, koştukları ortaklardan yüce ve münezzehtir. 

41 . İnsanların kendi elleri ile kazandıklarından ötürü karada ve de
nizde fesat başgösterdi. İşlediklerinin bazısını onlara tattırsın diye. Belki 
dönerler. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime dünyanın çeşitli hallerine uygundur. Onunla gerçekler ara
sında tam bir uyum vardır. 

Meyve, ekin ve hayvanlar hakkında her vakit nice felaket ve afetlerin meyda
na geldiği görülüp durmaktadır. Meydana gelen bu felaketlerin, birbirinin uzan
tısı olarak tetiklediği başka felaketlere sebep olduğu da görülmektedir. İnsanlar 
haksızlık ve azgınlık ettikçe Allah da onların gıdaları, meyveleri, havaları, suları , 
bedenleri, yaratılışları, suretleri, şekilleri ve huylarında -yaptıkları haksızlık, is
yan ve günahların gereği olarak - bela ve musibetler yaratıyor. Yemin olsun ki, 
buğday ve başka mahsullerin taneleri eskiden şimdikinden daha büyüktü. On
lardaki bereket de şimdikinden daha çoktu. Nitekim Ahmed b .  Hanbel rivayet 
zinciri vererek şöyle bir nakilde bulunmuştur: Emevi hanedanının fertlerinden 
birinin hazinelerinde, içinde hurma çekirdeği büyüklüğünde buğday taneleri bu
lunan bir kese ele geçirildi. Üzerinde "Adaletin uygulandığı günlerde yetişmiştir" 
ibaresi yazılıydı. Ahmed b. Hanbel bu kıssayı ,  Müsned adındaki eserinde rivayet 
ettiği bir hadisin hemen peşinden zikretmiştir. 

Bulaşıcı hastalık ve musibetlerin çoğu, o hastalık ve musibetlerle helak edil
miş olan geçmiş toplulukların uğratıldıkları azabın kalıntılarıdır. Onların işledik
leri davranışları işleyen kimselerin başına dert olmayı beklemektedir. Böylece 
geçmişte ve şimdi aynı davranışları işleyenler tam bir adalet gereği olarak aynı 
felaketle karşı karşıya kalmaktadır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  taun 
hakkındaki hadisinde bu gerçeğe şöyle işaret etmiştir: "O, İsrôfl Oğulları 'na gön
derilen bir azap ve belô.nın kalıntısıdır" 

Aynı şekilde Allah Teala, bir topluluğa yedi gece sekiz gün rüzgarı musallat 
etmiş573, bu günlere de o rüzgardan bir kalıntı bırakmıştır. Bunda da bir öğüt ve 
ibret vardır. 

Allah Teala iyi ve günahkar herkesin davranışlarını yeryüzünde mutlaka bir 
takım sonuçlar doğuracak özellikte var etmiştir. İyiliği, zekatı ve sadakayı en
gellemeyi yağmurun yağmamasının, kıtlık ve kurak.lığın sebebi kılmıştır. Fakir
lere haksızlık etmeyi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, güçlünün zayıfı ezmesini ise, 
hükümdarların ve merhamet yoksunu, taş kalpli yöneticilerin zulmünün oluş-

573 Burada Hud kavmi kastedilmektedir. Bk. Hakka 69/6-7 (Mütercimin notu) 
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masına sebep kılmıştır. Gerçekte onlar, halkın yaptığı kötü davranışların zalim 
yönetici suretine bürünmüş şeklidir. Allah Teala, adalet ve hikmeti gereği, in
sanların davranışlarını onlara uygun kalıp ve şekillerde göstermektedir. Onların 
davranışlarının neticeleri, bazen kıtlık, bazen kuraklık, bazen düşman ve zalim 
yöneticilerin zulmüne uğramak, bazen bulaşıcı hastalıklarla boğuşmak, bazen hiç 
kurtulamadıkları üzüntü, acı ve kederlere tutulmak, bazen gök ve yerin bereke
tinin kesilmesi, bazen de şeytanların azaba sebep olacak hususlara teşvik etmesi 
şeklinde ortaya çıkar. Böylece haklarındaki azap kelimesi gerçekleşir ve hepsi 
kendisi için yaratılıp hazırlanan akıbete uğrar. 

Akıllı olan kimse kainata basiret gözüyle bakar, onu müşahede eder ve 
Allah' ın adalet ve hikmetini görür. O zaman ona peygamberlerin ve onları izle
yenlerin kurtuluş yolunda oldukları, diğer yaratıkların da yok oluşa ve Cehen
neme gittikleri ayan-beyan görünecektir. Allah emrini yerine getiricidir. O'nun 
hükmünü bozacak, emrini geri çevirecek hiç kimse yoktur. Muvaffakiyyet sadece 
Allah' tandır. 574 

Mücahid şöyle demiştir: Zalim bir kimse yönetici yapılırsa haksızlık ve boz
gunculuk yapmaya uğraşır. Bu sebeple Allah Teala yağmur yağdırmaz, ekin ve 
insanlar helak olur. Allah Teala bozgunculuğu sevmez. 

Mücahid bu sözlerini müteakıben şu ayeti okumuştur: "İnsanların bizzat ken
di işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının 
bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler" 

Mücahid daha sonra çevresindekilere şöyle demiştir: Dikkat edin] Allah'a  
yemin olsun ayette söz konusu edilen deniz,  şu  sizin bildiğiniz deniz değildir. Her 
şehrin altında akmakta olan bir deniz vardır. Kastedilen budur! 

İkrime de şöyle demiştir: Dikkat edin ! Burada söz konusu edilen denizin 
şu sizin bildiğiniz deniz olduğunu söylemiyorum ben! Burada kastedilen deniz, 
şehirlerin altında bulunan denizdir. 

Katade ise şöyle demiştir: Ayetteki "kara" ile kastedilen şehir halkı, "deniz" 
ile kastedilen ise köy ve kırlarda yaşayan kimselerdir. 

Bize göre bu yorumun açıklaması şöyledir: Allah Teala, şu ayet-i kerimede 
tatlı suyu "deniz" olarak isimlendirmiştir: "İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu 
tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar) . "575 
Yeryüzünde suyu tatlı olan bir deniz yoktur. O halde burada kastedilen akarsu
lardır. Çünkü denizlerin suyu tuzlu olur. Bu sebeple Katade, akarsuların aktığı ka
ralara bu suların ismini vererek buralarda yaşayan insanlara "akarsu boylarında 
yaşayanlar" manasında "deniz ehli" demiştir. 

574 Zadü'l-Mead ( IV/363-364) 
575 Fatır 35/12 • 
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İbn Zeyd şöyle demiştir: "Karada ve denizde düzen bozuldu" ifadesindeki 
.:.L:ii ı "bozukluk" ile "günahlar" kastedilmiştir. 

İbn Zeyd, ortaya çıkan bozukluğun sebebinin günahlar olduğunu, bozuklu
ğun bizzat günahlardan ibaret olduğunu belirtmek istemektedir. 

ı� t.?-:Üı � 1: 8 ;!4 ''Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın" ifadesindeki 
J "lam" edatı, lam-ı akıbe (sonucu göstermek} veya lam-ı ta'lll (sebep bildirmek 
için)dir. Birinci ihtimale göre ayetteki fesatla kasıt, kötülükler ve kulların isyan 
etmesi durumunda Allah' ın yeryüzünde yarattığı felaketlerdir. Kullar ne zaman 
bir günah işleseler Allah da onlara bir ceza hazırlar. Nitekim seleften bazıları şöyle 
demişlerdir: Siz ne zaman bir günah işleseniz Allah size bir ceza verir. 

Görünen o ki, ayette geçen "fesad" ile kasıt, günahlar ve onun gerektirdiği 
sonuçlardır. "Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın" ifadesi, bunu göster
mektedir. 

Allah Teala bize yaptığımız günahların pek azının sonucunu tattırmaktadır. 
Eğer tüm davranışlarımızın sonuçlarını tattırsaydı yeryüzünde h içbir canlı bırak
maz, hepsini helak ederdi.576 

42. De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da sizden önce geçenlerin 
ôkibetlerinin nasıl oduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik/erdi. " 

43. Asla geri çevirilemeyecek ve insanların da bölük bölük ayrılacağı 
b ir gün olan Allah 'ın o günü gelmezden evvel yüzünü o dosdoğru dine 
çevir. 

576 Fatır 35/45 Bk. el-Cevabü'l-Kafi (89-90) 
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44. Kim küfre saparsa, küfrü kendi aleyhine olur. Kim de salih amel 

işlerse onlar da kendileri için (iyi bir yer) hazırlamış olurlar. 
45. Ta ki iman edip salih amel işleyenlere kendi lütfundan karşılık 

versin. Çünkü O, kafirleri sevmez. 
46. Rahmetinden size tattırması, emri ile gemilerin akıp gitmesi, O'nun 

lütfundan arayasınız ve olur ki şükredersin iz diye, rüzgarları müjdeciler 
olarak göndermesi de O'nun (kudretine belge olan) ayetlerindendir. 

47. Anda/sun ki Biz senden önce kavimlerine rasuller gönderdik. 
Onlar da kavimlerine açık açık delillerle geldiler. Biz de günahkarlardan 
intikam aldık. Mu 'minlere yardım etmek ise zaten üzerimize bir haktır. 

Tefsiri : 

Bu, Allah Teala'nın kendisi için hak olarak gördüğü bir şeydir. Ayetteki J;
"hak" kelimesinin ve � edatının da gösterdiği üzere, bu, hem bir talep hem de 
Allah' ın gerekli gördüğü bir husustur.577 

577 Bedfüu' l-fevfüd (11/162) 
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48. Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar, 
gökte dilediği şekilde onu (bazen) yayar, (bazen) parça parça da eder. 
Yağmurun onların arasından çıktığın ı  görürsün. Onu dilediği kullarına 
isabet ettirince, onlar hemen seviniveririrler. 

49. Hôlbuki onlar bundan önce, üzer/erine yağmur indirilmeden 
önce, gerçekten ümit kesmişlerdi. 

50. Allah 'ın rahmet eserlerine bir bak: O ölümünden sonra arzı nasıl 
diriltiyor? İşte bunu yapan -hiç şüphesiz- ölüleri diriltecektir. O, herşeye 
gücü yetendir. 

51 . Eğer Biz bir rüzgar göndersek, onlar da ardından onu (ekini) 
sararmış görürlerse, bundan sonra onlar muhakkak inkôra saparlar. 

52. Bu yüzden sen, yüz çevirip geri gittiklerinde ölmüşlere ve sağır
lara dôveti işittiremezsin. 

53. Sen kör olanları, sapıklık/arından h idôyete iletecek de değilsin. 
Sen ancak ôyetlerimize iman edip teslim olanlara işittirirsin. 

54. Allah sizi (önce) bir zaaftan yaratan, sonra zayıflığın ardından 
kuvvet, sonra kuvvetin ardından zayıflık ve ihtiyarlık kılandır. Dilediğini 
yaratır. O çok iyi bilendir, gücü yetendir. 

55. Kıyametin kopacağı gün günahkôr/ar bir saatten başka eğlenme
dik/erine yemin edeceklerdir. Onlar işte böyle döndürülüyor/ardı. 

56. Kendilerine ilimle iman verilmiş olanlar diyeceklerdir ki: ''Anda/
sun ki, Allah 'ın Kitabında (belirttiği üzere) diriliş gününe kadar eğlendi
niz. İşte bu, yeniden diriliş günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. " 

57. O günde zulmedenlere mazeret bildirmeleri fayda vermez ve on
lardan Rabblerini razı etmeleri de istenmez. 

58. Anda/sun ki, Biz bu Kur'ôn'da insanlara her çeşit misalden örnek 
verdik. Anda/sun eğer onlara bir ôyet getirsen o kôfirler elbette şöyle 
diyeceklerdir: "Siz ancak bôtı/ şeyler uyduran/arsınız. " 

59. işte bilmeyenlerin kalb/eri üzerine Allah böyle mühür vurur. 
60. O halde sabret. Muhakkak ki Allah 'ın va 'di haktır. İnanmayanlar 

asla seni aceleciliğe sürüklemesin. 



LOKMAN SÜRESİ 
[34 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Elif, Lam, Mfm. 
2. Bunlar, pek hikmetli Kitabın ayetleridir. 
3. Ihsan edenler için hidayet ve rahmettir. 
4. Onlar ki, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete 

kesin olarak iman edenlerdir. 
5. İşte onlar, Rabblerinden bir h idayet üzeredirler ve onlar felah bu

lanların ta kendileridir. 
6. İnsanlardan kimisi, (insanları) bilgisizce Allah 'ın yolundan saptır

mak ve o ayetleri bir eğlence edinmek için boş sözleri satın alırlar. İşte 
onlar için horlayıcı b ir azab vardır. 

7. O kimseye, ayetlerimiz okunduğu zaman güya iki kulağı sağırmış 
da bunları işitmemiş gib i büyüklenerek yüz çevirir. Sen ona çok acıklı 
bir azabı m üjdele! 
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Tefsiri: 

Seleften bir çok kimse ayetteki ��I � "boş laf"ı çalgı olarak tefsir etmiştir. 
Bu konuda müminlerin annesi Hz. Aişe' den -radıyallahu anh- merfü (rivayet zinciri 
Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan) şöyle bir hadis nakledil
mektedir: "Allah Teala, şarkı söyleyen cariyeyi, onun alım-satımını, ondan elde 
edilen karı, ona şarkı öğretilmesini ve onu dinlemeyi yasaklamıştır" Daha son
ra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu ayet-i kerimeyi okudu: "İnsanların 
öylesi var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve 
sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. "578 

Tirmizi de Ebu Ümame kanalıyla şöyle bir hadis rivayet etmiştir: Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Şarkı söyleyen cariyelerin alım
satımıyla uğraşmayın ve onlara şarkı öğretmeyin! Onların ticaretinde h içbir hayır 
yoktur. Onlardan elde edilen gelir de haramdır. Şu ayet-i kerime bu konuda nazil 
olmuştur: İnsanların öylesi var ki, herhangi bir ilmi delf/e dayanmadan Allah yol
undan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. "579 

Bu hadisi Ahmed b. Hanbel ve Abdullah b .  ez-Zübeyr el-Humeydi "Müs
ned" adındaki eserlerinde rivayet etmişlerdir. 

Şu halde ��ı _,.iJ ifadesini sahabe ve tabiunun çalgı ile tefsir ettiği sabit 
olmuş demektir. 

Ebü's-Sahba şöyle demiştir: Abdullah b .  Mes'Od'a -radıyallahu anh- bu ayetin 
tefsirini sordum. Şöyle dedi: Burada kastedilen çalgı ve onu dinlemektir. 

"Suyun bitkiyi bitirmesi gibi çalgı da kalpte nifak oluşmasına sebep olur" 
sözü de ona aittir. 

İbrahim en-Naha! ve Hasan-! Basri de, bu ayette kastedilenin çalgı olduğu
nu belirtmişlerdir.580 

Vahidi ve başkaları şöyle demiştir: Müfessirlerin çoğu ayetteki ..::..:�ı � 
"lehve'l-hadis (boş söz)" ifadesiyle çalgının kastedildiği görüşündedir. Said b .  
Cübeyr ve Mukassem'in rivayetine göre İbn Abbas -radıyallahu anh- böyle söyle
miştir. Ebü's-Sahba'nın nakline göre İbn Mes'ud da -radıyallahu anh- bu görüştedir. 
Mücahid ve İkrime'nin görüşleri de aynı doğrultudadır. 

Sevr b. Ebi Fahta'nın, babasından naklettiğine göre İbn AbbaS- -radıyallahu 
anh- bu ayet hakkında şöyle demiştir: Burada söz konusu edilen,  gece gündüz 
şarkı söyleyen cariyeler alıp satan kimselerdir. 

578 Bu hadisi Taberanl el-Evsafta rivayet etmiştir. Ayrıca bk. Mecmau'z-Zevfüd ( IV/91 ) ;  İbni ' l 
Cevzl, Telblsü İblis (333);  İbn Ebi'd-dünya, Zemmu'l-Melah! (37) 

579 Tirmizl (111/89) Tefsir, Bab: SCıretü Lukman; İbn Mace (11/10), Ticarat, Bab: el-Hass 'ale'l
Mekasib. Elbanl, Tirmizl'nin naklettiği her iki yerde de bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 

580 el-Kelam fi Mes'eleti's-Sema' ( 1 1 1- 1 13)  
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İbn Ebi' Nedh de Mücahid' in şöyle söylediğini nakletmiştir: Bu ayette kaste
dilen, şarkı söyleyen köle ve cariyelerin yüksek fiyatla satın alınıp onların şarkıla
rının ve bu şarkılarla aynı mesabedeki boş sözlerin dinlenmesidir. 

Mekhul'ün görüşü ve Ebu İshak' ın terdhi de bu doğrultudadır. 

İbn Ebi' Nedh sözlerine şunu eklemiştir: Bu ayetin açıklamasıyla ilgili yapılan 
yorumların çoğu, ayette geçen ��I jJ "lehve' l-hadi's" ifadesinin çalgı olduğu 
yönündedir. Çünkü çalgı, Allah ' ı  anmaktan alıkoyar. 

Vahidi' şöyle demiştir: Ayeti açıklayan alimler şunu ileri sürerler: Eğlence , 
şarkı, çalgı ve çalgı aletlerini Kur'an a terdh eden herkes ayette zikredilen kına
maya hedef olur. Her ne kadar ayette 0� "satın alır" kelimesi kullanılmışsa da 
bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "değiştirme" ve "tercih etme" anlamında kullanıl
maktadır. Kur'an'da bunun birçok örneği vardır. Katade'nin bu ayet hakkında 
söylediği şu söz de bunu gösterir: Ayette söz konusu edilen kimse bir para harca
mıyor da olabilir. Ancak onun hak sözü bırakıp boş sözlerle ilgilenmesi ve onları 
terdh etmesi sapık olması için yeter. 

Vahidi', "Bu yoruma göre bu ayet, çalgının haram olduğunu gösterir" dedik
ten sonra İmam Şafü'ye göre alenen çalgı ile uğraşan kimsenin şahitliğinin kabul 
edilmediğini ekler ve sözlerini şöyle sürdürür: Bu konuda en çok sakınılması 
gereken, cariyelerin şarkılarıdır. Çünkü bu konuda birçok tehdit varit olmuştur. 
Bunlardan biri Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle söylediğine dfür 
yapılan rivayettir: "Cariyelerin söylediği şarkıları dinleyenin kulaklarına kıyamet 
gününde erimiş kurşun dökülür"581 

��ı � "lehve'l-hadls" ifadesinin çalgı ile açıklanması , merfCı (rivayet zin
ciri Hz Peygamber' e kadar ulaşan) bir hadisle de sağlam olarak bize ulaşmıştır. 
Ahmed b .  Hanbel'in ve Abdullah b .  ez-Zübeyr el-Humeydi"nin Müsned adın
daki eserlerinde ve Tirmizi"nin Cami' adındaki eserinde Ebu Ümame kanalıyla 
- Tirmizl'nin eserinde yer alan ifadelere göre - Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur: "Şarkı söyleyen cariyelerin alım-satımıyla uğraşmayın 
ve onlara şarkı öğretmeyin! Onların ticaretinde hiçbir hayır yoktur. Onlardan 
elde edilen gelir de haramdır. " Şu ayet-i kerime buna benzer konularda nazil 
olmuştur: "İnsanların öylesi var ki, herhangi bir ilmf de/f/e dayanmadan Allah 
yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. " 

Bu hadisin rivayet zincirinde her ne kadar Ubeydullah b. Zahr, Ali b .  Yezll 
el-Elhan! ve Kasım yer alsa ve Ubeydullah ile Kasım sağlam fakat Ali zayıf bir 
ravl olsa da, bu hadisi destekleyen başka hadisler vardır. Onları inşaallah ileride 
zikredeceğiz. Şimdilik sahabe ve tabiunun ��ı _,.6J "lehve' l-hadi's" ifadesini, 

581 Elbanl, İbn Asakir' in rivayet ettiği bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Bk. Da!fu' l-Cami ' ,  
rakam: 5418.  
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çalgı ile açıkladıklarını söylemek yeterlidir. Bu açıklama İbn Abbas -radıyallahu 
anh- ve İbn Mes'ud'dan -radıyallahu anh- gelmiştir. 

Ebü's-Sahba şöyle demiştir: İbn Mes'Cıd'a bu ayetin manasını sordum. "Tek 
olan Allah'a yemin olsun ki, ayette kastedilen çalgıdır" dedi ve bu cümleyi üç 
defa tekrarladı .  

İbn ömer'in de -radıyallahu anh- ayette çalgının kastedildiğini belirttiği sağlam 
bir şekilde bize ulaşmıştır. 

Hakim, el-Müstedrek adındaki eserinin et-Tefsir bölümünde şöyle der: Bu 
ilmi öğrenmek isteyen kimse bilmelidir ki, Buhar! ve Müslim'e göre vahyin ve 
Kur'an'ın inişine şahit olan sahabllerin yaptığı tefsir müsned (rivayet zinciri ke
sintisiz bir şekilde Hz. Peygamber' e ulaşmış) hadis gibidir. 

Hakim, aynı eserinin bir başka bölümünde de şöyle demiştir: Bize göre 
sahabilerin yaptığı tefsir, merfü' (rivayet zinciri Hz. Peygamber' e ulaşmış) hadisle 
eşdeğerdir. 

Bu görüşte her ne kadar bir düşünme payı bırakmak gerekirse de, sahabilerin 
yaptığı tefsirin sonraki insanların yaptığı tefsire tercih edileceğinde şüphe yoktur. 
Çünkü Allah' ın ,  Kitab' ında hangi manaları kastettiğini ümmet içinde en iyi bilen 
onlardır. Zira Kur'an onlara inmiş, ümmet içerisinde ilk muhatap alınan onlar ol
muştur. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hem sözlü hem de uygulamalı 
olarak yaptığı açıklamalara şahit olmuşlardır. Ayrıca onlar gerçekten Arapça'yı 
düzgün konuşan katıksız Araplardan oluşmaktadırlar. Bu sebeple başvurmak 
mümkün olduğu müddetçe onların tefsirinden vaz geçilemez. 

��ı fol "lehve' l-hadis" ifadesinin çalgı olarak tefsir edilmesiyle Nadr b .  
Haris' in  Kur'an mesaj ının ulaşmasını engellemek maksadıyla insanları oyalamak 
için anlattığı Acem ve Rum padişahlarının masalları ile tefsir edilmesi arasında 
bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü bunların her ikisi de boş sözlerdir. Bu se
beple İbn Abbas -radıyallahu anh- �.t.>Jı jiJ "lehve' l-hadis" ifadesini "çalgı ve boş 
söz" olarak açıklamıştır. 

Sahabilerden bir kısmı �.t.>Jı -* "lehve'l-hadis" ifadesinin bu tip faydasız 
hikayeler, bir kısmı çalgı olduğunu söylemiş, bir kısmı ise her ikisinin de kastedil
miş olabileceğini ileri sürmüştür. 

Ancak çalgı, padişah masalları ve efsanelerinin anlatılmasından daha zararlı 
ve gerçeklerden daha alıkoyucudur. Çünkü o; zinaya davet eder, nifak mey
dana getirir, şeytana ortaklık eder ve aklı esir alır. Dolayısıyla onun Kur'an'dan 
alıkoyması, faydasız olan başka sözlerin alıkoyuculuğundan daha etkilidir. Zira 
gönüllerin ona olan meyli ve rağbeti daha fazladır. 

Bu söylediklerimiz anlaşıldı ise deriz ki: Çalgı ile ilgilenen ve onu dinleyenler, 
-bu ayette zikredilen kınamanın hepsini hak etmeseler de - onunla ilgilenerek 
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Kur' an' dan geri kalmaları ölçüsünde kınanmayı hak ederler. Bu ayetler, hiçbir 
bilgiye dayanmadan insanları Allah' ın yolundan saptırmak ve onu alay konusu 
edinmek için boş sözleri Kur'an'a tercih eden, kendisine Kur'an okunduğunda 
kulaklarında ağırlık varmış da duymamış gibi kibirlenerek yüz çeviren kimseleri 
yermektedir. 

Ayet-i kerimede yer alan )j kelimesi "kulağın ağır işitmesi ve sağırlık" 
manasındadır. 

Söz konusu edilen kişiler, Kur'an'dan bir şey öğrenirse onu alay konusu 
ederler. 

Gerçi bu ayetlerde yer alan kınamaların hepsi, inkarda ileri giden insanlar 
hakkındadır. Ancak çalgıcılar ve çalgı dinleyenlerin de bu kınamadan bir nasip 
ve hissesi yok değildir. 

Bu hakikati sana şu müşahede açıklar: Çalgı ile doğrudan veya dinleyerek 
ilgilenip de bilgi veya uygulamada doğru yoldan sapmamış tek bir fert göremez
sin! Böyle biri, Kur'an ve çalgı dinlemek arasında tercih yapmak durumunda 
olduğunda çalgı dinlemeyi Kur'an dinlemeye yeğler ve Kur'an' ı bırakarak çalgı
ya meyleder. Çünkü Kur' an dinlemek ona ağır gelir. Bazen öyle olur ki, yaptığı 
tercih ,  Kur'an okuyucusunu susturmasına sebep olur. Kur'an kıraatini uzun sür
düğünü düşünür, şarkıcının şarkı söylediği anı kısa bulur ve şarkısının uzamasını 
arzu eder. 

O halde bu konuda en azından şu söylenebilir : Çalgı ile ilgilenen veya çalgı 
dinleyen, bu ayette zikredilen bütün kınamaları hak etmese de büyük bir kısmına 
müstahak olur. 

Bu konuda kendisiyle konuşulabilecek olan kimseler, kalbinde hala hisse
debileceği kadar canlılık kalmış olanlardır. Kalbi hayatiyetini bütünüyle yitirmiş 
ve büyük bir fitneye maruz kalmış kimseler ise kendilerine yapılacak öğütün 
yolunu kapamışlardır. "Allah bir kimseyi şaşkınlığa (fitneye) düşürmek isterse, 
sen Allah 'a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın .  Onlar, Allah 'ın kalplerin i  
temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır v e  ahirette 
onlara mahsus büyük bir azap vardır. "582 

8. Muhakkak iman edip salih ameller işleyenler için Naim Cennetleri 
vardır. 

582 Maide 5/41 İğasetü'l-Lehfan (l/238-241 )  
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Tefsiri : 

"Naim" kelimesi, tüm Cenneti kapsayan bir isimdir. Çünkü Cennet'te fayda
lanılan yiyecek, içecek, giyecek, şekil , hoş koku, güzel manzara, geniş mekanlar 
ve görünür veya görünmez tüm nimet çeşitlerini içine almaktadır.583 
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9. Onlar, oralarda ebedi kalıcıdırlar. Bu, Allah 'ın hak va 'didir. O, 
Azizdir, Hakimdir. 

1 0. O gökleri, onları gördüğünüz şekilde direksiz yarattı. Sizi sallama
sın diye yere de yüksek ve sabit dağlar koydu. Orada her canlıdan yaydı. 
Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel bitkiler bitirdik. 

1 1 .  Bunlar Allah 'ın yarattığıdır. Haydi, O'ndan başkasının ne yarattı
ğın ı  gösterin bana! Hayır, zalimler, apaçık bir sapıklık içindedir. 

Tefsiri: 

Allah için bu ifade, Allah'la birlikte başka varlıkları ilah edinmenin geçersizliği
ni ne kadar güzel ortaya koyuyor, ne tatlı ve ne özlü ifade ediyor. Allah'la birlikte 
başka varlıklara ilah diye tapınan zavallılar, taptıkları bu varlıkların Allah'la beraber 
bir şey yarattığını ileri sürerlerse kendilerinden onu göstermeleri isteniyor. Yok eğer 
edindikleri ilahların böyle bir şeyi yaratmaktan aciz olduğunu ve buna gücü yet
mediğini itiraf ederlerse onların ilahlıkları geçersiz ve imkansız hale geliyor.584 

583 Hadi' l-ervah (89) 
584 es-Savaiku'l-Mürsele (11/465) 
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12. Anda/sun Biz Lukmôn'a h ikmeti verdik; ''Allah 'a şükret" diye 

(emr ettik) . Kim şükrederse, ancak kendisi için şükreder. Kim de nan
körlük ederse muhakkak Allah muhtaç değildir, hamde layık olandır. 

13. Hani Lukmôn oğluna öğüt verirken şöyle demişti: "Oğulcuğum, 
Allah 'a şirk koşma. Muhakkak şirk, büyük bir zulümdür. " 

14. Biz insana, ana-babasını (onlara iyilik yapmasın ı) tavsiye ettik. 
Annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlükle taşımıştır. Onun sütten kesil
mesi de iki yı lda olur. "Bana ve ana-babana şükret. Dönüş yalnız Bana
dır" dedik. 

1 5. Eğer onlar, bilmediğin şeyi, Bana ortak koşman için seni zorlar
larsa, sen onlara itaat etme. Bununla beraber dünyada onlarla iyi geçin. 
Ve sen Bana dönenlerin yoluna uy. Sonra dön üşünüz Bana olacaktır. 
Ben de sizlere neler yapmakta olduğunuzu haber veririm. 

Tefsiri : 

Sahab!lerin hepsi Allah' a  yönelmişlerdir. O halde onların yollarına ve gö
rüşlerine uymak gerekir. Onların inançları ise takip ettikleri yolun ana çizgisini 
oluşturmaktadır. Onların Allah'a  yönelmiş olduklarının dellli, Allah' ın onları doğ
ruya eriştirmiş olmasıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Kendisine yöneleni de 
doğru yola iletir. "585 

585 Şura 42/13 İ ' lamü' l-Muvakkıln ( IV/163) 
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1 6. (Lukman, dedi ki): "Oğulcuğum, eğer sen bir kaya içinde veya 
göklerde veya yerde olsan ve o (yaptığın) hardal tanesi ağırlığınca dahi  
olsa, Allah onu getirir. Muhakkak Allah Latifdir. Herşeyden haberdardır. 

1 7. "Oğulcuğum, namazı dosdoğru kıl, ma'rufu emret, münkerden 
alıkoy! Sana isabet edene de sabret. Çünkü bunlar, kesin olarak emr 
edilen işlerdendir. 

Tefsiri: 

Sabır; emirler, yasaklar ve Allah'ın takdiri ile ilgili olabilir. Şeyh586, daima bu 
üç husus üzerinde durmaktadır. Mesela şu sözünde bu durum görülmektedir: Ey 
oğul! Emredileni yap, yasaklanandan kaçın ve takdir edilene tahammül göster.587 

Lokman' ın (a .s) oğluna vasiyeti de bu üç husustur: "Yavrucuğum! Namazı 
kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. " 

Başkalarına iyilik yapmayı emretmesi, hem kendisinin hem de başkalarının 
yapmasını içerir. Kötülüğü yasaklaması da aynı şekildedir. Lafız açısından ba
kıldığında ayetin kelimeleri hem emreden kimseyi hem de diğerlerini içine alır. 
Dini gereklilik açısından bakıldığında ise, başkalarına bir şeyi emredip yasakla
yan kimse emrettiği ve yasakladığı hususlara riayet etmedikçe etkili olamaz. 588 
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18. "insanlardan (büyüklenerek) yüzünü çevirme! Yeryüzünde şıma
rıklıkla yürüme! Çünkü Allah büyüklük taslayan ve böbürlenen kimse
leri sevmez. 

1 9. "Yürüyüşünde mutedil ol; (konuşurken) sesin i  alçalt. Çünkü ses
lerin en çirkini eşeklerin sesidir. " 

Tefsiri: 

Lokman (a.s) , oğluna sesini kısmasını ve yürüyüşünde mCıtedil olmasını em
rediyor. Nitekim Allah Teala da, müminlere harama bakmaktan sakınmalarını 

586 Burada kastedilen şeyh, ariflerin önderi, ilim, marifet ve keramet sahibi Muhyiddin Ebu Mu
hammed Abdülkadir el-Cfü el-Hanbell'dir. Bk. Zehebi, Siyeru mami'n-Nübela (XX/439); 
İbn Receb, Zeylü Tabakati' l-Hanabile (1/290) (Derleyenin notu) 

587 Bu söz, Abdülkadir el-C'il'i el-Hanbell'nin Fühlhu'l-Mearif adındaki kitabından alınmıştır. 
(Derleyenin notu) 

588 Uddetü's-Sabirin (29) 
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emretmiştir. Çalgı i le ilgilenen kimseler ise ne seslerini kısar, ne yürüyüşlerinde 
itidale dikkat ederler, ne de harama bakmaktan sakınırlar. Aksine onlar, bakışla
rında alabildiğine serbest ve seslerini çıkarırken de oldukça hürdürler. Yürüyüş
lerinde ise , mutedil olmak bir tarafa raksederler.589 

20. Göklerde olanları da yerde olanları da Al/ah 'ın emrinize verdiğini, 
açık ve gizli olarak nimetlerini üzerinize bol bol tamamlamış olduğunu 
görmediniz mi? Bunlarla birlikte (ya da buna rağmen) insanlar arasın
da Allah hakkında bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitab olmaksızın 
tartışan kimseler vardır. 

21 . Onlara: ''Al/ah 'ın indirdiğine uyun" denildiğinde, onlar: "Hayır, 
biz atalarım ızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız " derler. Ya şeytan on
ları alevli ateş azabına çağırıyorsa da mı?  

22. Kim ihsan edici olduğu halde nefsini Allah ' a teslim ederse muhak
kak sapasağlam olan kulpa tutunmuş olur. İşlerin akıbeti, Allah 'ındır. 

23. Kim de inkar ederse, onun küfre sapması sen i üzmesin. Dönüş
leri Bizedir. Neler yaptıklarını Biz kendilerine bildireceğiz. Muhakkak 
Allah kalblerin özünde olanı çok iyi bilir. 

24. Biz onları azıcık faydalandırırız, sonra onları oldukça ağır bir aza
ba mahkum ederiz. 

589 el-Kelam fi Mes'eleti's-Sema' (354) 
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25. Anda/sun, onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ?" diye sursan, onlar 
elbette: "Allah " diyeceklerdir. ''Allah 'a hamd olsun" de. Hayır, onların 
çoğu bilmezler. 

26. Göklerle yerde olanlar Allah 'ındır. Muhakkak Allah Ganidir, 
Hamiddir. 

27. Eğer yerde olan bütün ağaçlar kalem olsa ve deniz de ardından 
yedi deniz daha ona (mürekkep olup) katılsa yine de Allah 'ın sözleri 
tükenmezdi. Muhakkak Allah Azizdir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

Bu ayetin manası şudur: Denizlerin mürekkep olduğu farzedilse, mevcut 
denizlere yedi deniz daha eklense ve meyveli-meyvesiz tüm ağaçlar ve bitkiler 
kalem olsa Allah' ın kelimelerini590 yazmaya yine de yetmezdi. 

Allah Teala'yı yaratıkları ve kelimeleri sayısınca, Arş ağırlığınca ve razı olaca
ğı şekilde tesbih ediyor, noksanlıklardan arındırıyor ve övüyoruz. 

Bu ayet dikkate alındığında, Allah' ın ne ezelde ne de sonra hiçbir şekilde ko
nuşmadığını veya O'nun kelamının sona ermeyen, parçalara ayrılamayan, bütü
nü ve parçası olmayan, sure, ayet, harf ve kelimelerden oluşmayan bir mana ol
duğunu ileri sürenlerin iddialarının isabetsizliği ayan-beyan ortaya çıkmaktadır.591 

Ayet, yeryüzündeki tüm ağaçların kalem ve denizlerin de mürekkep olması 
durumunda bile Allah' ın kelimelerini yazıp bitirmeye yeterli olamayacağını açık
lamaktadır. 

Ayet-i kerime, Allah ' ın kelimelerinin sonsuzluğunu açıklamak için Allah ' ın 
kelimeleri ile kalem ve mürekkebe dönüşerek yazı malzemesi oluşturan ağaçlar 
ve denizler arasında bir orantı kuruyor. Ağaçların kalem ve denizlerin mürek
kep olması varsayımına dayanan bu orantıya göre yazı malzemesi tükeniyorsa, 
başka hangi tür varsayım yapılırsa yapılsın yazı malzemesi hep tükenecek, fakat 
Allah' ın kelimelerinin yazılması tamamlanmayacak ve böylece onların sonsuzlu
ğu kat'i olarak sabit olacaktır. 

Ayetin mesaj ının anlaşılmasını mümkün kılacak bir misal verelim: Hiçbir şe
yini vermeyen pinti bir adama "Dünya senin olsa kimseye bir şey vermezsin" 
denilse , bağış yapmayı gerektiren tüm farazi durumlara göre onun cimrilik ede
ceği kastedilmiş ve bağış yapmayı gerektiren en önemli sebep olan imkanlarının 
genişliği ile cimrilik arasında bir karşılaştırma yapılmış olur. Böylece, bağış yap-

590 Burada "Allah'ın kelimeleri" ile kasıt, ilim ve hikmet hazineleridir. Bk. Alusl, XXI, 135; ayrı
ca bk. Mukatil b. Süleyman, Tefstru'l-Kur'ani' l-Azim, 1 1 1 ,  23; İbn Aşur, XXI, 181 (Mütercimin 
notu) 

591 el-Menaru ' l-Münif (37-38) 
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masını gerektiren daha önemsiz sebepler gerçekleştiğinde onun pintiliğinin ön
celikle geçerli olacağı ve söz konusu kişihin hiçbir durumda bağış yapmayacağı 
bilirtilmiş olur. işte ayetin anlamını da bu örnekle paralel bir şekilde anlamak 
gerekir. 

Kısacası ayetten çıkarılacak netice; ağaçların kaleme, denizlerin mürekkebe 
dönüşerek yazı malzemesi oluşturması farzedilse, yine de Allah' ın kelimelerini 
yazmak için yeterli olmayacağını belirtmektir. Allah' ın kelimelerini bu varsayıma 
göre bile yazıp bitirmek mümkün olmuyorsa başka hangi varsayımda onları ya
zıp tamamlamak mümkün olabilir?592 

Yeryüzünü kaplayan denizlerin - yedi misli ile birlikte - yazı yazılacak mü
rekkebe ,  dünyanın yaratılışından kıyamete kadar mevcut olan tüm ağaçların da 
kaleme dönüştüğü ve bu malzeme ile Allah ' ın kelimelerinin yazıldığı farz edili
yor . . .  Denizler ve ağaçlar tükeniyor, yine de Allah ' ın kelimeleri tükenmiyor . . .  593 

28. Sizin yaratılmanız ue öldükten sonra diri/ti/meniz ancak bir can(ı 
yaratıp diriltmek) gibidir. Muhakkak Allah herşeyi işitendir, herşeyi gö
rendir. 

592 Bedfüu' l-fevfüd ( 1157-58) 
593 es-Savfüku'l-Mürsele ( 11/43 1 )  



340 ·:· Bedfü'ut-tefslr 

29. Görmedin mi ki Allah, geceyi gündüze bitiştirir, gündüzü geceye 
bitiştirir, güneşi ve ay'ı da musahhar kılmış (emirlerine vermiş)tir; her 
biri belirli b ir süreye kadar akıp gider. Muhakkak ki Allah yaptığınızdan 
haberdardır. 

30. Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O'ndan 
başka onların çağırdıkları ise batıldır. Ve muhakkak Allah, çok yücedir, 
çok büyüktür. 

31 . Size ayet (be/ge) lerinden bir kısmını göstermek için, Allah 'ın ni
meti ile gemilerin denizde akıp gittiğini görmez misin ? İşte bunda çok 
sabreden ve çok şükreden herkes için muhakkak ayetler vardır. 

32. Onları dağlar gibi bir dalga kapladığında, dinlerini yalnız Allah 'a 
halis kılanlar olarak, O'na dua ederler. Onları, kurtarıp karaya çıkarınca 
onlardan kimileri orta yolu tutar. Ayetlerimizi ise çok gaddar ve çokça 
nankörlük edenden başkası bile bile inkar etmez. 

33. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve babanın oğluna, oğulun ba
basına h içbir fayda sağlamayacağı o günden de korkun. Muhakkak ki 
Allah 'ın va 'di haktır. O halde dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok 
aldatıcı (şeytan) da sakın sizi Allah ile aldatmasın. 

34. Saatin (kıyametin ne zaman kopacağının) ilmi m uhakkak Allah 'ın 
indindedir. Yağmuru O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiçbir kimse 
yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis de hangi yerde öleceğin i  
bilmez. Muhakkak Allah herşeyi b ilendir, herşeyden haberdardır. 



SECDE SÜRESİ 
130 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Elif, Lam, Mfm. 
2. Kitabın indirilmesi -ki onda şüphe yoktur -alemlerin Rabbindendir. 

Tefsiri: 

Allah Teala, insanoğlunun ihtiyacı olan temel hususları ve genel olarak onun 
bilgi sahibi olması gereken konulan içeren Kur'an-ı Kerim' de şüphenin bulunma
masını, onun doğruluğunun en önemli dellli olarak takdim ediyor. Onda sarih 
akılla çelişen bir husus olsa hakkında büyük şüpheler oluşur, kalpler mutmain 
olmaz, gönüller huzur bulmazdı.594 

3. Yoksa onlar: "Onu kendiliğinden uydurdu" mu derler? Hayır o, 
senden önce kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan bir kavmi kendisi 
ile uyarasın diye, Rabbinden gelen haktır. Olur ki h idayet bulurlar. 

594 es-Savfüku'l-Mürsele ( 1 17) 
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4. Allah göklerle yeri ve onların aralarında olanları altı günde yara
tan, sonra Arş'a istiva edendir. Ondan başka sizin için bir veli (dost ve 
yardımcı) de yoktur, bir şefaat edici de. Artık öğüt almaz mısınız? 

5. O, herşeyi gökten yere tedbir eder. Sonra miktarı sizin saymanıza 
göre bin yıl olan bir günde ona (göğe) yükselir. 

6. İşte gizliyi de açığı da bilen O (emrinde) galip, (tedbirinde) Rahim 
olan (Allah) budur. 

Tesiri: 

Müşrikler ve Allah ' ın sıfatlarını inkar edenler hakkında bu ayetlerin ihtiva 
ettiği reddiyeler son derece dikkate değer! 

"Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan Allah 'tır" ifadesi , 
kainatın ezeli ve ebedi olduğunu, Allah' ın irade ve kudretiyle yaratılmadığını 
ileri süren sapıkların görüşünü çürütür. Bunlar içerisinde Allah' ın varlığını kabul 
edenler vardır. Ancak onlar da, kainatın yaratılmadığını, onun, ezelde ve bun
dan sonra da ebediyete kadar Allah' ın zatından ayrılmaz bir varlık olduğunu ileri 
sürerler. İbn Sina, Nasiruddin et-Tusi ve bu ikisini takip eden sapıkların görüşleri 
böyledir. Böylece bunlar, tüm peygamberlerin ve kitapların birleştiği, akıl ve ya
ratılışın şahitlik ettiği gerçekleri inkar etmiş olmaktadırlar. 

"Sonra da arşa istiva eden Alah 'tır" ifadesi, Allah' ın sıfatlarını inkar edenlerin 
ve Cehmiyye'nin595 görüşünü çürütür. Onlar şöyle derler: Arşın üstünde yokluktan 
başka bir şey bulunmamaktadır. Allah arşa yükselmemiştir. Eller O'na doğru kal
dırılmaz. Temiz kelimeler O'na yükselmez.596 Hz. Isa (a.s) O'na yükseltilmemiştir.597 
Hz. Peygamber de -sallallahu aleyhi vesellem- miraca çıkmamıştır.598 Melekler ve 
Cebrail (a.s) O'na yükselmez.599 Cebrail (a.s) veya başkaları O'nun katından in
mez. 600 Kendisi de her gece dünya semasına inmez.601 Melekler ve başka kulları, 
üstlerinde bulunan Allah'tan çekinmezler.602 Müminler ahirette O'nu gözleriyle 
apaçık görmeyeceklerdir.603 Elleri yukarıya kaldırarak O'na işaret etmek caiz de-

595 Hicri ikinci asırda yaşamış olan Cehm b .  Safvan'a nispet edilen bir 1tikadt mezhep. (Müter-
cimin notu) 

596 Bk. Fatır 35/10 
597 Bk. Al-i İmrc:ın 3/55; Nisa 4/158 
598 Bk. İsra 14/1 ,  60. 
599 Bk. Mearic 70/4 
600 Bk. Kadr 97/4 
601 Bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: "Rab Tealô her gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dünyô 

semôsına iner ve şöyle der: Bana duô eden yok mu duôsını k.:ı,f-.Q/ edeyim, benden iste
yen yok mu istediğini  vereyim, benden bağışlama dileyen yok mu onu bağışlayayım " Bk. 
Buhar!, ed-Dua fi's-Salah min ahiri'l-leyl (IV/315) (Mütercimin notu) 

602 Bk. Nah! 16/50 
603 Ahirette Allah'ın görüleo::ğine şu ayet delil getirilmektedir: Kıyame 75/22-23 (Mütercimin 

notu) 



.,.. 

Sure: 32 • Secde Suresi 

ğildir. Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, veda haccında çok büyük 
bir topluluk önünde elini göğe doğru kaldırarak O'na işaret etmiş ve ''Al/ahım! 
Şahit ol! " buyurmuştur. 604 

Şeyhülislam İbn Teymiye şöyle demiştir: Allah'ın kitabı baştan sona, Pey
gamberinin -sallallahu aleyhi vesellem- sünneti, sahabenin, tabiCınun ve diğer imam
ların sözleri apaçık belirtmektedir ki, Allah Teala her şeyin üs:tündedir, göklerin 
üzerinde bulunan arşa yükselmiştir ve onun üzerindedir. 605 

7. O ki yarattığı herşeyi güzel yapmıştır, insanı yaratmaya da çamur
dan başlamıştır. 

8. Sonra O, onun soyunu bayağı bir sudan (meniden) meydana ge
len bir süzme (nutfe)den kılmıştır. 

604 Buhfıri (111/670) Hac, Bab: eh-Hutbe eyyame mina; Müslim ( IV/249) Kasame, Babu tağllzi 
tahrimi' d-dima 

605 İctimau'l-CüyCışFl-İslamiyye (28) 
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9. Sonra O, onu düzeltip tamamlamış, ona ruhundan üfürmüştür. 
Sizin için kulaklar, gözler ve kalbler yaratmıştır. Ne kadar az şükreder
sin iz! 

1 0. Dediler ki: "Biz yerde kaybolduğumuz vakit gerçekten biz yeni 
bir yaradılışta mı  olacağız?" Evet, onlar Rabblerine kavuşmayı inkar 
ederler. 

1 1 .  De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, sizin ruhunuzu alır. Sonra 
da Rabbinize döndürüleceksiniz. " 

12. Günahkarları Rabblerinin huzurunda başlarını eğip: "Rabbimiz, 
gördük, işittik. Artık bizi (dünyaya) geri döndür, salih amel iş/eye/im. 
Gerçekten biz inandık" diyecekleri vakit bir görsen! 

13. Eğer Biz dileseydik, her nefse elbette h idayetini verirdik. Fakat 
Benden sadır olan: "Cehennemi bütünü ile cinlerden ve insanlardan 
elbette dolduracağım "  sözü hak olmuştur, (yerin i  bulacaktır) . 

14. O halde siz, bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz için (azabı) 
tadın. Gerçekten Biz de sizi (Cehennemde) unuttuk. Şimdi iş/eye gel
diklerin ize karşılık olarak ebedilik azabını tadın. 

15 .  Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine ayetlerle öğüt verildiğinde 
secdeye kapanan ve Rabblerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Hem 
onlar büyüklük de taslamazlar. 

1 6. Yanları yataklarından uzak kalır. Rabblerine korkarak ve ümit 
ederek dua ederler. Onlara verdiğimiz rızıktan infak da ederler. 

1 7. Onlara o işlediklerine m ükafat olmak üzere, gözleri aydınlatan 
ne n imetler gizlendiğini h içbir kimse bilmez. 

Tefsiri : 

Allah Teala'nın, kullarının, geceleyin gizlice namaz kılmalarına mukabil, 
kimsenin bilmediği mükafatlar hazırlaması son derece dikkate değer. Gece na
mazına kalkarken duydukları endişe ve kaygılara, yatarken çektikleri tedirgin
liklere mukabil Cennet'te göz aydınlığı içinde olacaklarını belirtmesi de dikkat 
çekicidir. 

Buhar! ve Müslim'de Ebu Hureyre 'den nakledilen bir hadiste Hz. Peygam
ber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu belirtilmiştir: "Salih kullarıma h iç
bir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, h içbir beşerin aklına gelmediği 
m ükafatlar hazırladım. Bunun delfli şu ayet-i kerimedir: 'Yaptıklarına karşılık 
olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını h iç kimse bilemez " 

Hadisin bir başka varyantında şu ifadeler yer almaktadır: ''Allah Teala şöyle 
buyuruyor: Size bildirdik/erime mukabil olarak salih kullarıma hiçbir gözün 
görmediği, h içbir kulağın işitmediği, h içbir insanın aklına gelmeyen nimetler 
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hazırladım. Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu ayeti okumuş
tur: "Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını h iç kimse 
bilemez" 

Buharl'nin naklettiği hadisin varyantlarından birinde şu ifade yer almakta
dır: "İsterseniz şu ayeti okuyun: 'Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutlu
luklar saklandığını h iç kimse bilemez" 

Müslim'in es-Sahih adındaki eserinde Sehl b. Sa'd es-Sfüdi'den şöyle nakle
dilmiştir: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Cenneti tasvir ettiği bir meclis
te bulundum. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- sözlerinin sonunda "Orada 
hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın aklına gelmeyen 
nimetler vardır" buyurdular, sonra da şu ayeti okudular: 'Yanları yataklardan 
uzak kalır; korku ve ümit ile Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızk
tan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar 
saklandığını hiç kimse bilemez"606 
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18. Mü 'min kimse fôsık kimse gibi midir? Bunlar eşit olmazlar. 
1 9. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için amelleri sebe

bi ile ağırlanmak üzere Me 'va Cennetleri vardır. 
20. Ama fasık olanların karargahı ateştir. Ondan her çıkmak istedik

lerinde, tekrar oraya geri çevirilirler. Ve onlara: "Ya/anladığınız o ateşin 
azabını tadın" denilir. 

21 . Anda/sun ki Biz onlara -belki dönerler diye- en büyük azaptan 
önce, yakın azaptan mutlaka tattıracağız. 

Tefsiri: 

Abdullah b. Abbas' ın da -radıyallahu anh- içinde bulunduğu bazı alimler, bu 
ayeti kabir azabının dellli olarak takdim etmişlerdir. 

606 Hadi' l-ervah (223) 
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Bu ayetin bu konuya delil getirilmesiyle ilgili üzerinde durulması gereken 
bir husus vardır. Çünkü bu ayette söz konusu edilen azap, inkarcıların dünyada 
iken inkardan vaz geçmelerine veslle olacak bir azaptır. Bu gerçek, bu ümmetin 
alimi ve Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah b. Abbas'a  -radıyallahu anh- gizli kalmış 
olamaz. Fakat o, Kur'an hakkındaki engin kavrayışı ve dakik anlayışı sayesinde 
bu ayetten kabir azabına da delil bulmuştur. Şöyle ki; Allah Teala biri küçük ve 
biri de büyük olmak üzere iki azap haber vermiş ve tevbe etmelerini sağlamak 
için insanlara küçük azabı tattıracağım bildirmiştir. Bu, dünyada uğradıkları kü
çük azabın bir kalıntısına daha sonra da uğrayacaklarını göstermektedir. Allah 
Te�l.a bu s�beple ._;.;,\ti '-:"'ı..Wı �.i:.JJ "Onlara yakın azabı tattıracağız" dememiş, 
.)�\tı '-:-'Ll;JI ;.r. "yakın azaptan bir kısmını tattıracağız" buyurmuştur. Bu dikkate 
değer bir inceliktir.607 

22. Rabbinin ayetleri ile kendisine öğüt verildikten sonra onlardan yüz 
çeviren kimseden daha zalim kimdir? Muhakkak ki Biz, günahkarlardan 
intikam alanlarız. 

23. Anda/sun ki Biz Musa'ya da Kitab (Tevrat) ı  verdik. Sen O'na 
kavuşmaktan şüphe etme ve Biz onu İsrailoğullarına hidayet (önderi) 
kıldık. 

24. Ve onlardan sabrettikleri zaman, Bizim emrimizle h idayete ileten 
önderler kıldık. Onlar ayetlerimize iyiden iyiye inanıyorlardı. 

Tefsiri: 

Allah Teala, dinde liderliğin sabır ve iman ile elde edildiğini bildirmekte
dir. Sabır, arzu ve hevesler ile bozuk amaçları, iman ise şüphe ve tereddütleri 
giderir. 608 

607 er-Ruh (75-76) 
608 Zadü'I-Mead {IIl/10) 
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25. Şüphesiz Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında Kıya
met gününde aralarında bizzat hüküm verecektir. 

26. Meskenlerinde gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice ne
silleri helak etmemiz, artık onları doğru yola iletmedi mi? Muhakkak 
b unda (ibret alınacak) ayetler vardır. Hala dinlemeyecekler mi? 

27. Görmezler mi ki  Biz suyu kupkuru yere süreriz de onunla hay
vanlarının ve kendilerin in yedikleri ekin i  bitiririz. Hala görmezler mi? 

28. Derler ki: "Bu fetih ne zaman olur? (Bize haber verin) eğer doğru 
söyleyenler iseniz. " 

29. De ki: "Fetih gününde kafirlere imanları fayda vermez. Onlara 
mühlet de verilmez. " 

30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Çünkü onlar da beklemekte 
olanlardır. 



AHZAB SÜRESİ 
[73 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Peygamber, Allah 'dan kork! Kafirlere ve münafıklara itaat etme. 
Muhakkak Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. 

2. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

3. Allah 'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 

Tefsiri: 

Allah Teala, Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem-, kendisini sevip sayarak 
ve O'nun rahmetini ümit ederek yalnızca O'nun emir ve yasaklarına uymasını ve 
O'ndan sakınmasını emretmiştir. Çünkü takva ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

Allah Teala, daha sonraki ayet-i kerimede, Hz . Peygamber'e -sallallahu aleyhi 
vesellem-, sadece kendisine vahyedilenlere tabi olmasını ve Allah' a  dayanmasını 
emretmiştir. 

Bu ayet-i kerime, sadece Allah' a  dayanıp güvenmeyi ve O'nun dışındakileri 
bırakmayı kapsamaktadır. 

Daha sonra Allah Teala şöyle buyurmuştur: ''Allah bir insanın içinde iki kalp 
yaratmamıştır. " 

Bu ifadeden şu anlaşılır: Kalbin tek bir cephesi vardır. Onunla bir yöne yö
neldiğinde artık bir başka yöne yönelemez. İnsanın, biriyle Allah'a itaat edip 
emrini tutacağı ve O'na dayanacağı, diğeriyle de başkalarına yöneleceği iki kalbi 
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yoktur. Tek bir kalbi vardır. Güvenini, sevgisini ve takvasını sadece Rabbine yö
neltmezse bunları bir başkasına yöneltmeye başlar. 

Daha sonra Allah Teala, yeri gelmişken, Araplar arasında yaygın olan ve 
kişinin, karısını anası gibi kabul ederek boşaması demek olan zıhar adetinin yan
lışlığını vurgulamış ve bununla irtibatlı olarak evlatlıkların da gerçek oğul gibi gö
rülemeyeceğini belirtmiştir. İnsanın iki kalbi olmadığı temeline dayalı olarak zikre
dilen, akıl ve gönülleri büyüleyen birbiriyle ilgili bu ifadeler ne kadar güzeldir! 

Alimler bu konuda ihtilaf etmiştir: 

1 .  Bir grup şu görüşü ileri sürmüştür: Kalbin tek bir yönü vardır. Oraya yö
nelince başka hiçbir yere yönelmesi mümkün olmaz. 

Bu görüş sahipleri şöyle demiştir: Aynı anda iki iradenin olması nasıl müm
kün değilse aynı anda iki sevgi de mümkün olmaz. İbrahim er-Rakly bu görüşe 
katılıyordu. 

2. Bir başka grup ise şöyle demiştir: Kalbin iki veya daha fazla yönü olması 
mümkündür. Kalbin onlardan birine yönelmesi diğerine yönelmesini engelle
mez. 

Bu görüşte olanlar şöyle demiştir: Kalp bir hamal gibidir. Ona ne yüklenirse 
onu taşır. Ona ağır yükler yüklenirse onu taşır. Ancak o zayıf görülür de ona her
hangi bir yükleme yapılmazsa mevcut olanlar dışında hiçbir şey taşımaz. Geniş 
olan kalpte , hem Allah' a, hem O'nun emirlerine, hem de kullarının faydalarına 
yöneliş mümkündür. Bunların hiçbiri, kalbin diğerleriyle ilgilenmesini engellemez. 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi namazda Allah'a  yönelirdi. Ama 
aynı zamanda arkasında namaz kılan insanların durumlarıyla ilgiliydi .  "Ağlayan 
bir çocuk sesi işitir ve annesine zor geleceği endişesiyle namazı kısa tutardı "609 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbinin hem Allah'a yönelmesi hem de 
arkasındaki cemaatin ihtiyaçlarına riayet etmesi hayranlık uyandırıcıdır! 

Bunun peygamberliğe has bir durum olduğu zannedilmemelidir! İşte Hz. 
Ömer! Namazda iken ordu donatırdı. Kalbi aynı anda hem namaz hem de ci
hatla meşgul bulunurdu. Bu, kalbin genişlik, darlık, kuvvet ve zaafıyla alakalı bir 
husustur. 

Kulluğun kemali, kalbin, hem Allah' ın müşahedesine hem de kulluğun 
adabıyla ilgili hususlara uymaya açık olmasını ve bunlardan birinin diğerini 
engellememesini gerektirir. Bu durum vakıada da mevcuttur: Mesela bir adam 
padişahın huzurunda ve onun gözleri önünde bir iş yapsa kalbi hem o işle meşgul 
olup onu en iyi şekilde yapmaya çalışır hem de padişahın kendisine baktığının 
idrakinde olur. 

609 Buharı ( l l/236) , Salat, Babu men ehaffe's-salate in7e bükfü's-sabiy; Müslim ( 11/108) Salat, 
Babu emri' l-eimmeti bi-tahflfi's-salatı. 
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Aslında - gerek huzurunda ve gerek gıyabında olsun - sevdiği bir kimse 
için iş yapan herkesin durumu böyledir. İşte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem-, oğlu İbrah!m' in öldüğü gün ağlamıştır.610 Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi 
vesellem- onun için ağlaması ona olan merhametindendir. Demek ki kalbi, hem 
oğlunun merhametine hem de Allah' ın hükmüne gösterdiği hoşnutluğa yönele
bilmekte, ve bu iki yönelişten biri diğerini engellememektedir. 

Oğlu öldüğü gün kalbi bu iki yöne yönelmeyen Fudayl ise gülmüştür. Bunun 
üzerine "Oğlun ölmüş olduğu halde gülüyor musun?" diye sormuşlar, bunun 
üzerine şu cevabı vermiştir: Allah Teala bir hüküm vermiştir. Ben O'nun hükmü
ne razı olmak istedim! 

Bilindiği üzere bu hal ile Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- o zamanki 
hali arasında sadece Allah' ın bildiği bir farklılık vardı. Bu sebeple Fudayl' in kalbi 
Hz. Peygamber' in kalbinin hissettiği iki farklı duyguyu hissetmemiştir. 

Bizim görüşümüzü güçlendiren bir başka delil de Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- ,  Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- yanında şarkı söyleyen iki cariyenin 
şarkılarını dinlemesidir. Onun böyle yapması, kalbini Rabbiyle olmaktan alıkoy
mamıştır. Çünkü bunda, Allah, peygamber ve din sevgisini ortaya çıkararak zayıf 
gönüllü kimseleri hoşnut etme gibi bir fayda oluşacağını düşünmüştür. Zira gö
nüller sevdiği bir şeyi elde edince üzerine düşen vazifeleri yapmaya istek duyar. 

Öte yandan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu cariyeleri dinledi
ğini gören Hz. Ömer -radıyallahu anh- bu durumu yadırgamıştır. Çünkü hatırına 
gelen düşünceler bazı kimseleri gayrete getirir ve Allah'a olan şevklerini artırır. 
Nitekim şfür şöyle demiştir: 

"Beklentilerim, ümitlerim, korkularım 
Şerler ve ha�ırlar seni hatırlatıyor" 

Bazı kimseleri ise , hatırına gelen düşünceler Allah'tan uzaklaştırır ve kalple
rinin O'na yönelmesini engeller. 

Geniş olan kalp, -mümkün olduğu ölçüde- Allah'a mahlukat ile birlik
te yönelir. İnsanlardan kaçıp çöllere , dağlara ve yalnız kalacağı yerlere sığın
maz. Aksine ona konuk olan bir kimse oldu mu onu da Allah' a  götürür. Eğer 
beraberinde götüremezse onu bırakır ve yalnız yoluna devam eder. 

Bu davranış yadırganmamalıdır. Gerçek sevgi bunu gerektirir. Şarkı söyleyen 
kimsede bu hali görebilirsin. Onun misafirleri olsa hepsini eğlendirir. Eğer onlar 

610 Buhari ( 1 1 1/206) Cenfüz, Babu kavli'n-nebiyyi "inna bike lemahzunGn"; Müslim (V/171-172) 
Fedai!, Babu rahmetihi es-sıbyan 
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mCısıklden hoşlanmazsa, onların soğuk tablatlerine ve katılıklarına aldırmaksızın 
kendi neşesini sürdürür. 

Hocamız bu görüşe katılırdı. Görüldüğü üzere bu, güçlü ve destekli bir gö
rüştür. 

Araştırınca gerçekten sevilenin tek olması gerektiği anlaşılır. Bir kalpte iki 
sevginin bulunması mümkün değildir. Nitekim dış dünyada da her biri h içbir 
şekilde diğerine muhtaç olmayan iki müstakil zatın ve kainatın birbirine denk ve 
birbirinden bağımsız iki ilahının olması da mümkün değildir. Bizatihi sevilmesi 
gereken sadece hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah Teala' dır. O'nun dışındaki her 
şey O'na muhtaçtır. Başkaları ise ancak Allah Teala'nın rızası için sevilebilir. Bu 
sebeple kulun onlara olan sevgisi, Rabbini sevmesine engel olmaz. Dolayısıyla 
kişi ,  sevdiği kimseyi sevgi hususunda Allah' a  ortak etmiş olmaz. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- eşlerini severdi .  içlerinde kendisine 
en sevgili olanı da Hz. Aişe -radıyallahu anh- idi. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- babasını da severdi, Hz. Ömer' i -radıyallahu 
anh- ve diğer arkadaşlarını da. Ancak onların herbirine olan sevgisinin derecesi 
farklıydı .  Bununla birlikte onun sevgisi Allah rızası içindi ve sevgisinin tüm gücü 
Allah'a yönelikti.61 1  

4 .  Allah, h içbir adamın içinde iki kalb yaratmamıştır. "Zihar" yaptığı
nız zevcelerinizi de analarınız (gibi) kılmamıştır. Evlat edindiğiniz kimse
leri de öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar, ağızlannızla söylediğiniz sözle
rinizden ibarettir. Allah hak olanı söyler, doğru yola ileten de O'dur. 

611  Ravzatu' l-Muhibbln (272-275) 
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5. Onları babalarına nisbet edip çağırın .  Bu, Allah nezdinde daha 
adildir. Eğer babalarını bilmiyor iseniz (zaten) dinde kardeşleriniz ve 
dostların ızdır/ar. Hata etmenizden dolayı size bir günah yoktur. Ama 
kalblerinizin kastettiği müstesnadır. Allah çok bağışlayandır, çok merha
met edendir. 

6. Peygamber mu 'minler için kendi öz canlarından önce gelir. Onun 
zevceleri de analarıdır. Akrabalar (mirasta) Allah 'ın Kitabı gereğince 
de diğer mü 'minlerden ve muhacirlerden birbirlerine daha yakındırlar. 
Dostların ıza bir iyilik yapmanız müstesna. Bu, Kitapta yazılmıştır. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime, peygamberi kendisine öncelemeyen kimsenin mümin ola
mayacağını göstermektedir. Burada söz konusu edilen öncelemenin içine birkaç 
husus girmektedir: 

1 .  Peygamberin kula, kendisinden bile daha sevgili olması. Çünkü sevgi, 
öncelemek ve yeğlemek kelimelerinin asıl manasını teşkil eder. 

Kişi, kendisini başkalarından daha çok sever. Bununla birlikte peygamber, 
ona kendisinden bile daha yakın ve daha sevgili olmalıdır. Ancak bu şekilde 
inanmış olabilir. 

Kişinin peygamberi kendisinden bile yakın bulması ve o derece sevmesi, 
tam bir itaat ve boyun eğme, hoşnutluk, teslimiyet, verdiği hükme rıza göster
mek, emrine teslim olmak ve O'nun emrini başka şeylere tercih etmek gibi sev
ginin gerektirdiği bir çok hususu da beraberinde getirir. 

2 .  Kişinin kendisine olan hakimiyeti kendisi için değil de peygamber için ol
malıdır ve kendisine bir efendinin kölesine, bir babanın evladına sahip olduğun
dan daha iyi sahip olmalıdır. Ayrıca kendisi hakkında hiçbir tasarrufu olmamalı, 
tek tasarruf kendine bile öncelediği peygambere ait olmalıdır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği prensipleri hayat ölçüsü 
olmaktan çıkarmış, başkalarının hükmüne razı olmuş ve onlara peygambere olan 
güveninden çok güven duymaya başlamış, doğru yolun peygamberlik nuruyla 
değil de akılla bulunabileceğini, çünkü peygamberin getirdiği prensiplerin kesin
lik ifade etmediğini iddia eden ve bu şekilde peygamberden ve getirdiği prensip
lerden yüz çevirmek anlamına gelen birçok iddiada bulunan, başka kaynaklarda 
fayda verici bilgi arayan kimsenin peygamberi kendisine yeğ tuttuğu söylenebilir 
mi? Onun bu durumu büyük bir sapıklıktır. Çünkü kişinin peygamberi kendisi
ne yeğlemesi, peygamber dışındaki her şeyden yüz çevirmek, her hususta O' na 
başvurmak, başkalarının görüşlerini O'nun getirdiği prensipler ışığında değerlen
direrek doğru ise kabul etmek, değilse reddetmek, peygamberin, o görüşün leh 
ve aleyhinde bir sözü yoksa o sözü ehl-i kitabın haberleri gibi değerlendirerek 
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gerçek belli olana kadar hiçbir kanaate varmamakla mümkün olur. Bu metodu 
uygulayan kimsenin hicreti, bilgisi ve bilgisini uygulaması düzgün olur, insanlar 
her yerden ona yönelir. 612 
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7. Hani Biz peygamberlerden, (özellikle de) senden, Nuh 'tan, İbra
him 'den, Musci'dan ve Meryem oğlu İsa 'dan ahidlerini almıştık. Evet, 
Biz onlardan sağlam bir ahid almıştık. 

8. Ta ki o doğru sözlü kimselere doğruluklarına dair soru sorsun. Ka
firler için ise pek acıklı bir azab hazırlam ıştır. 

Tefsiri : 

Doğru olan kimseler, doğruluklarından sorgu ve hesaba çekilecekse yalancı
ların durumu ne olacak? 

Mukatil şöyle demiştir: Allah Teala şöyle buyuruyor: Allah, doğruların, yani 
peygamberlerin vazifelerini yapıp yapmadıklarını soracağı için onlardan söz aldı. 

Mücahid de şöyle demiştir: Allah Teala, peygamberlere Allah' ın mesajını 
insanlara ulaştırıp ulaştırmadıklarını soracağı gibi, peygamberlerin mesajını duy
muş olan kimselerin de onu başkalarına ulaştırıp ulaştırmadıklarını soracak. 

Doğrusu ayet her iki manayı da ihtiva etmektedir. Ayet-i kerimede geçen 
��u.JI "doğru olan kimseler" peygamberleri de, onların mesaj ını almış kim
seleri de içine almaktadır. Allah Teala, peygamberlere hakkı insanlara ulaştırıp 
ulaştırmadıklarını, peygamberlerin mesaj ını almış kimselere de onu başkalarına 
iletip iletmediklerini soracaktır. Daha sonra da, peygamberliğin ulaştığı kimselere 
peygamberlere nasıl cevap verdikleri sorusunu yöneltecektir. Nitekim Cenab-ı 
Hak şöyle buyuruyor: "O gün Allah onları çağırarak: Peygamberlere ne cevap 
verdiniz?  diyecektir. "613 

Katade şöyle demiştir: İki soru, öncekilere de sonrakilere de sorulur: Biri, 
"Neye kulluk ediyordunuz?" sorusu, diğeri ise "Peygamberlere nasıl karşılık ver
diniz?" sorusudur. Bunlardan birincisi kulluk edilen zat ile, diğeri ise kulluk ediliş 
biçimiyle ilgilidir.614 

612 er-Risaletü't-TebCıkiyye (38-39) 
613 Kasas 28/65 
614 İğasetü'l-Lehffın ( 1183-84) 
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9. Ey iman edenleri Allah 'ın üzerin izdeki n imetini hatırlayın. Hani  

sizlere ordular gelmişti . Biz de üzer/erine bir  rüzgar ve görmediğin iz 
ordular göndermiştik. Allah ne yaptığın ızı çok iyi görendir. 

1 0. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. 
O vakit gözler yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara varmıştı. Allah 
hakkında da türlü zanlarda bulunuyordunuz. 

1 1 .  işte orada mu minler imtihan edilmiş ve şiddetli şekilde sarsıl
mışlardı. 

12. O zaman münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar: ''Allah 
ve Rasulü bize bir aldatıştan başka bir şey va 'd etmemiştir" diyorlardı . 

13.  Hani onlardan bir kesim de şöyle demişti: "Ey Yesribliler, burası 
sizin için durulacak yer değildir. Hemen dönünüz. " İçlerinden bir kısmı 
da Peygamber den izin isteyerek diyordu ki: "Gerçekten evlerimiz ko
rumasızdır. " Halbuki evleri korumasız değildir. Onlar kaçmaktan başka 
birşey istemiyorlardı. 

14. Eğer (Medine'nin) etrafından üzer/erine girilmiş olsa idi, sonra 
onlardan fitne istense idi, -bu hususta geçirecekleri az bir süre müstesna
elbette ona giderlerdi. 

1 5 .  Halbuki onlar andolsun ki, bundan önce yüz çevirmemek üzere 
Allah 'a söz vermişlerdi. Allah 'a verilen söz ise sorulur. 



����������s_O
_r_e_: 3_3�•_A_h_z_a_b_S_u_r_es_i����- -������ 355 

16. De ki: "Eğer siz ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, ka
çışın size asla faydası olmaz. O takdirde de ancak pek az faydalandırı
lırsınız. " 

1 7. De ki: "Hakkın ızda bir fenalık dilerse yahut sizin için bir rahmet 
murad ederse, sizi Allah 'a karşı kim koruyabilir? " Onlar, kendileri için 
Allah 'dan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede, kaçmakta olduğu ölümün dışında da her 
hangi b ir kötülük dilediği kimseyi hiç kimsenin kurtaramayacağını bildirmiştir. 

Kişi, hoşlanmadığı için ölümden kaçmaktadır. Allah Teala, kişi hakkında di
lediği herhangi bir kötülüğü kimsenin bilemeyeceğini belirtmektedir. 

İnsan, hoşuna gitmediği için Allah yolunda öldürülmekten kaçar. Ancak on
dan daha beter durumlara düşer. 

Cana gelen musibetler böyle olduğu gibi mal, ırz ve bedene gelen musibetler 
de böyledir. Malını Allah uğrunda O'nun ismi yücelsin diye harcamaktan kaçınıp 
cimrilik eden kimsenin imkanlarını Allah elinden alır ve ona dünya ve ahiretinde 
faydalı olmayacak, hatta dünyada veya ahirette kendisine zararlı olacak yerlerde 
harcamalar yapmasının yolunu açıverir. Eğer harcamaz da elinde tutar ve birikti
rirse ondan faydalanmasını engeller ve başka birinin eline geçip ona yaramasını 
sağlar, kendisine de sadece günahı kalır. 

Keza bedenini konfora alıştıran, şerefini zedeleyen,  Allah uğrunda yorulup 
çaba göstermek yerine rahatını tercih eden kimseyi de Allah' tan başka kimseleri 
hoşnut etmek ve onlar uğrunda çaba göstermek suretiyle yorulacağı kat kat iş
lerle uğraştırır. 

Bunlar, insanların tecrübeyle bilebileceği işlerdir. 

Ebu Hazim şöyle demiştir: Allah 'tan korkmayan kimsenin insanlarla ilişkile
rinde yaşadığı zorluklar, Allah'tan korkan kimsenin Allah 'tan sakınma hususunda 
karşılaştığı zorluklardan daha şiddetlidir. Bunu İblls ' in durumuyla mukayese 
etmek gerekir: O, Adem'in önünde boyun eğip zillete düşmekten kaçtığı ve 
gururuna düşkün olduğu için secde etmedi . Bunun üzerine Allah Teala onu aşa
ğıların aşağısına düşürdü ve Adem' in günah işleyen , isyan eden nesline hizmet 
ettirmeye başladı .  Adem'e  secde etmeye razı olmadı ,  ama zürriyetiyle birlikte 
Adem' in zürriyetine hizmet etmek mecburiyetinde kaldı .  Putlara kulluk edenlerin 
durumu da böyledir. İnsan cinsinden olan bir peygambere uyup tek bir ilaha kul
luk etmeyi kibirlerine yediremediler de taşlardan yontulmuş bir sürü sahte ilaha 
tapınmaya razı oldular. 
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Allah için tevazu göstermeyi, O'nun rızası için malını harcamayı, O'na itaat 
yolunda canını ve vücudunu yormayı reddeden kimselerin durumu da işte böy
ledir. Mutlaka layık olmayan kimselerin önünde eğilir, onlar için mallarını harcar, 
onları hoşnut etmek için canlarını ve bedenlerini yorarlar, böylece layık oldukları 
cezaya uğrarlar. 

Nitekim ümmetin ilk alimlerinden biri şöyle demiştir: Kardeşinin ihtiyacı için 
birkaç adım atmayan kimseyi Allah, kendine itaat haricindeki amaçlar uğrunda 
daha fazla yürütür. 615 

615 İğasetü'l-Lehfan {ll/194-1 95)  
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18. İçinizden engelleyenleri ve kardeşlerine: "Yanımıza gelin" diyen
leri Allah elbette b ilir. Zaten bunlar ancak pek az savaşırlar. 

1 9. Onlar (gelseler bile) size karşı cimrilik ederek gelirler. Korku gel
diğinde ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş 
halde sana baktıkların ı  görürsün. O korku gidince de hayra karşı olduk
ça düşkün kimseler olarak, keskin dillerle sizi incitirler. işte bunlar imana 
gelmemişlerdir. Bu nedenle Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. 
Bu, Allah için pek kolaydır. 

20. Bunlar, Ahzôbın henüz gitmemiş olduğunu sanırlar. Eğer ahzô.b 
tekrar gelse, çölde bedevıler arasında bulunup (giden gelene) haberleri
n izi sormak isterlerdi. Eğer aranızda olsalardı, ancak pek az savaşırlardı. 

21 . Andolsun ki sizin için, Allah 'ı ve ô.hiret gününü ümit eden ve 
Allah ' ı  çokça anan kimseler için, Rasulullah 'ta güzel bir örnek vardır. 

22. Mü 'minler ise ahzô.bı gördüklerinde: ''Allah 'ın ve Rasulü 'nün bize 
va'dettiği budur. Allah da Rasulü de doğru söylemiştir" dediler ve (bu) 
onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. 

23. Mü 'minler arasında Allah 'a verdikleri sözde içtenlikle sebat gös
teren nice yiğitler vardır. Onlardan kimisi adağını yerine getirdi. Kimisi 
de beklemektedir. Onlar h içbir şeyi değiştirmemişlerdir. 

24. Çünkü Allah doğru olanları doğrulukları sebebi ile mükôfat
landıracak, münô.fıkları da dilerse azablandıracak veya tevbelerini kabul 
edecek. Muhakkak Allah, çok bağışlayandır, çokça rahmet edendir. 

25. Allah kô.firleri h içbir hayır elde etmeksizin öfkeleri ile geri çevirdi. 
Allah savaşta m ü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, Azizdir. 

26. Kitab Ehlinden onlara yardım edenleri de Allah kalelerinden in
dirdi; kalblerine de korku saldı. Onlardan bir kısmını öldürüyordunuz, 
bir kısmını  da esir alıyordunuz. 

27. Onların yerlerini, yurtlarını, malların ı  ve ayak basmadığınız yer
leri size m iras verdi. Allah herşeye gücü yetendir. 

28. Ey peygamber, zevcelerine de ki: "Eğer dünya hayatını ve onun 
zinetini istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle salı
vereyim. 
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29. "Yok, eğer Allah 'ı, Rasulü 'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız (bili
niz ki); muhakkak Allah için izden güzel davrananlara büyük bir mükafat 
hazırlamıştır. " 

30. Ey peygamber hanımları! Sizden kim apaçık bir hayasızlıkta bu
lunursa ona azabı iki kat artırılır. Bu, Allah'a göre pek kolaydır. 

31 . Sizden kim Allah ' a ve Rasulü 'ne itaat eder ve salih amel işlerse, 
Biz de ona ecrin i  iki defa veririz. Hem Biz ona kerim (çok şerefli) bir 
rızık da hazırlamışızdır. 

32. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan herhangi b iri gibi 
değilsin iz. Eğer takvalı kimseler iseniz, edalı ve yumuşak söylemeyin. O 
takdirde kalbinde hastalık bulunan kimse(ler) umutlanır. Siz hep uygun 
söz söyleyin. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hanımlarını cilveli ko
nuşmaktan menetmiştir. 

Bu ifadeden, kaba bir şekilde konuşmaya müsaade edildiği vehmedilebilir. 
Allah Teala, zihne gelebilecek böyle bir vehmi gidermek üzere "Güzel söz söy
leyin! "  buyurmuştur.616 

Allah Teala ,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hanımlarına alçak gö
nüllülük ve yumuşak söz söyleme özelliklerini içeren takvayı emrettikten sonra 
kalbi bozuk kimselerin her hangi bir ümide kapılmaması için cilveli söz söylemeyi 
yasakladı .  

Peşi sıra, cilveli söz söylemek yasaklandığı için kötü söylemeye müsaade 
edildiği vehmine kapılmamalarını sağlamak üzere güzel söz söylemeyi emretti .617 

Allah Teala, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hanımlarına, şehvetine 
düşkün olan kalbi bozuk kimselerin her hangi bir ümide kapılmamaları için ko
nuşmaları esnasında hafiflik eden kadınlar gibi seslerini inceltmemelerini, ancak 
kaba sayılacak derecede de haşin bir ses kullanmamalarını, güzel söz söyleme
lerini emretmiştir.618 

616 İ ' lamü'l-muvakkıl'n ( IV/204) 
617  es-Savfüku'l-Mürsele 
618 İğasetu 'l-Lehfün (1/14) 
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33. Evlerin izde oturun, :lk cahiliyeninki gibi açılıp saçılarak salınıp 

yürümeyin . Namazı da dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah 'a ve Rasu/ü 'ne 
itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden ancak kiri giderip tam anlamıyla 
sizi temizlemek ister. 

34. Evlerinizde okunan Allah 'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Mu
hakkak Allah, herşeyin inceliklerini bilir (Latiftir), herşeyden haberdardır. 

35. Doğrusu Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden er
keklerle iman eden kadınlar, itaate devam eden erkeklerle itaate devam 
eden kadınlar, sadık olan erkeklerle sadık olan kadınlar, sabreden er
keklerle sabreden kadınlar, Allah 'a zilletle boyun eğen erkeklerle boyun 
eğen kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan 
erkeklerle oruç tutan kadınlar, gizli yerlerini koruyan erkeklerle (gizli yer
lerini) koruyan kadınlar, Allah' ı  çokça anan erkeklerle çokça anan kadın
lar için Allah, bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. 

36. Allah ve Rasulü bir işi hükme bağladığında hiçbir mu min erkek 
ve hiçbir mü 'min kadına o işlerinde istediklerini yapmak hakları yoktur. 
Kim Allah 'a ve Rasulü 'ne isyan ederse, şüphesiz apaçık bir sapıklıkla 
sapmış olur. 
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37. Hani sen, Allah 'ın da kendisine nimet verdiği, senin de kendisine 
nimet ettiğin kimseye: "Zevceni n ikahında tut ve Allah 'dan kork" diyor
dun. Allah 'ın açığa çıkaracağı şeyi ise içinde gizliyor, insanlardan kor
kuyordun. Halbuki Allah 'dan korkman daha uygundu. Nihayet Zeyd 'in 
o kadın ile bir bağı kalmayınca Biz onu seninle evlendirdik. Böylelikle 
evlatlıkların ın eşleri ile her hangi b ir bağı kalmayınca, onlarla evlenmek 
hususunda mu minlere bir vebal olma( dığı anlaşıl)sın. Allah 'ın emri el
bette yerini bulur. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Allah ve peygamberinin vermiş olduğu bir hükümden sonra bir 
müminin başka bir tercih kullanma hakkının bulunmadığını bildirmiştir. Allah ve 
peygamberi bir şeye hükmettikten sonra başka bir tercihte bulunmaya kalkışan 
kimse uzak bir sapıklık içindedir.619 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kadrini layıkıyla bilemeyen bazı 
kimselerin şöyle bir iddiası vardır: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, glıya 
Zeyneb bt. Cahş'ın -radıyallahu anh- güzelliğinden etkilenip hayranlıkla "Kalpleri 
istediği şekilde yönlendiren Allah 'ı noksanlıklardan arındırırım " demiş, Zeyneb' in 
-radıyallahu anh- güzelliği O'nun gönlünde taht kurmuş, Zeyd b .  Harise 'ye -radıyallahu 
anh- "Karını boşama!" demiş ve bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil olmuş
tur: "Hani Allah 'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini 
yanında tut, Allah 'tan kork, diyordun. Allah 'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan 
çekinerek içinde gizliyordun. " 

Bu iddiayı ileri süren kimseler, konunun aşkla ilgili olduğunu kanaatindedirler. 
Bunlardan biri, aşk hakkında bir kitap yazmış ve bu hadise de dahil olmak üzere 
peygamberlerin aşklarını zikretmiştir. Ortaya koyduğu bu iş, Kur'an ve peygam
berler ile Allah kelamının ihtiva ettiği manalar hakkında ne kadar bilgisiz oldu
ğunu, dolayısıyla Allah' ın tenzih ettiği hususları peygambere nispet etmede ne 
kadar cür' etkar olduğunu göstermektedir. 

İşin hakikati şudur: Zeyneb bt. Cahş -radıyallahu anh- , Zeyd b .  Harise 'nin eşiy
di . Zeyd ise Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- evlatlığıydı. Bu sebeple 
Zeyd, Zeyd b. Muhammed olarak tanınıyordu. Eşi Zeyneb -radıyallahu anh- , ona 
karşı büyüklük taslayıp kibirleniyordu. Bu sebeple onu boşama hususunda Hz. 
Peygamber'le -sallallahu aleyhi vesellem- istişare etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ona "Eşini yanında tut, Allah'tan kork!" dedi ve Zeyd' in 
-radıyallahu anh - Zeyneb' i  -radıyallahu anh- boşaması durumunda onunla evlenece-
ğini sakladı . Çünkü insanların "Oğlunun karısıyla evlendi ! "  diye dedi kodu et
melerinden çekindi . Zira -yukarıda geçtiği üzere - insanlar, Zeyd'e -radıyallahu 
anh- "Muhammed' in oğlu ! "  diye sesleniyorlardı .  

619 İ ' lamu'l-Muvakkıln ( l/86) 
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Ayet-i kerimede Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- içinde gizlediği 
belirtilen husus, insanların "Oğlunun karısıyla evlendi ! "  şeklinde dedi kodu ede
cekleri endişesiydi. 

Bu sebeple Allah Teala, bu ayet-i kerimede, Zeyd' e -radıyallahu anh- yaptığı 
nimetleri zikretmiş ve Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- kınamamıştır. Bu
nunla birlikte, Allah'ın helal kıldığı hususlarda insanlardan çekinmesinin uygun 
olmadığını, Allah ' ın çekinilmeye daha layık olduğunu, insanlar dedi kodu ede
cek diye Allah' ın helal kıldığı hususlarda herhangi bir çekingenlik göstermesinin 
doğru olmadığını bildirmiştir. 

Daha sonra Allah Teala, Zeyd -radıyallahu anh- boşadıktan sonra Zeyneb' i  
-radıyallahu anh- Hz.  Peygamber le -sallallahu aleyhi vesellem- evlendirdiğini bildirmiş, 
böylece evlatlıkların eşleriyle evlenmekte mahzur olmadığı bu örnekle açıklık ka
zanmıştır. Ancak gerçek evlatların eşleriyle evlenilmez. Nitekim Cenab-ı Hak, ev
lenilmesi haram olan kimseleri sayarken şöyle buyurmuştur: "Kendi sulbünüzden 
olan oğulların ızın eşleri size haram kılındı. "620 Bu surede de şöyle buyurmuştur: 
"Muhammed, sizin erkeklerin izden hiçbirinin babası değildir. "621 SOrenin başın
da ise şöyle buyurmuştur: "Evlôtlarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. "622 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu şekilde müdafaa edilmesi ve 
kınayanların kınamasına karşı savunulması son derece dikkat çekicidir. Muvaf
fakiyyet Allah' tandır. 

Elbette Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- eş/erin i  severdi. İçlerinden 
ona en sevgili olanı da Hz. Aişe -radıyallôhu anh- idi. Bununla birlikte Hz. İı.işe'ye 
-radıyallôhu anh- veyô Allah Teôlô dışındaki herhangi bir kimseye duyduğu sev
gi, sevgisinin son haddini teşkil etmiyordu. Aksine O'nun -sallallahu aleyhi vesel
lem- şöyle dediği sağlam bir şekilde bize ulaşmıştır: "Eğer yeryüzünde bir dost 
edinecek olsaydım Ebubekir'i dost edinirdim. "623 Bu hadisin bir başka varyantı 
ise şöyledir: "Sizin bu arkadaşınız Rahmôn'ın dostudur. "624 

36. ayet göstermektedir ki, Allah veya rasulü -sallallahu aleyhi vesellem-, herhangi 
bir konuda haber veya dilek kipiyle bir söz söylemişse -erkek olsun, kadın olsun
mümin olan hiçbir kimsenin o konuda artık başka bir tercihte bulunma hakkı 
yoktur. Böyle bir durumda tercihte bulunmaya kalkışmak, imana aykırıdır. 

İmam Şafü'nin -radıyallahu anh- nakline göre; sahabe, tabiun ve onları izle
yenler, bir konuda Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetinin nasıl ol-

620 Nisa 4/23 
621 Ahzab 33/40 
622 Ahzab 33/4 
623 Buhar! (VIl/2 1 )  Fedfülü's-sahabe, Babu kavli ' n-nebiyy "lev küntü müttahizen halllen" ; Müs

lim (V/246) Fedfül, Bab: Min fedaili Ebl Bekr 
624 Müslim, a .y. Zadü' l-Mead ( IV/266-267) 
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duğunu bilen bir kimsenin onu bir kenara bırakıp başka bir görüşü tercih etme 
"hakkına sahip olmadığında icma etmişlerdir. 

İmam Şafü'nin naklettiği bu görüşün sağlamlığında önde gelen alimlerin hiç
biri şüphe duymamaktadır. 

Tüm insanların uyması gerekli olan, yalnızca Hz. Peygamber' in -sallallahu aley
hi vesellem- sözüdür. O, arzu ve hevesleriyle konuşmaz. Başkalarının sözleri ise, 
ayet ve hadislerle ters düşmesi halinde reddedilir. Ters düşmemesi halinde de 
kabul veya reddedilebilir. 

Bizi başarısızlığa uğratmasından Allah'a  sığınırız.625 

38. Peygamberi lehine Allah 'ın farz (mübah) kıldığı şeylerde Peygam
ber'e h içbir vebal yoktur. Bu önce geçenlerde Allah 'ın geçerli kıldığı 
sünnetidir. Allah 'ın emri, mutlaka yerini bulan bir kaderdir. 

39. Onlar Allah 'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, O'ndan korkarlar, 
Allah 'dan başka bir kimseden de korkmazlar. Hesab gören olarak Allah 
yeter. 

40. Muhammed, sizin adamların ızdan kimsenin babası değildir. Fa
kat o Allah 'ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi 
çok iyi bilendir. 

41 . Ey iman edenler, Allah 'ı pek çok anın. 
42. Sabah, akşam, O'nu tesbih edin. 
43. O, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size salat getirendir; me

lekleri de. O, mü 'minlere çok merhametlidir. 

625 er-Risaletü't-TebCıkiyye (44-45) 
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Tefsiri : 

�İkelimesi hakkında büyük lügatçi Cevheri şöyle demiştir: Bu kelime1 
ikindi ile akşam arasındaki zaman dilimi için kullanılır. Çoğulu JL.oİ ,JL.oT ,J.�l 
şeklinde yapılır. Böyle çoğul yapılmasıyla sanki �İ gibi değerlendirilmiştir. Bir 
şfür bu kelimeyi şöyle kullanmıştır: 

"Ömrüme yemin olsun ki, sen içindekilere ikram ettiğim 
Akşam üstleri avlusunda keyifle oturduğum bir evsin"626 

" J::-·"\ı ıakşam üstü" kelim.esinin çoğulu, r."": "deve" kelimesinin çoğulunun 
.:.ıı� şeklinde olması gibi L.ı�İ şeklinde de olabil ir. Bu şekilde yapılan çoğulun 
tasğlri (küçültme ismi) ,  L.ı�İ şe�linde gelir. Bazen .:.ı�l kelimesinin sonundaki 
Lı harfi J harfine çevrilerek J�İ denilir. Nitekim şfür şöyle demiştir: 

"Kaç akşam üstü durup sordum arda 'Nerde o yar?' 
Çölün lisanı yok, etrafta tek esen yel var"627 

Zikir, zikreden kimseye Allah'ın rahmet, meleklerin de mağfiret etmesini ge
rektirir. Allah' ın rahmet ve meleklerin de mağfiret ettiği kimse tam bir kurtuluşa 
erer. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ey inananlar! Allah 'ı çokça zikre
din. Ve O 'nu sabah-akşam tesblh edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak 
için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, 
müminlere karşı çok merhametlidir. " 

Allah Tea!a'nın bu rahmeti ve meleklerinin bağışlama dilemesi, müminle
rin karanlıklardan nlira çıkmalarına vesile olur. Allah'ın rahmeti ve meleklerinin 
istiğfarı söz konusu olup da karanlıklardan aydınlığa çıkarıldıklarında onlar için 
hangi hayır gerçekleşmez ve onlardan hangi şer uzak olmaz? Rabbinden gafil 
olan kimselere yazıklar olsun! O'nun hayır ve ihsanından ne kadar mahrum olu
yorlar! Muvaffakiyet Allah sayesinde elde edilir. 628 

626 Cahiliye devrinde doğup İslami döneme ulaşarak Müslüman olmuş ve Afrika fetihleri 
esnasında şehit olmuş bir şair olan EbCı Züeyb el-Hüzell'ye ait olan bu beyitteki ..:...Ji "ev" 
kelimesi derleme metinde eksik yazılmıştır. Yukarıya doğrusunu kaydettik. (Mütercimin 
notu) 

627 Bu beyit, Muallakat' ın bazı derlemelerinde kasidesine yer verilen meşhur cahiliye şairi 
Nabigatu'z-Zübyanl'ye aittir. (Mütercimin notu) el-Vabilü' s-Sayyib (127) 

628 el-Vabilü's-Sayyib ( 100) 
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44. O'na kavuşacak/arı gün, onlara sağlık dileği selamdır. Onlar için 
çok şerefli (ve cömertçe) bir ecir de hazırlamıştır. 

45. Ey peygamber, şüphe yok ki Biz seni bir şahid, bir müjdeleyici, 
bir uyarıcı olarak gönderdik; 

46. Allah 'a, izni ile çağıran ve nur saçan bir kandil olarak da. 
47. Mü 'minlere de; muhakkak onlar için Allah 'dan büyük bir lütuf ve 

ihsan olduğunu müjdele! 
48. Kafirlere de münafıklara da itaat etme; onların eziyetlerine aldır

ma! Allah 'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 
49. Ey iman edenler, mü 'min kadınları nikô.hlayıp sonra kendilerine 

dokunmadan onları başarsanız, sizin için onlar aleyhine, sayacağınız bir 
iddet olmaz. Ayrıca onları fayda/andırın ve onları güzel bir şekilde salı
verin. 

50. Ey peygamber, muhakkak Biz sana mehirlerini verdiğin zevcele
rini, Allah' ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik olduğu 
cariyeleri ve seninle beraber hicret eden amcanın kızların ı, halaların ın 
kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızların ı  ve bir de nefsini Pey
gambere bağışlayan mü 'min kadını -eğer Peygamber onu nikah etmek 
isterse- diğer mü 'minler bir yana yalnız sana has olmak üzere helal kıl
dık. Biz mü 'minlere eşleri ve malik oldukları cariyeleri hususunda neleri 
farz kıldığım ızı biliyoruz. Sana darlık olmasın diye (böyle hükmettik). 
Allah mağfiret edendir, rahmet edendir. 
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Tefsiri: 

Bazı alimler şöyle demişlerdir629: Bu ayet-i kerimenin görünür ifadesi, Maliki 
mezhebi mensuplarının görüşünü desteklemektedir. Çünkü Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- isteği, o kadının kendisini hibe etmesinden sonradır. Bu 
sebeple, burada, kadının kendini hibe etmesi alış-verişteki icab ( ilk teklif) , Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- isteği ise o icabın kabulü mevkiindedir. Bu, 
kişinin şu sözüne benzer: Falanca kimse bana bir şey hibe ederse, o hibeyi kabul 
etmek istersem, kabul eder alırım. Burada kabul etme isteği hibeden sonradır. 
Dolayısıyla hibenin gerçekleşmesinin şartı değildir. 

Önceki görüşü savunan alimler ise şöyle demiştir: Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-, daha önce istemiş, kadın da onun isteğini anlayarak kendisini ona 
hibe etmiş olabilir. Bu durumda bu ayet-i kerime de, bir önceki ayet630 gibi bizim 
görüşümüzü destekler hale gelir. 

Ancak onların yaptığı bu yorum isabetli değildir. Çünkü rivayet edilen kıs
sa bunu reddetmektedir. Zira kıssaya göre, bir kadın kalkıp Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Ey Allah ' ın Resulü! Ben, kendimi sana hibe ettim . "  diyor. 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona dikkatli bir şekilde bakmakla beraber 
onunla evlenmiyor, aksine onu bir başkasıyla evlendiriyor.631 

0j "hibe" fiili şart, :; ı) "isteme" fii l i  ise şartın karşılığı olabilir. Buna göre 
ayet-i kerimedeki ifadenin gramer bakımından takdiri şöyledir: � � �) L.ı! 
.J d...a.JL>J � ı:.ıi �I .)1) ı:.ıp "Kadın kendisini peygambere h

-ibe ederse, pey
gamber de onu nikahlamak isterse, bu peygambere mahsus bir durumdur." 

629 Burada tartışılan konunun anlaşılabilmesi için bu kısmın alıntılandığı yerin öncesini özetle
yerek terceme ediyoruz: 
Eğer bir adam eşine "Zeyd'le konuşur ve eve girersen sen benden boşsun" dese, kadın eve 
girip Zeyd'le konuşsa Ebu İshak eş-Şlrazl'ye göre boşanma gerçekleşir. Ancak önce Zeyd'le 
konuşur, sonra eve girerse boşanma gerçekleşmez. 
Ancak Malikiler bu görüşün aksini savunarak boşanmanın gerçekleşmeyeceğini belirtmiş
lerdir. 
Kur'an-ı Kerim' de buna iki örnek vardır. Biri şu ayet-i kerimedir: "Eğer Allah sizi azdırmak 
istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez. " (Hud 1 1/34) Bu 
ayet, Ebu İshak'ın görüşünü desteklemektedir. Çünkü ikinci şart olan Allah'ın dilemesi ger
çekleşmeden birinci şart gerçekleşememektedir. 
Diğer ayet-i kerimenin açıklaması, yukarıda terceme edilmiştir. Bk. Bedfüu'l-fevfüd (III , 
1239, Daru alemi'l-fevfüd'den Ali b .  Muhammed el-İmran neşri) (Mütercimin notu) 

630 Bir önceki dipnotta açıklamasını özetle terceme ettiğimiz ayet. Bir önceki dipnota bk. (Mü
tercimin notu) 

63 1 Bu kıssa için bk. Buharı (IX, 1 05)  Nikah, Babu iza kale'l-hatıb li ' l-veliyyi zewicnl; Müs
lim ( IIl/583 ) Nikah, Babu ekalli's-sadak. Bölümün alıntılandığı yer için bk. Bedfüu'l-Fevfüd 
(111/24 7) 
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� ı) "isteme" fiilinin şart, � 3 "hibe" fiilinin onun karşılığı olması da müm
kündür. Buna göre ifadenin gramer bakımından takdiri şöyle olur: .:.ıi __,,jl .:ıl) .:.ıı 
.J d....a.JL> � ı+ _ _.;_; � 3 L.ı!·-_; � "Peygamber kadını nikahlamak isterse, kadın 
da kendiSini hibe ederse, o kadın peygambere mahsustur." 

Bu konunun detay ve araştırmasına yönelik benim aklıma gelenler bunlar
dır. Allah daha iyi bilir. 632 
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5 1 .  Hanımlarından kim i  dilersen geri b ırakabilir, kimi dilersen ya
nına alabilirsin. Geri bıraktıklarından kimi yanına almak istersen (yine 
de) sana vebal yoktur. Bu, gözlerinin aydınlığına, üzülmeme/erine ve 
kendilerine verdiğinle hepsinin razı olmalarına daha uygundur. Allah 
kalblerinizde olanı bilir. Allah herşeyi bilendir, cezalandırmakta acele 
etmeyendir (Halimdir) .  

52. Bundan sonra -sağ elinin malik olduğu (cariyelerin) dışında- ka
dınlar (alman) ve bunların birini başka zevce/erle değiştirmen -onların 
güzellikleri hoşuna gitse de- sana helal olmaz. Allah herşeyi görüp gö
zeticidir. 

53. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine sizin için yemeğe izin 
verilmeden girmeyin. Yemek vaktin i de beklemeye kalkışmayın. Fakat 
davet olunduğunuzda girin. Yemek yediniz m i  dağılın. Söze dalmak 
(veya sohbet) için de beklemeyin. Çünkü bu, Peygamberi rahatsız et
mekte ama o, sizden utanmaktadır. Allah ise haktan utanmaz. Hanımla
rından ihtiyaç(ın ız) olan birşey istediğin izde onlardan perde arkasından 
isteyin. Bu, sizin kalbiniz için de onların kalbleri için de daha temizdir. 
Sizin Allah 'ın Rasulü 'ne eziyet vermeniz de ondan sonra zevcelerini 
nikahlamanız da ebediyyen olacak bir şey değildir. Çünkü bu, Allah 'ın 
yanında çok büyük bir iştir. 

54. Siz bir şeyi açıklar veya onu gizlersen iz, şüphesiz ki Allah, herşe
yi çok iyi bilendir. 

55. Hanımlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğul
ları, kızkardeşlerinin oğulları, kendi (Müslüman) kadınları ve sağ elleri
nin malik olduğu (cariyeleri) hakkında günah yoktur. Allah 'dan korkun.  
Şüphe yok ki  Allah herşeye tanıktır. 

56. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salô.t ederler. Ey mü
minler, siz de ona salat ve selam edin. 

5 7. Allah ' a ve Rasulü 'ne eziyet edenlere, muhakkak Allah onlara, dün
ya ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azab da hazırlamıştır. 

58. Mü'min erkeklere ve mü 'min kadınlara işlemedikleri şeyleri is
nad ile eziyet edenler, muhakkak onlar, bir yalan ve apaçık bir günah 
yüklenmiş olurlar. 

Tefsiri: 

Allah Teala'nın buğz, gazap ve hoşnutsuzluğu yaratıklarına füt olan bu özel
liklerden farklı olduğu gibi O'nun incitilmesi de yaratıklarının incitilmesinden 
farklıdır. 633 

633 es-Savaiku'l-Mürsele (IV/1450- 145 1 )  
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59. Ey Peygamber, zevcelerine, kızlarına ve mu 'minlerin hanımlarına 
de ki: "Cilbôblarını üzer/erine giysinler. " Bu, onların tanınıp incitilme
meleri için daha uygundur. Allah bağışlayandır, merhamet buyurandır. 

60. Eğer münafıklar, kalblerinde hastalık bulunanlar ve Medine 'de 
yalan haber yayanlar vazgeçmezlerse, andolsun, sana onlarla çarpış
manı emrederiz. Sonra da onlar orada ancak az bir süre sana komşuluk 
ederler. 

61 .  Lanete uğramışlar olarak. Nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve 
alabildiğine öldürülürler. 

62. Daha önce geçenler hakkında Allah 'ın sünneti(dir, bu) .  Sen 
Allah 'ın sünnetinde asla bir değiştirme bulamazsın . . .  

63. İnsanlar sana Saati (Kıyameti) sorarlar. De ki: "Onun ilmi ancak 
Allah 'ın yanındadır. " Ne bilirsin, belki de o Saat yakında kopacaktır. 

64. Muhakkak Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş 
hazırlamıştır. 

65. Onlar orada ebediyyen kalıcıdırlar. Hiçbir veli (dost) ve yardımcı 
da bulmayacaklar. 

66. Yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği o günde diyecekler ki: 
"N'olaydı, keşke biz Allah 'a ve RasCıle itaat etseydik. " 

67. Diyecekler ki: "Rabbimiz, gerçekten biz, yöneticilerimize ve bü
yüklerimize itaat ettik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. 

68. "Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle 
lanetle (rahmetinden kov) ! "  
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Tefsiri : 

Ayette söz konusu edilen kimseler, fayda vermeyecek bir zamanda Allah ve 
peygamberine itaat etmeyi temenni ettiler, büyüklerine ve reislerine itaat ettikle
rini ,  bu konuda bir mazeretlerinin olmadığını, efendilerine ve büyüklerine itaat 
edip peygambere ise isyan ettiklerini itiraf ettiler. 

Efendilerine ve reislerine boyun eğmeleri sonunda onların şunu söylemele
rine sebep oldu: "Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle 
rahmetinden kov!" 

Bunda akıllı kimseler için bir ibret ve yeterli öğüt vardır. Muvaffakiyet sadece 
Allah 'tandır. 634 

69. Ey iman edenler, siz de Musa 'yı incitenler gibi olmayın. Allah onu, 
dediklerinden temize çıkardı. O, Allah indinde itibarlı ve değerli idi. 

70. Ey iman edenler, Allah 'dan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. 
71 . O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin. Günahların ızı 

da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederse, büyük bir kur
tuluşla kurtulmuş olur. 

72. Biz emaneti göklerle, yere ve dağlara arz ettik de, onlar onu 
yüklenmek istemediler, bundan endişeye düştüler. Ama onu insan yük
lendi. Çünkü o, çok zalim ve çok cahildir. 

73. Ta ki Allah münafık erkeklerle münafık kadınları, müşrik erkek
lerle müşrik kadınları azablandırsın, mü 'min erkeklerle mü 'min kadın
ların da tevbelerini kabul etsin. Allah çok bağışlayandır, çok rahmet bu
yurandır. 

634 er-Risaletü' t-Tebukiyye (55-56) 



SEBE SÜRESİ 
[54 A.yetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Göklerde olanlar da yerde olanlar da yalnız kendisinin olan Allah 'a 

hamd olsun. Ahirette de hamd yalnız O'nundur. O, Hakimdir, herşey
den haberdardır. 

2. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, 
rahmet buyurandır, bağışlayandır. 

Tefsiri : 

Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, Sebe SO.resi' nin başında "Rahim" isminin 
"Gafa.r" isminden önce zikredilmesiyle ilgili olarak, surenin başından bu sıfat
ların geçtiği yere kadar Allah' ın yüce sıfatlarının ve esma-yı hüsnasının akışını 
düşünen kimsenin anlayabileceği bir incelik vardır. 

Allah Teala, süreye celal ve kemal sıfatlarının hepsini kapsayan, tüm fiil ve 
emirlerindeki hikmetleri içerip gerektiren ,  ilim ve irfanın en genişi ve en kapsam
lısı olan hamd ile başlamıştır. Allah Teala, her hal'ü karda, yarattığı ve emrettiği 
her şeyden dolayı övgüye layık olandır. 

Cenab-ı Hak, hamdin akabinden muazzam genişlikteki hakimiyetini dile 
getirerek şöyle buyurmuştur: "Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin 
sahibi olan Allah 'a mahsustur. " 

Peşi sıra bu hamdin ahirette de devam ettiğini ve asla kesintiye uğramadığını 
belirtti. Bu, zatına ve vasıflarının kemaline layık bir hamddir. 
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Allah Teala'nın zatına layık olan, O devam ettikçe devam eder ve asla sona 
ermez. 

Cenab-ı Hak, her zaman olduğu gibi burada da hamd ile hakimiyetini635 bir 
arada zikretmiştir. Bunların bir araya getirilmeleri, her biri ile oluşan kemale ilave 
bir kemal oluşturmaktadır. Böylece hamd ve hakimiyetin kemali yanı sıra bun
ların bir araya gelişleri de bir kemal oluşturmaktadır. Çünkü hamdin bulunma
dığı bir hakimiyet, eksik; hakimiyetin bulunmadığı hamd, aczin göstergesidir. 
Hakimiyetle bir arada olan hamd ise kemalin zirve noktasıdır. Bu durum, şeref, 
rahmet, bağışlama, kudret, hiçbir şeye ihtiyaç duymama ve cömertlik gibi sıfatlar 
için de geçerlidir. 

Hakimiyet, hamdin dile getirildiği iki cümle arasında yer almaktadır. Daha 
sonra ise iradenin kemalini, irade edilen her şeyin tam bir hikmetle irade edil
diğini ve mükemmel bir bilgiyi kapsadığını, görünür bilgilerin yanı sıra sadece 
tecrübeyle algılanabilecek den1nl hususları da içerdiğini gösteren �I �I 
"Hikmet sahibi, haberi olan" sıfatları zikredilmiştir. 

Hikmetle irade arasındaki bağ, tecrübeyle bilgi arasındaki bağ gibidir. İrade 
edilen şey ve bilgi ortadadır, görünür. Hikmet ve tecrübe ise gizlidir. Mükemmel 
olan irade hikmetli olmalıdır. Mükemmel olan bilgi ise tecrübeyi ortaya koymalı
dır. Yani tecrübe bilginin, hikmet de iradenin özü ve kemal noktasıdır. Dolayısıy
la ayet-i kerime Allah' ın hamdini, hakimiyetini ,  hikmet ve ilmini en mükemmel 
şekilde içermektedir. 

Daha sonra Allah Teala, ulvi ve süfli alemdeki görünür ve görünmez şeyler 
hakkındaki bilgisinin detaylarını zikrederek şöyle buyurdu: "Yerin içine gireni ve 
ondan çıkanı, gökten ineni, oraya çıkanı bilir. " 

Akabinden Cenab-ı Hakk'ın yaratıklarına olan ihsanının yüceliğini gösteren 
iki sıfatla ayete son verildi. Bu sıfatlar rahmet ve mağfirettir. 

Allah Teala, rahmetiyle kullarına mükemmel ihsanlarda bulunur ve bir çok 
faydalar sağlar, mağfiretiyle onların hata ve günahlarını bağışlayıp affeder. 

"O, esirgeyendir, bağışlayandır. " Bu ayet-i kerime, Allah ' ın bilgisinin, rahme
tinin, hikmet ve mağfiretinin genişliğini içermektedir. 

Allah Teala'nın , bilgi ve müsamahasını birlikte zikrettiği yerler olduğu gibi 
bilgi ve rahmetini birlikte zikrettiği yerler de vardır. İkincisinin örneği "Ey Rabbi
miz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır"636 ayet-i kerimesidir. Birincisinin 
örneği ise "Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halfmdir"637 ayet-i kerimesidir. 

----------·---
635 Buradaki mülk, yani hakimiyet, ayette göklerdeki ve yerdeki her şeyin Allah'a füt oluşunun 

bildirilmesidir. (Mütercimin notu) 
636 ôafir 4017 
637 Nisa 4/12 
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Rahmet ve hilmin her birinin bilgiyle oluşturduğu uygunluğu, bir araya geti
rilen hiçbir sıfat ikilisi oluşturamaz. 

Arşı taşıyan melekler dörttür. Onların ikisi şöyle der: Allahım! Rabbimiz! Seni 
överek noksanlıklardan arındırırız. İ lmin yanı sıra hilm sahibi oluşun sebebiyle 
hamd sana §.ittir. 

Diğeri ise şöyle der: Allahım! Rabbimiz! Seni överek noksanlıklardan arındı
rırız. Kudret sahibi olmana rağmen bağışlamandan dolayı hamd sana aittir. 

Affın kudretle bir araya geldiğinde oluşturduğu uyum, rahmet ve hilmin bil
giyle bir araya geldiğinde oluşturduğu uyum gibidir. Çünkü güç yetirildiği zaman 
affetmek güzeldir. Aynı şekilde hilm ve rahmet de bilgi ile bir arada olduğu za
man güzeldir. 

Ayet-i kerimenin muhtevasında bilgi sıfatına işaret bulunduğu için burada 
"Rahim" sıfatı önce zikredilmiştir. 

Bilgi ve rahmetin bir araya getirilmesi ve böylece "Ey Rabbimiz! Senin rah
met ve ilmin her şeyi kuşatmıştır"638 ayetiyle uyumlu olması için, bilgiye işaret 
edildikten sonra "Rahim" sıfatının zikredilmesi ne kadar yerindedir! 

Daha sonra ayet-i kerimeye, kötülüğün savılıp hayrın elde edilmesini kapsa
yan mağfiretle son verilmiştir. 

Şerri savmak hayrı te'min etmekten önce olduğu için ;)jı "Gaftır / bağışla
yan" sıfatı, Kur'an-ı Kerim'de birlikte geçtikleri her yerde � _;JI "Rahim / Rahmet 
eden" sıfatından önce zikredilmiştir. Ancak burada daha önce b�lirttiğimiz hik
metten dolayı "Rahim" isminin önce zikredilmesini gerektiren bir durum vardır, 
bu sebeple diğerinden önce zikredilmiştir. 639 
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3. Kafirler: "Saat (kıya.net) bize gelmeyecek" dediler. De ki :  "Hayır, 
gaybı bilen Rabbim hakkı için elbette o size gelecektir. Göklerde ve yer
de zerre ağırlığınca birşey O'na gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük 
ne varsa muhakkak apaçık bir kitabdadır. " 

4. Bu, iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması içindir. Işte 
onlar için mağfiret ve kerim (cömertçe ve şerefli) bir rızık vardır. 

s. Ayetlerimiz hakkında aciz b ırakmak için çalışanlar, işte onlara elem 
verici kötü bir azab vardır. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime apaçık göstermektedir ki, akla aykırı bularak aklı naklin 
önüne geçiren kişi, hiçbir şekilde ilim verilen kimselerden olamaz, hatta onlarla 
uzaktan yakından ilgisi dahi bulunamaz.640 

640 es-Savfüku' l-Mürsele (IIl/850) 
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6. Kendilerine ilim verilenler, bilir ki: Rabbinden sana indirilen hak
kın ta kendisidir ve O, her hamde layık, Aziz olanın yoluna iletir. 

7. Kafirler dediler ki: "Siz çürüyüp paramparça olduktan sonra mu
hakkak yeniden yaratı/ırsınız, diye size haber veren bir adamı gösterelim 
mi size? 

8. ''Acaba o, Allah 'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda bir delilik 
mi vardır?" Hayır, asıl ahirete inanmayanlar azab içinde ve uzak bir 
sapıklıktadır/ar. 

9. Gökte ve yerde, önlerinde ve arkalarında ne olduğuna bakmazlar 
mı? Dilersek onları yere geçirir yahut gökten üzer/erine parçalar düşü
rürüz. Muhakkak bunda yönelen her kul için elbette bir belge vardır. 

1 0. Andoısun ki Biz, nezdimizden Davud'a bir üstünlük verdik. "Ey 
dağlar! Siz de onunla tesbih edin. Ve ey kuşlar siz de!" Ona demiri de 
yumuşatmıştık. 

1 1 .  "Uzun, geniş zırhlar yap, dokumada işini sağlam tut, (aile halkın
la) salih amel iş/eyin. Çünkü Ben, yaptıklarınızı çok iyi gören im " diye 
emrettik. 

12. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah Pc;işinde bir aylık 
yol alırdı. Akşam da bir aylık yol giderdi. Biz ona erimiş bakır pınarını 
sel gibi akıttık. Cinden bir kesim de Rabbinin emri ile eli altında iş gö
rürlerdi. Onlardan kim verdiğimiz emirden saparsa, Biz ona alevli ateş 
azabından tattırırdık. 
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13.  Onlar, kendisine köşk (kale veya mescid) /erden, heykellerden, 
büyük havuzları andıran çanaklardan ve yerlerinde sabit (dağ gibi) ka
zanlardan istediğini yaparlardı. "Ey Davud hanedanı, siz de şükrederek 
çalışın .  Kullarımdan şükreden ise azdır. " 

14.  Biz ölümüne hükmedince, asasını yiyen ağaç kurdundan başkası 
onlara ölümünü göstermedi. Nihayet yıkılıp yere düşünce açıkça ortaya 
çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsa idiler bu horlayıcı azab içinde de
vam etmezlerdi. 

15 .  Anda/sun ki Sebe 'liler için kendi meskenlerinde (yurtlarında) bir 
ibret vardı. Sağ ve solda ikişer bahçe vardı. "Rabbinizin rızkından yeyin 
ve O'na şükredin. Hoş bir belde ve bağışlayıcı b ir Rabb. " 

1 6. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de onlara Arim selini gönderdik ve 
onların iki bahçelerinin yerine buruk yemişli, acı ılgınlı ağaçları olan ve 
içinde Arabistan kirazından da az bir şey bulunan iki bahçe verdik. 

1 7. işte nankörlük etmeleri sebebi ile Biz onları böyle cezalandırdık. 
Zaten Biz nankörlük edenlerden başkasını cezalandırır m ıyız ki? 

1 8. Onlar ile bereket verdiğimiz memleketler arasında ard arda kasa
balar var ettik, oralarda gidip gelmelerin i  takdir ettik. "Oralarda güven
lik içinde, geceler ve gündüzler boyunca gezin" (dedik) . 

1 9. "Rabbimiz, yolculuklarımız arasını uzaklaştır" diye dua ettiler ve 
nefislerine zulm ettiler. Biz de onları anlatılan masallar kıldık ve onları 
darmadağın ettik. Şüphesiz bunlarda çok sabreden, çok şükreden her
kese ibretler vardır. 

20. Anda/sun, İblis onların aleyhindeki zannını gerçekleştirmişti de 
müminlerden bir kesim dışında ona uymuşlardı. 

21 . Halbuki onun onlar üzerinde bir hakimiyeti yoktu. Ancak Biz, 
ahirete iman eden kimse ile ondan yana şüphede olanları ayırd etmek 
için böyle yaptık. Rabbin herşeyin üzerinde görüp gözetendir. 

22. De ki: ''Allah 'dan gayrı (ilah diye) iddia ettiklerinize dua edin 
bakayım. Onlar göklerde de yerde de zerre ağırlığınca bir şeye sahip 
değildirler. Onların bu ikisinde hiç bir ortaklığı da yoktur ve O'nun bun
lardan hiçbir yardımcısı da yoktur. " 

23. O'nun nezdinde şefaat, kendisine izin verdiklerinden başkası
na fayda vermez. Nihayet kalblerinden korku giderilince: "Rabbiniz ne 
buyurdu?"  diyeceklerdir. Onlar: "Hak (buyurdu)" diyeceklerdir. O, çok 
yüce, çok büyüktür. 

Tefsiri : 

Allah'tan başka ilah edinen kimse, edindiği ilahın kendisine fayda verece
ğine inanır. Onun beklediği faydayı sağlayacak kimse şu dört hasletten birine 
sahip olmalıdır: 
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1 .  Kendisine tapınan kimsenin istediği şeylere sahip olmalı. 

2. Sahip değilse hiç değilse sahip olanın ortağı olmalı .  

3 .  Ortağı değilse yardımcısı ve destekçisi olmalı . 

4. Yardımcısı ve destekçisi de değilse katında aracılık edecek kadar itibarlı 
olmalıdır. 

Allah Tea.Ja, bu ayet-i kerimede , yukarıdan aşağıya doğru bu dört şıkkın 
hepsini sırasıyla reddetti . Böylece müşriklerin, ilahları hakkında ileri sürdükleri 
hakimiyet, ortaklık, Allah 'a  yardımcı olmak ve O'nun katında aracılık etme dü
şüncelerini kökten çürüttü . Ancak, müşriklerin yararlanamayacağı, Allah' ın  izin 
ve müsaadesiyle gerçekleşecek olan şefaati reddetmedi. 

Allah' ın birliğini tanıtma, bu konuda aydınlatıcı bir delil ve kurtuluş vesilesi 
olma, şirki ve onun kaynaklarını kurutma hususunda akleden kimse için bu 
ayet-i kerime yeterlidir. 

Kur'an-ı Kerim bu ve benzeri delillerle doludur. Ne var ki insanların çoğu bu 
delillerin işlendiğini hissedemiyor, ayetlerin, daha önce yaşamış, nam ve nişan
ları kalmamış insanlar hakkında nazil olduğunu sanıyorlar. Kur'an' ın anlaşılması 
ile kalp arasındaki engel işte bu tür zanlardır!641 

Ayet-i kerimenin, şirke bulaştıkları tüm yolları zikrederek müşrikleri sorgu
laması ve böylece o yolları sağlam bir delil ve etkili bir üslupla çürütmesi son 
derece dikkate değer! 

Çünkü bir ilaha tapınan kimse, ondan mutlaka bir fayda umar. Eğer fayda 
ummasa kalbi ona bağlanmaz. O halde ilah edinilen varlık, kula fayda verecek 
hususlara hakim olmalıdır, hakim değilse onlara hakim olan kimsenin ortağı ol
malıdır, ortağı da değilse onun yardımcısı, veziri ve destekçisi olmalıdır. Bu da 
söz konusu değilse onun katında aracılık edebilecek bir itibar, kadir ve kıymete 
sahip olmalıdır. Bu dört husus, geçersiz ve asla söz konusu olmadığına göre şir
kin hiçbir gerekçesi ve kaynağı kalmamaktadır. 

Allah Teala, müşriklerin ilahlarının göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir 
nesneye bile sahip olmadıklarını belirtmektedir. 

Bu durumda bir müşrik "Ama ilahlarımız, onlara sahip olan Allah'a  ortaktır" 
şeklinde bir savunma yapabilir. Bu sebeple hemen onların Allah' a ortak olmala
rının da söz konusu olmadığını belirtmiştir. 

Bu durumda müşrik "Ama ;ıahlarımız, Allah' ın yardımcısı, veziri ve destek
çisidir" iddiasında bulunabilir. Allah Teala, "Allôh 'ın onlardan bir yardımcısı da 
yoktur" buyurarak böyle bir gerekçeye kapıyı baştan kapatmıştır. 

641 Medaricü's-Salikln ( 1/343) 
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Bu durumda müşrikler, ilahlarının sadece Allah katında aracılar olduğu 
iddiasını ileri sürebilirler. Ancak Allah Teala onların edindiği ilahların buna da 
sahip olmadıklarını ,  katında ancak O'nun izin ve müsaadesiyle şefaat edilebile
ceğini belirtmiştir. 

Şefaat edecek kimseye O izin verecektir. O izin vermezse huzurunda şefaat 
edilemez. 

Allah Teala, insanlar arasında olduğu gibi, şefaat edecek kimseye ve onun 
yardımına muhtaç değildir. Dolayısıyla izin vermeden kimsenin aracılık etmeye 
kalkışmasını kabul etmez. 

Allah'ın dışındaki herkes Allah' a  muhtaçtır. Allah ise, hiç kimseye muhtaç 
değildir. İzni olmadan katında kim aracılık edebilir?642 

Ayet-i kerime, işaret yoluyla şunu göstermektedir: Allah Teala vahiyle bir 
emir buyurunca melekler O'nun konuşmasından ötürü kendini kaybeder, bir nevi 
baygınlık geçirirler. Korkuları gidip kendilerine gelince birbirlerine "Rabbimiz ne 
buyurdu?" diye sorarlar. Her sema tabakasında bulunan melekler, bir sonraki ta
bakada bulunan meleklere sorarak bu buyruğun ne olduğunu öğrenmek isterler. 
Neticede yedinci kat semadaki melekler aynı soruyu Cebrfül 'e (a.s) sorarlar: 

- Ey Cebrail! Rabbimiz ne dedi? 
Cebrail şu cevabı verir: 
- Hak olanı büyu-rdu.  O, yücedir, büyüktür.643 

<- <-

24. De ki: "Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" "Allah'dır, 
de. Şüphe yok ki b iz yahut siz ya bir h idayet üzereyiz ya da apaçık bir 
sapıklrkta. " 

Tefsiri : 

Şöyle bir soru akla gelebilir: Bu ayetin bir benzeri Yunus suresinde şu şekilde 
geçmektedir: "De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara 
ve gözlere kim mô.lik (ve hô.kim) bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? (Her 
türlü) işi kim idare ediyor. 'Allah '  diyecekler. De ki: Öyleyse (O'na asi olmaktan) 
sakınmıyor musunuz?"644 Bu iki ayet arasındaki fark nedir? 

642 es-Savfüku' l-Mürsele (ll/461 )  
643 Medaricü's-Salikin (lll/314) 
644 Yunus 10/31 
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Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: İkisi arasında sözün akışına 
dikkat edilince görülebilecek çok ince ve çok hoş bir nüans vardır. 

Yunus slıresindeki ayet, Allah' ın rızık veren, kulak ve göz gibi duyularına 
ve diğer işlerine hükmeden, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran bir yaratıcı ol
duğuna dfür onların da itiraf edip inkara güç yetiremedikleri hususlarda deliller 
içermektedir. Zikredilen bu hususları kabul ettikleri için onlara şu şekilde hitap 
etmek çok yerinde olmuştur: Bütün· bunları yapan, kendisinden başka ilah ol
mayan Allah'tır. O halde O'nunla birlikte nasıl başka varlıklara da taparsınız? 
Bunlara hiçbir şekilde malik olmayan ve hiçbir şeye güç yetiremeyen varlıkları 
nasıl O'nunla denk görürsünüz? 

Nitekim Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda, bu soruların muhataplarının 
"Allah"  cevabını vereceklerini bildirmiştir. Yani onlar bu sorulara muhatap olun
ca, Allah' ı  itiraf edecek ve inkara güç yetiremeyeceklerdir. O halde bu ayete 
muhatapları , burada zikrolunan hususları kabul etmektedirler. 

Bu ayete göre bu kimseler, duyu organlarıyla algılamakta oldukları gökten 
hayatlarını sürdürmelerine vesile olan yağmurun indiğini kabul ediyorlar. Ancak 
rızkın bir sema tabakasından diğerine inerek kendilerine kadar ulaştığını bilmi
yor ve dolayısıyla kabul etmiyorlar. Zaten bunu bilmeleri de mümkün değil. Bu 
itibarla burada .Lo...:J ı "gök" kelimesi tekil zikredildi. Bununla birlikte rızıkla kaste
dilen yağmur olduğuna göre rızkın gökten geldiğini inkar etmeleri mümkün de
ğildir. Çünkü yağmur buluttan inmektedir. Bulut da, üstlerinde olması hasebiyle 
Arapça'da .,Lo...:J\ "gök" olarak isimlendirilebilir. Nitekim Allah Teala, gökte bulut
ları yaydığını bildirmektedir: "Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir, bunlar da bu
lutu kaldırır. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. "645 

Bulut yeryüzünün üzerinde yayılmaktadır, yoksa göğün üst tabakalarında 
bulunan yörüngelerde değil. Bu, duyu organlarıyla algılanabilen bir husustur. 
Dolayısıyla başka bir şeye itibar edilmez. 

İşte bu izah ettiğimiz gerekçelerle Yunus suresindeki ayette .,Lo...:J ı "gök" keli
mesi, tekil zikredilmiştir. Zaten başka bir şekilde zikredilmesi de uygun olmazdı. 
Çünkü muhataplar, gökten kalp ve ruhlar için gıdalar indiğini, özellikle ebedi ve 
hakiki hayatı sağlayan vahyin indiğini kabul etmemektedirler. Halbuki rızık diye 
isimlendirilmeye geçici hayatın gıdası olan yağmurdan ziyade bunlar layıktır. 

Gökten inen vahiy, rahmet, rabbani lütuf ve ilhamlar, İ lahi iltifatlar ile ulvi ve 
süfli alemin dayanağı olan unsurlar, en büyük rızıktır. Ancak muhataplar bunu 
kabul etmemektedirler. Bu sebeple onların inkar edemeyecekleri bir şekilde on
lara hitap edilmektedir. 

645 Rum 30/48 
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Sebe suresindeki bu ayet-i kerimede ise göklerden ineni kabul ettiklerini zik
retmek uygun olmazdı. Bu sebeple Allah Teala, ayetteki soruya peygamberinin 
cevap vermesini emretmiş, onların itirafta bulunacakları bir husus zikretmemiştir. 
İşte "De ki: Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki: Allah!"  buyuru
yor, Yunus sô.resindeki ayette olduğu gibi "Allah diyecekler!" buyurmuyor. Bu 
sebeple peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle cevap vermesini emrediyor: 
Yedi kat gökten rızkın her çeşidini ve her türlü faydayı indiren sadece Allah'tır . 

._,;, j \j 1 "yer" kelimesi ise her iki ayette de tekil getirilmiştir. Çünkü sözün akışı 
böyle gerektirmektedir. Zaten -mümin olsun kafir olsun, iyi olsun kötü olsun -
herkes rızkın yerden çıktığını kabul etmektedir. 646 

646 Bedfüu' l-fevfüd ( 1 1 7- 1 18) 
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25. De ki: "İşlediğimiz günahlardan sorumlu olmazsınız, biz de işle
diklerin izden dolayı sorumlu olmayız. " 

26. De ki: "Rabbimiz, bizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak 
ile hüküm verecektir. O her şeyi en iyi bilip adaletle hükmedendir. " 

27. De ki: "Ona koştuğunuz ortakları bana gösterin. Hôşô (O'nun 
ortağı yoktur). Bilakis O, mutlak galip, sonsuz h ikmet sahibi Allah 'dır. " 

28. Biz sen i  ancak bütün insanlar için m üjdeleyici ve korkutucu (bir 
peygamber) olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

29. Onlar: "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit (in iz) ne zaman 
gerçekleşir? (bize söyleyin) " derler. 

30. De ki: "Sizin va 'd olunan bir gününüz vardır. Ondan ne bir an 
geri kalırsın ız, ne de ileri geçersin iz. " 

31 . Kôfir olanlar dediler ki: "Biz bu Kur'ôn'a da bundan önce gelen 
kitaplara da inanmayız. " Sen o zôlimleri Rabbleri huzurunda durdu
rulmuş, sözü birbirlerine döndürür/erken bir görsen! Güçsüz bırakılan 
(mustaz 'af) tabiler büyüklük taslayan (müstekbir) lere: "Siz olmasaydı
n ız, biz elbette iman edenler olurduk" derler. 

32. Büyüklük taslayan önderler, güçsüz bırakılanlara derler ki: "Size 
geldikten sonra sizleri h idayetten biz m i  alıkoyduk? Hayır, siz zaten 
günahkôr kimseler idiniz. " 

33. Güçsüz bırakılanlar, büyüklük taslayanlara derler ki: "Hayır, gece 
gündüz hi/ekarlıklar(ın ız bizi bu hale koydu). Çünkü siz bize Al/ah 'ı inkar 
etmemizi, O'na ortaklar koşmamızı emrederdin iz. " Azabı göreceklerın
de ise (hep birlikte) pişmanlıklarını gizleyeceklerdir. Biz de kafirlerin bo
yunlarına tasmalar koyarız. Ya onlar işleyegeldiklerinden başkası ile m i  
cezalandırılacaklar? 

34. Biz hangi ülkeye bir korkutucu (peygamber) göndermiş isek, 
mutlaka oranın refah içinde şımaran zenginleri: "Biz sizinle gönderilen 
şeyleri inkôr edenleriz" demişlerdir. 

35. Ve dediler ki: "Biz malca da ev/atça da daha çokluğuz. Biz azab 
edileceklerden de değiliz. " 

36. De ki: "Muhakkak Rabbim rızkı dilediğine genişletip yayar ve 
daraltır. Fakat insanların çoğu b ilmezler! " 

37. Sizi Bize yaklaştıracak olan, malların ız da değildir, evlatların ız da 
değildir. iman edip salih amel işleyenler m üstesnô. işte onların amelle
rine karşılık mükôfatları, kat kattır, hem onlar yüksek köşklerde emniyet 
içindedirler. 
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Tefsiri : 

.ri C,.Oinananlar , "daha önce geçen" f-5)':Jjlj r-5Jı_,;1 mallarınız ve evlatlarınız" 
ifadesinden istisna edilmemiştir. Çünkü inananlar, mal değildir. Ancak anlam, 
bağlamdan anlaşılmaktadır. Çünkü Allah Teala, kulların mal ve evlatlarının 
kendisine yaklaşma veSılesi olamayacağını bildirmiştir. Bu, o mal ve evlatların 
sahiplerinin Allah' a yaklaşmış olmayacakları anlamını içerir. işte � j .)-OT c,.o 
(..JG. "fmôn edip iyi amelde bulunanlar" kısmı, bağlamdan anlaşılan "mal ve 
evlat sahibi olan kimseler" den istisna edilmiştir. Buna göre ayetin manası şöyle
dir: .J � r-1 ...ıi .ı.J_,_, JL. �ı LılS �ı_, ...... WL,.:, � .ri .r 'ıl! o..t:.s- 1-.;-'-} 'ı1 "- İster malı ve 
çocuğu olsun, ister olmasın - inanıp iyi işler yapandan başka hiç kimse Allah'a 
yakın olamaz!"  

Bu ayette, mal ve evlatları vesile ederek Allah'a  yaklaşma iddiasındaki kim
selerle onlardan istisna edilen inanıp güzel işler yapan kimselerin farklı cinsler
den oluştuğu açıktır. Allah Teala, kendisine mal ve çocuklarla yaklaşma yolunu 
kapatmış, iman ve sa!ih amelle yaklaşılmasını ise açık tutmuştur. Dolayısıyla bu
radaki istisnanın muttasıl {öncesiyle bağlantılı, yani istisna edilenlerle kendilerin
den istisna edilenlerin aynı cinsten) olduğunu söylemektense istisna edilenlerden 
önce .}J "fakat" edatının var olduğunu kabul etmek daha iyidir. 

Arap dili incelenirse , bağlamdan anlaşıldığı için bu şekildeki kullanımların 
çok olduğu görülecektir. Hatta bu şekilde mana anlaşılır iken lafza dayalı bir 
kullanım tercih edilse söz anlaşılmaz hale gelir. 

Bu kaide sayesinde zihne takılabilecek bir çok problem çözülür, zorlama ol
duğu için sözü söyleyenin yüz çevireceği varsayımları söylemeye gerek kalmaz. 
Ne var ki, zorlamaya baş vuran kimseler, konuşan kimsenin kaçıp asla iltifat et
meyeceği bir çok varsayımlarda bulunuyor ve bunları söze yamıyorlar. Konuşan 
kimsenin hiç aklına bile getirmeyeceği, düzgün konuşan kimselerin kullanmaya
cağı, hatta duysa garipseyeceği varsayımlarda bulunan gramercilerin açıklama
larında bu sıkça müşahede edilmektedir. Allah izin verirse bununla ilgili müstakil 
bir başlık açacağız .647 

647 Bedfüu' l-fevfüd (111/71-72)  
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38. Bizleri ô.ciz bırakacaklarını sanarak, ô.yetlerimizde(n) alıkoymakta 
yarışanlar, işte onlar azapta hazır edilecek/erdir. 

39. De ki: "Gerçekten Rabbim, rızkı kullarından dilediğine genişletip 
yayar. Dilediği kimsen inkini de daraltır. (Hayır için) her ne harcarsanız 
O, bu harcadığınızın yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayır
lısıdır. " 

40. O günde onların hepsin i haşredecek, sonra da meleklere şöyle 
diyecek: "Bunlar mı size ibadet ederlerdi? "  

41 . Melekler diyecekler ki: "Tenzih ederiz Seni! Bizim velimiz 
(ma'budumuz) onlar değil, Sensin. Aksine onlar cinlere ibadet ediyor
lardı. Bunların çoğu onlara inan ıyorlardı. "  

42. "Bu gün kiminiz kimizin ize ne bir fayda sağlayabilir ne de bir 
zarar verebelir. " Zulmedenlere de diyeceğiz ki: "Haydi ya/anladığınız 
ateş azabını tadınız. " 

43. Ayetlerimiz açık açık onlara okunduğunda dediler ki: "Bu, an
cak atalarınızın ibadet edegeldiği şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir 
adamdır. " Yine dediler ki: "Bu (Kur'an), uydurulmuş bir yalandan başka 
bir şey değildir. " Kô.fir olanlar Hakk (Kur'-ô.n) 'a, kendilerine geldiğinde: 
"Bu, ancak apaçık bir büyüdür" dediler. 
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44. Halbuki Biz onlara okuyacakları kitablar göndermemiştik, senden 
önce onlara bir nezir (uyarıp korkutucu peygamber) de göndermemiştik. 

45 . Bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hem bunlar, onlara ver
diğimizin onda birine bile ulaşmamış/ardır. Fakat yine de peygamber/e
rimi  yalanladılar. Ya Benim azabım nasılmış? 

46. De ki: "Ben, size ancak bir öğüt veriyorum: Yalnızca Allah için 
ikişer ikişer, birer birer kalkınız, sonra bu arkadaşınızda bir delilik olma
dığını düşününüz. O, ancak -şiddetli bir azabın öncesinde - sizin için bir 
korkutucudur. " 

Tefsiri : 

Hakkı ve doğruyu araştıran kimsenin yapması gereken iki davranış vardır: 
1 .  Allah için düşünmek, 
2. Allah' ın dışındaki kimselerle hakkı bulmak için münazara etmek. 

Durum böyle olunca, Allah Teala tek bir haslet emretmiştir : O da, Allah 
için ikişer ikişer kalkıp aralarında münazara etmek ve birbirlerine soru sormak, 
tek kaldıkları zaman da hakka çağıran Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve 
çağırdığı prensipler hakkında düşünmek, O'nun dürüst mü yalancı mı olduğuna 
dair dellle dayalı araştırmalar yapmak ve gerçeğin ortaya çıkması için O'nun 
getirdiği prensipleri bu deliller ışığında değerlendirmektir. Saygıyla karşılanacak 
tartışma, gerçek iz'an ve insaf işte budur. 648 

" İkişer ikişer kalkmak" ifadesiyle münazaraya, "teker teker kalmak" ifadesiyle 
ise düşünme ve akıl yürütmeye işaret etmiştir. 

Bunların her ikisinin de övülmeye layık olan ve kınanmayı hak eden kısımla
rı vardır: Övgüye layık olan düşünme türü, doğru bilgiye ulaşmak için uygun bir 
metotla düşünüp kafa yormaktır. Kınanmayı hak eden düşünme türü ise kendi 
içinde ikiye ayrılır: 

1 .  Düşünürken batıl bir yol takip etmek. Kişi, hakka ulaşmak istese bile takip 
ettiği metot doğru değilse hakka ulaşamaz. 

2. Doğru veya yanlış olduğuna bakmaksızın muhatabının görüşünü çürüt
mek için düşünüp sistem kurmaya çalışmak. Böyle yapan kimseler, kin ve düş
manlık besledikleri insanlara her halükarda karşılık vermek için delil ararlar. 

Münazaranın da hem övgüye layık olanı hem de kınanmayı hak edeni ikiye 
ayrılır. Çünkü münazara eden kimse şu üç özellikten birine sahiptir: 

1 .  Hakkı bilen biri olmak, 
2. Hakkı araştıran biri olmak, 

648 es-Savfüku'l-Mürsele (11/472) 
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3 .  Hakkı bilmeyen ve onu araştırmayan biri olmak, 

Sonuncu münazaracının yaptığı, kınanmayı hak eden bir münazaradır. 

Birinci münazaracı ise, hakkı araştıran kimseleri doğruya yöneltecek deliller 
açıklaması, hakka karşı inatçılık eden kimselerin delillerini çürütmesi ve doğru 
yolda olduğu zannında olanları hakkın delilleri üzerinde düşünmeye yönlendir
mesi durumunda övgüye layık bir iş yapmış olur.649 

47. De ki: "Sizden istediğim her hangi bir ücret varsa o, sizin olsun. 
Benim mükafatımı vermek, ancak Allah 'a aittir. O, her şeye tanıktır. " 

48. De ki: "Rabbim muhakkak hakkı yerleştirendir. O gizlilikleri çok 
iyi b ilendir. " 

49. De ki: "Hak geldi. Batıl ne yeniden bir şey var edebilir, ne de geri 
getirebilir. " 

50. De ki: "Eğer ben, sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olu
rum. Şayet h idayet bulmuşsam o, Rabbimin vahyetmekte olduğundan 
ötürüdür. Muhakkak O, işitendir, pek yakındır. " 

Tefsiri : 

Bu ayet, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hidayetinin sadece vahye 
dayandığını apaçık göstermektedir. Zaten bunda şaşılacak bir şey yoktur! Çünkü 
vahyin dışındaki birbiriyle çelişen ve birbirini çürüten görüşlerle doğru yolu bul
mak nasıl mümkün olabilir? 

Ancak Allah' ın hidayete erdirdiği kimse hidayete erer. Saptırdığı kimsenin 
ise ne bir yardımcısı ne de rehberi vardır. 

Hidayetin vahye dayanmadığını iddia edenin sapıklığından daha büyük 
sapıklık olabilir mi? Büyük bir bela ve musibet olan bu yanılgıdan koruduğu 
kula Allah büyük bir ihsanda bulunmuş demektir. Hamd, alemlerin Rabbine 
mahsustur. 650 

649 es-Savi.'ıiku' l-Mürsele (IV/1275-1276) 
650 er-Risaletü't-Tebukiyye (54) 
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51 . Onları korkuya kaprldıklarında bir görsen!  Artık kurtuluş olmaya
cak ve yakın yerde yakalanmış olacaklar. 

52. "Ona iman ettik" diyecekler, ama onlar için uzak bir yerden ona 
(imana) el atmaları ne mümkün! 

53. Halbuki önceden onu inkar etmişlerdi. Üstelik uzak bir yerden, 
gayb hakkında rastgele zanlarda bulunuyorlardı. 

54. Daha önceden benzerlerine yapıldığı gibi, onlar ile arzuladıkları 
şeyler arasına bir engel konacaktır. Çünkü onlar endişeye düşüren bir 
şüphe içinde idiler. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Hamd, göklerle yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dör

der kanatlı elçiler kılan Allah ' a mahsustur. O, yaratı lışta dilediğini artırır. 
Gerçekten Allah herşeye gücü yetendir. 

2. Allah insan lara herhangi bir rahmeti açacak olursa, onu tutacak 
olmaz. Tuttuğunu da, O'ndan başka salıverecek olmaz. O, emrinde ga
liptir, her işinde hikmeti sonsuz olandır. 

3. Ey insanlar, Allah' ın üzerin izdeki n imetini hatırlayın. Gökten ve 
yerden size Allah 'dan başka rızık veren her hangi bir yaratıcı var mıdır? 
O'ndan başka hiçbir i/ôh yoktur. Böyle iken nasıl olur da döndürülüyor
sunuz? 

4. Eğer seni ya/anlıyorlarsa, doğrusu senden önce de nice peygam
berler yalanlanm ıştır. Bütün işler ancak Allah 'a döndürülür. 
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5. Ey insanlar, şüphe yok ki Allah ' ın va 'di haktır. O halde sakın sizi 
dünya hayatı aldatmasın. Ve çok aldatıcı (şeytan) da sakın sizi Allah ile 
aldatmasın. 

6. Şüphe yok ki şeytan sizin bir düşmanınızdır. O halde siz de onu 
düşman tutun. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşin arkadaşların
dan olsunlar diye davet eder. 

Tefsiri: 

Allah Teala'nın, kullarına, şeytanı düşman edinmelerini emretmesi, onunla 
savaşmak ve çaba sarf etmek için tüm güçlerini harcamalarına yönelik bir ikazdır. 
Şeytan,  kulun her nefes savaşacağı ,  savaşmaya hiç ara vermeyeceği bir düşman 
gibidir. 651 

7. O kôfir olanlar için çok şiddetli bir azab vardır. Iman edip salih 
amel işleyenlere ise mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 

8. Acaba kötü ameli kendisine süslü gösterilip de bu sebepten onu 
güzel gören kimse (bunun gibi olur mu) ?  Şüphesiz Allah dilediğini saptı
rır, dilediğine hidôyet verir. O halde onlar için hasretler duyarak kendini 
bitirme! Çünkü Allah, onların ne yapmakta oldukların ı  çok iyi bilendir. 

9. Allah O'dur ki, rüzgôrları gönderip bulutları kaldırır, sonra onu 
ölmüş bir beldeye süreriz, o su ile o yeri ölümünden sonra canlandırırız. 
İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. 

1 0. Kim aziz olmak istiyorsa, bilsin ki gerçekten izzet bütünüyle 
Allah 'ındır. Güzel söz yalnız O'na yükselir. Onu da salih amel yükseltir. 
Kötülüklerle tuzak kuranlar(a gelince), onlar için çok şiddetli bir azab 
vardır ve bizzat onların tuzağı boşa çıkar. 

651 Zadü'I-Mead ( IIl/6) 
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Tefsiri : 

Şeref isteyen kimse Allah' a itaat etmelidir. Çünkü şeref, sadece bu şekilde 
elde edilebilir. 

Seleften bazıları şöyle dua ederdi :  Allahım! Beni, sana itaat ederek şerefli kıl! 
Sana isyankarlık ederek zillete düşürme!  

Hasan el-Basri şöyle demiştir: Atlar ve  katırlar ayaklarıyla ezip çiğnese bile 
isyan edenlerin kalpleri isyan zilletinden kurtulmaz. Allah isyan edeni mutlaka 
zelll eder. 

Abdullah b. el-Mübarek de şöyle demiştir: 
J " !. J ��; ! J.r n  ..:.ı _)Y. jj J 

1 . :� &J.:J -� '1"' - • • ..I• J 

('-:"'J\.4:...JI) ��jj :-_,..!. jL;.tj 
"Gördüm ki günah öldürüyor kalp ile ruhu, 
Mahkum ediyor zillete isyancı güruhu. 
İsyanı bırakmakla dirilmektedir insan! 
Allah'a değil, etmelidir nefsine isyan! 
Hak dinleri geçmişte bozan kimseler ancak, 
Rahip ve papazlarla krallardı muhakkak"652 

652 el-Cevabü'l-Kafi (ed-Da ve'd-Deva) (81 ) 
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1 1 .  Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çiftler kıl
dı. Onun ilmi dışında hiç bir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Uzun 
ömürlünün ömrünün uzatılması da, ömrünün eksiltilmesi de ancak bir 
kitaptadır. Şüphesiz ki bu Al/ah 'a göre pek kolaydır. 

12. İki deniz bir olmaz. Bu, çok tatlı, içimi hoş ve kolaydır. Diğeri ise, 
çok acı ve tuzludur. Bununla birlikte her ikisinden de taze et yersiniz. Gi
yeceğiniz bir süs çıkartırsın ız. O'nun lütfundan aramanız ve şükretmeniz 
için gemilerin, onda suyu yararak yürüdüğünü görürsün. 

13. Geceyi gündüze bitiştirir, gündüzü de geceye bitiştirir. Güneşe ve 
ay'a da boyun eğdirdi. Hepsi de belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte 
bunları yaratan Rabbiniz A/lah 'dır. Mülk (hakimiyet) yalnız O'nundur. 
O'ndan gayrı çağırdıklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik 
değildirler. 

14. Onlara dua etseniz, dualarınızı işitmezler. işitseler dahi istediğini
zi yerine getiremezler. Üstelik onlar, Kıyamet gününde ortak koşmanızı 
inkar da edeceklerdir. Herşeyden haberdar olan (Allah) gibi kimse sana 
haber veremez. 

15 .  Ey insanlar, Allah 'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise; O, kimseye 
muhtaç olmayandır, her hamde layık olandır. 

Tefsiri : 

İzzet ve şeref isteyenler, bu isteklerini ancak güzel kelimeler ve salih amel
lerle Allah'a  itaat ederek elde edebilirler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 
"Ey insanlar! Allah 'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak 
O'dur. " 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede, kendisinin h içbir şeye muhtaç olmadığını 
ve bizatihi övgüye layık olduğunu, kullarının ise O'na olan ihtiyacının sürekli ve 
onlardan ayrılmaz bir özellik olduğunu açıklamaktadır. 

Allah ' ın hiçbir şeye muhtaç olmaması ve övgüye layık oluşu, bunu gerek
li kılan bir sebeple değil, bizatihi sabit olan bir husustur. Kullarının O'na olan 
ihtiyacı da, bunu gerekli kılan bir sebeple değil, bizatihi sabit olan bir husustur. 
Dolayısıyla, kulların ihtiyacını ,  hadis (sonradan yaratılmış) veya mümkün (var
lıklarının zorunluluktan uzak) olması ile açıklamak doğru değildir. Aksine bu, öz
den kaynaklanan bir durumdur. Öyleyse kulun Allah'a olan ihtiyacı, bu ihtiyacı 
gerekli kılan bir sebeple değil, kulların özü rtibariyle sabit olan bir husustur. Ni
tekim Allah Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmayışı da, bu özelliğini gerekli kılan 
bir sebeple değil , bizatihi Allah'tan kaynaklanmaktır. Nitekim Şeyhulislam İbn 
Teymiye şöyle demiştir: 
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"İhtiyaç daima kulun sıfatı 
İhtiyaç duymamak O'nun sıfatı" 

Demek ki, mahlukat, her hangi bir sebeple değil, özü itibariyle Allah 'a  muh
taçtır. Zikredilip anlatılan tüm fakirlik ve ihtiyaç sebepleri, fakirlik ve ihtiyacın 
amilleri değil, göstergelerinden ibarettir. Çünkü özü itibariyle muhtaç olan bir şe
yin muhtaç oluşunun sebeplerinden bahsedilemez. Özü itibariyle fakir olan kul, 
özü itibariyle zengin olan Allah'a muhtaçtır. Kulların hadis, mümkün ve muhtaç 
olmaları, onların ihtiyaç içinde oluşlarının göstergesinden ibarettir, yoksa muhtaç 
oluşlarının sebebi değildir. 

Dolayısıyla, kainatın bir yaratıcıya muhtaç oluşunun sebebi hakkında filozof
ların ve kelam alimlerinin zikrettikleri görüşler isabetli olamaz. Filozoflar, kainatın 
yaratıcıya muhtaç oluş sebebini imkana (bir şeyin varlığının zorunlu olmayışı ) ;  
kelam alimleri ise hudO.sa (sonradan yaratılmış olmasına) bağlarlar. 

Doğrusu hudus ve imkan, birbirini gerektiren hususlardır. Her ikisi de, 
kainatın Allah'a olan ihtiyacının sebebi değil, göstergesidir. Çünkü kainat, özü 
itibariyle Allah ' a  muhtaçtır. Dolayısıyla kainatın Allah'a olan ihtiyacının sebebi 
olamaz. Netice itibariyle hudus, imkan ve başka deliller, varlıkların Allah'a olan 
ihtiyacını gösterir. 

Hülasa burada kastedilen şudur: Allah Teala , noksanlıklardan beri olan 
zatının hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve övgüye layık olduğunu bildirdiği gibi ,  
kullarının da hakikat ve  özleri itibariyle kendisine muhtaç olduklarını bildirmiş
tir. Kullar, zat ve hakikatleri itibariyle mutlak anlamda ve her bakımdan Allah'a 
muhtaçtırlar. Allah ise, zatı itibariyle hiçbir şekilde bir şeye muhtaç değildir 
ve hiçbir şeye muhtaç olmama özelliğine mutlak olarak sahiptir. Kul, yalnızca 
muhtaç olma özelliğine ; Allah Teala ise, hiçbir şeye ihtiyaç duymama özelliğine 
sahiptir ve bunun dışında bir durumun geçerli olması mümkün değildir. Çünkü 
kul sadece kul, Allah da sadece Allah'tır ve bunun dışında bir durumun geçerli 
olması mümkün değildir. 653 

Bu ayet-i kerimede, sadece bedenlerin değil, ruhların da Allah'a muhtaç ol
duğu belirtilmiştir. Mutlak manada hiçbir şeye muhtaç olmamak, sadece Allah'a  
mahsustur. Bu konuda O'na hiç kimse ortak olamaz.654 

653 Tariku'l-hicreteyn (8) 
654 er-Ruh ( 150) 
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1 6. Eğer dilerse sizi giderir ve (kulluk için) yeni yaratık(lar) getirir. 

1 7. Ve bu, Allah 'a göre zor değildir. 

18. Yük (günah) taşıyan bir kimse, başka bir kimsenin yükünü yük
lenmez. Eğer ağır yüklü bir kimse, kendi yüküne (birini) çağırırsa -ak
raba dahi olsa- o yükünden (ona) hiç bir şey yüklenmez. Sen ancak 
gıyaben (görmeksizin) Rabblerinden korkanları ve namazı dosdoğru 
kılanları korkutursun. Kim temizlenirse, ancak kendisi için temizlenmiş 
olur. Dönüş yalnız Allah 'adır. 

1 9. Bir olmaz: Kör ile gören; 

20. Karanlıkla aydınlık; 

21 . Ve gölge ile sıcak. 

22. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediği kimseye 
işittirir. Sen kabirde olanlara işittiremezsin. 

Tefsiri: 

Allah Teala, hidayetine uyup nuruyla aydınlanan kimsenin, şüphe, sapıklık, 
bid'at ve şirk hararetini engelleyen tevhid gölgesinde basireti açık bir şekilde 
yaşadığını belirtmektedir. Diğer kimseler ise, karanlıklar içinde küfür, şirk ve sa
pıklık hararetinde kör ve ölü bir haldedirler.655 

655 İctimau'l-cüyuşi' l-İslamiyye (24) 
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23. Sen ancak bir nezfrsin (korkutucu ve uyarıcısın) . 
24. Şüphe yok ki Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gön

derdik. Arasında bir uyarıcının gelip geçmediği hiçbir ümmet de yoktur. 
25 . Eğer seni yalanlıyor/arsa, onlardan öncekiler de yalanladı /ardı. 

Peygamberleri onlara apaçık delillerle (mücizelerle), sah ifelerle ve nur 
saçan kitaplarla geldilerdi. 

26. Sonra kafir olanları yakaladım. Şimdi onlara azabım nasılmış? 
27. Allah 'ın gökten bir su indirdiğin i  görmedin mi? Biz onunla çeşitli 

türden meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı çeşitli renklerde ve 
son derece siyah yollar (yaptık) . 

28. İnsanlardan, yerde yürüyen hayvanlardan ve davar/ardan da bu
nun gibi çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları arasında Allah'dan ancak 
alimler korkar. Şüphesiz Allah Azizdir, Gafürdur. 

Tefsiri : 

Bu ayetteki vurgu iki açıya sahiptir: Hem sadece alimlerin Allah' tan korktu
ğu, hem de alimlerin sadece Allah'tan çekinen kimseler olduğu belirtilmiştir. 

Demek ki Allah'tan sadece a.Iimler çekinir ve Allah korkusu alim olmanın bir 
gereğidir. Bilgi olmayınca Allah' tan haşyet de (saygı içeren korku) olmaz. Haşye
tin olmaması ise bilginin olmadığının göstergesidir. 

Ne var ki, haşyetten ayrılmaz bir parça olan bilginin algılanmasında hataya 
düşülmüş ve haşyetsiz bilgi olacağı zannedilmiştir. Halbuki bu imkansızdır. Çün
kü ateş, aslan ve düşman gibi tehlikeleri bilip onlarla karşı karşıya gelen kimsenin 
onlardan çekinmemesi, kendisini bir uçurum veya benzeri bir yerden aşağı atan 
kimsenin ölümden korkmaması mümkün değildir. Bu durumlarda olan kişinin 
kendini güvende hissetmesi bilgisizliğinin delilidir. Onun, en azından kesin bilgi 
derecesine yakın bir zanna sahip olması gerekir. 
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Burada şöyle b ir soru akla gelebilir: İb lis' in Allah' a  isyan etmesi, öne sürülen 
bu görüşü çürütür. Çünkü o, bilgisizliğinden değil, bile bile isyan etmiştir. 

İleri sürülen bu görüş, şu ayetlerle de çelişir: "Semud'a gelince onlara doğru 
yolu gösterdik, ama onlar körlüğü doğru yola tercfh ettiler. "656 

"Semud kavmine, açık bir m ucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik"657 

Firavun kavmi hakkında şöyle buyurulmaktadır: "Kendileri de bunlara 
yakinen inandıkları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. "658 

Şu ayet de bu minvaldedir: "Ad ve Semud'u da (helak ettik) . Sizin için, 
(onların başına nelerin geldiği) oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. 
Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa 
bakıp görebilecek durumdaydılar. "659 

Hz. Musa (a.s) Firavun·a şöyle demektedir: "Pek ala biliyorsun ki, dedi, 
bunları, birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. "660 

Şu ayetler de yukarıdakilerle paraleldir: ''Allah bir topluluğu doğru yola ilet
tikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıra
cak değildir. "661 

"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. "662 
Bu ayette öz oğullar gibi tanındığı söylenen, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- veya Kur'an-ı Kerim'dir. 

Şu ayetler de yukarıdakilerle aynı  değerlendirilmelidir: "Ey ehl-i kitap! Ne
den doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsun?"663 

''Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah 'ın ayetlerini 
inkar ediyorlar. "664 

Bu son ayette geçen LıJ� kelimesi ,  bile bile hakkı inkar etmek demektir. 
Bu, Kur' an-ı Kerim' de çok kullanılmaktadır. 

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Öncelikle belirtelim ki, Allah' ın 
delilleri birbiriyle çelişmez. Aksine hipsi b irbirini destekler. 

Allah Teala, kendisini ve peygamberlerini kabul eden, kötülükleri yasak
ladığını ve yapılması durumunda cezalandırılacağını bilen bir kimseyi, kötülük 

656 Fussılet 41/l 7 
657 İsra 17/59 
658 Neml 27/14 
659 Ankebut 29/38 
660 İsra 171102 
661 Tevbe 9/1 1 5  
662 Bakara 2/146 
663 Al-i İmran 3171 
664 En'am 6/33 



394 � Beda i 'ut-tefslr 

yapması durumunda cahil olarak nitelendirmektedir. Hal böyle olunca, Allah'la 
birlikte başka varlıklara kulluk eden, O'nun ayetlerini inkar eden ve peygam
berlerine düşmanlık eden kimsenin konumu nasıl olur? O kişi, cahillikte en ileri 
noktada değil midir? 

Allah Teala, kendisine düşmanlık eden kimseleri, sorumluluklarını bildirdik
ten sonra cahil olarak nitelemiştir: "(Resulüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve 
cahillerden yüz çevir"665 

Görüldüğü üzere Allah Teala, onlara delillerini bildirdikten ve onlar da bunun 
hak olduğunu gördükten sonra onlardan yüz çevirmeyi emretmekte ve mümin 
kullarının vasıfları hakkında şöyle buyurmaktadır: "Cahiller onlara laf attığında 
'selam ' derler. "666 

Bu ayette zikredilen cahiller, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın 
elçisi olduğunu bilen inkarcılardır. Onların bu bilgisi, cahillikte nitelenmelerini 
engellememektedir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, böyleleri, hem bilgi ile 
hem de bundan da mahrum olmakla nitelenir: Cenab-ı Hak Yahudi sihirbazları 
hakkında şöyle buyurmaktadır: "Sihri satın alanların (ona inanıp para veren
lerin) ahiretten nasibi olmadığın ı  çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini 
sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. "667 Görüldüğü gibi ,  aleyhlerine 
delil olacak bilgiye sahip oldukları, zararlı olanı terk etmeyi gerektiren faydalı 
bilgiden ise mahrum oldukları belirtilmiştir. Meselenin inceliği de buradadır. 

Verilecek cevabın odak noktası şudur: Ateşe sadece alim girer. Ona giren yal
nızca cahildir. Yani ateşin zararlı olduğu bilgisine sahip olan kişi, bunu bilmeyen 
bir kimsenin yapacağı ateşe girme işini  yaparak bir cahillik örneği sergilemez. 

Bunu şöyle açıklayabiliriz: Gaflet, haktan yüz çevirme, arzu ve hevesler, bil
ginin olgunlaşmasını, kullanılmasını ve gereğinin detaylarıyla bilinmesini engel
ler, üstelik onunla çelişen şüphe ve yorumlar doğurur. Böylece bilginin gereği, 
gitgide zayıflar ve bilginin engelleri fonksiyonlarını genişletir. Neticede bilgi yok 
hükmüne, sahibi de her bakımdan cahil konumuna düşer. 

Eğer İblis, Hz. Adem'e (a.s) secde etmemesinin kendisini düşüreceği durum
ları gerçekten bilse , uğrayacağı cezanın büyüklüğünü kavrasa ve bundan emin 
olsa ona secde etmeyi terk etmezdi. Fakat Allah, hüküm ve kaderini yürütmek 
için onun bunu bilmesini engelledi. 

Şayet Hz. Adem (a .s) ve Hz. Havva, yasaklanan ağacın meyvesinden ye
meleri halinde Cennetten çıkarılacaklarını ve başlarına bir sürü iş geleceğini bil
selerdi ona yaklaşmazlardı . 

665 A' raf 7/199 
666 Furkan 25/63 
667 Bakara 2/102 
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Ve eğer peygamberlere düşmanlık eden kimseler, kıyamet gününde neler 
olacağını ve başlarına gelecek azabın detaylarını bilseler ve bundan emin olsa
lardı onlara düşmanlık etmezlerdi .  

Allah Teala ,  LO.t kavmi hakkında şöyle buyurmaktadır668: ''Anda/sun ki, Lut 
onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. "669 

Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmaktadır: ''Artık, bundan önce ben
zerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiştir. 
Şüphesiz onlar, kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. "670 

Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- mucize ve delillerini gören 
münafıklar hakkında da şöyle buyurmuştur: "Kalpleri şüpheye düşüp, kuşkuları 
içinde bocalayanlar senden izin isterler. "671 "Siz kendi başınızı belaya soktunuz; 
fırsat beklediniz; şüpheye düştünüz. "672 "Onların kalplerinde bir hastalık vardır. "673 
Bu ayette kastedilen hastalık şüphedir. 

Eğer bu hal, sorumluluğu gerekli kılan bilgi bulunmaksızın söz konusu olsay
dı münafıklar Cehennem' in en alt tabakasına düşmezlerdi .  Demek ki bu, sorum
luluklarının bildirilmesinden ve faydalanmadıkları bilginin oluşmasından sonra 
söz konusu olmuştur. 

Böylece kat'! olarak ortaya çıkmaktadır ki , bilgi; gaflet, yüz çevirme, arzu 
ve isteklere uyma ve onları tercih etme gibi sebeplerle zayıflayabilmektedir. Bu 
sayılanlar ise , bilgiyle ters düşen şüphe ve yorumları ortaya çıkarmaktadır. 

Kader, din ve adaletin sırlarını oluşturan bu konu, hakkıyla üzerinde durulup 
kafa yorulmaya değer! 

Demek ki bilgi ile, sonuç veren tam bilgi kastedilmektedir. Ancak bu şartları 
tam olarak bulundurmayan ve kendisiyle çelişen unsurları engellemeyen bilme 
düzeylerine de bilgi adı verilebilmektedir. Ne var ki birincinin aksine bu ikincisi 
cehaletle bir arada bulunabi1ir. 

Böylece kötülüklerin kaynağının cehalet ve bilgisizlik olduğu ortaya çıkar. 
Böyle olmakla birlikte, bilgisizlik pozitif bir değer değildir. Aksine kulak, göz, 

kudret ve iradenin fonksiyonlarının olmamasından kaynaklanır. Olmayan ise bir 
"şey" ve "nesne" olarak nitelenemez. Dolayısıyla onda amil olacak bir öznenin 
bulunmasını da gerektirmez. Aksine bu durumda iradenin, sebep ve amilin bu
lunmaması söz konusudur. 

668 Metinde "Allah Teala, firavun kavmi hakkında şöyle buyurmuştur" denilmektedir. Zikre
dilen ayetin Lüt kavmi ile ilgili olduğu açıktır. Bir zühul eseri olarak böyle denildiği aşikar 
olduqundan yukarıya doqrusu yazılmıştır. (Mütercimin notu) 

669 Kamer 54/36 
670 Sebe 34/54 
67 1 Tevbe 9/45 
672 Hadid 57114 
673 Bakara 2/10 
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Mutlak anlamda yokluk, Allah' a  nispet edilmez. Çünkü o şerdir. Şer ise 
Allah' a  nispet edilmez. Kulda ise buna bir engel yoktur. Kul, tabiatıyla dileyip 
hareket eder. Çünkü onun tabiatının gereği budur. Böyle olunca, tabiat ve arzu
hevesleri ile hareket etmeye, bilgi ve marifetin gereğine ters düşmeye başlar ve 
kaçınılmaz olarak kötülüklere düşer.674 

Haşyet (Allah'a saygı duymak ve O'ndan çekinmek) , Allah ' ı  ve O'na kullu
ğun gereklerini bilmeyi içermektedir. İnsan Allah' ı bilirse ve O'na karşı vazifelerini 
idrak ederse haşyeti de artar. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Kulları 
içinde ancak ôlimler, Allah 'tan (gereğince) korkarlar"675 

Bu gerçeği bilen alimler, haşyet duygusuna sahip olurlar. Nitekim Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Allôh 'ı en iyi bilenin iz ve 
O'ndan en çok korkanınız benim "676 

29. Muhakkak Allah 'ın Kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar 
ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infôk edenler, asla dur
gun/aşmayacak bir ticaret umabilirler. 

30. Tô ki mükôfatlarını  tastamam versin, hatta lütfundan onlara faz
lasını da versin. Çünkü O, Gafurdur, Şekurdur. 

31 . Kitabdan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayıcı 
olmakla beraber hakkın da ta kendisidir. Muhakkak Allah kullarından 
haberdardır, görendir. 

674 Şifüü' l-Alll ( 1 72-173) 
675 Fatır 35/28 
676 Buhari (X/529) Edeb, Bab: Men lem yüvacihi'n-nase bi' l-itab; Müslim (V/203) Fedai!, Bab: 

ilmüha sallallahu aleyhi ve selem ve şiddetü haşyetih. Bk. Medaricü's-Salikin (1/136-137) 
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32. Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan 
kimisi nefsine zulmedicidir, kimisi itidal üzeredir, kimisi de Allah 'ın izni 
ile hayırlarda öne geçmiştir. İşte bu, büyük lütfun ta kendisidir. 

33. (Bu mükafat) Adn Cennetleridir ki oraya girerler. Orada altın 
b ileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. 

Tefsiri : 

Bazı insanlar677 bu merhaleleri kat ederek Allah'a ve selamet yurduna ula
şırlar. Bunlar da kendi içlerinde üç kısımdır: Kendine zulmedenler, orta bir yol 
tutanlar ve Allah ' ın izniyle hayırlarda öne geçenler. Bunların hepsi de Allah'a 
döneceğine inanan ve bunun için hazırlık yapan kimselerdir. Ancak bu hazırlığı 
yapmakta, bunun için gösterdikleri gayrette ve sür'atte farklılık arz ederler. 

Kendisine zulmedenler, yol için azık edinmeyi ihmal eder, yanlarına menzile 
kadar yetecek azık almazlar. Aksine yolda zarar görecekleri şeyleri yanlarına alır 
ve bunları yanlarına aldıkları ölçüde de menzile ulaştıklarında zarar görürler. 

Orta yolu tutanlar ise kendilerine yetecek azığı almakla yetinirler. Bunun 
dışında ne kar getirecek ticaret malları taşır ne de zararlı eşyaları . Dolayısıyla 
bunlar kurtuluşa ererler. Ne var ki kazanç getirecek ticaret eşyalarını ve değerli 
malları ellerinden kaçırırlar. 

Hayırlarda öne geçenlerin tüm düşüncesi ise kar elde etmek ve ticaret 
eşyalarıdır. Çünkü elde edecekleri karın bu eşyaların miktarına göre olacağı
nı bilmektedirler. Dolayısıyla elinde bir malı biriktirip de ondan kar etmemeyi 
hüsran olarak görürler. Tüccarların kara rağbet ettikleri zaman onlar da karını 
elde ederler. Onlar, 10 ile 700 dirhemin ve daha fazlasının kazanılabileceği bir 
şehrin olduğunu bilip o şehrin yolları ve ticaret hakkındaki tecrübesini kullana
rak kar elde eden biri gibidirler. Böyle bir adam, malik olduğu her şeyi elinden 
çıkarır, gerekirse elbisesini bile satar ve o ticareti yapmak üzere o şehre gider. Ha
yırlarda Allah ' ın izniyle öne geçen kimseler de işte böyledir: Kar elde etmeksizin 
geçirilen zamanı hüsran olarak görürler. 

Herkesin hangi gruba girdiğini bilmesi için Allah' ın yardım ve ihsanıyla bu 
üç tüccar sınıfının özellikleri üzerinde bir nebze duralım: 

Kendisine zulmeden kişiler, gün sonunda bir merhaleye ulaştıklarında hoş
landıkları arzular ve hevesler kalplerine hakim olur, organlarını harekete geçi
rir. Allah'a karşı vazifeleri hususunda bazen ruhsatı (geçici olarak kolaylaştırıl
mış dini sorumluluk) uygularlar, bazen de azimeti (asıl olan sorumluluk) tercih 
ederler. Bazen de gevşeklik göstererek ve tevbe edeceklerine güvenerek günah 
işlerler. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımamak, Allah'a ,  peygamberine, ahiret 

677 Burada insanlar ilim ve amel bakımından kategorilere ayrılmaktadır. Yukarıdaki insanlar 
ikinci kısım insanlardır (Derleyenin notu) 
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gününe, ceza ve mükafata inanmakla birlikte kendisine zulmedenlerin hali işte 
böyledir. Menzile ula§tıklarında onların hem kar hem de zarar, ama daha çok 
zararla kar§ıla§acakları muhakkaktır. Kıyamet gününde bunların kar ve zararları 
ortaya konulup değerlendirilecek ve hangisi daha çoksa ona göre hüküm verile
cektir. Allah'ın hükmü adalet ve ihsandan uzak değildir. 

Orta yolu tutanlar ise, yolculuklarının hakkını vermiş, onu ne artırmış ne de 
eksiltmişler, ne tüccarlar gibi kar elde etmiş, ne de zarar edenler gibi hüsrana uğ
ramı§lardır. Bunlardan biri yolculuğu esnasında temizlikle ilgili sorumluluklarını 
kusursuz yerine getirir, namazı rükünleri , §art ve gerekleriyle birlikte vaktinde kı
lar. Sonra Allah'a  karşı vazifelerini ihmal etmeksizin O'nun serbest bıraktığı işlere 
ve geçimini temin etmeye yönelir. Ancak nafile ibadet ve zikirler yapmaz. Farz 
olan bir sorumluluk yapması gerektiğinde derhal ona koşar. Ancak onu yerine 
getirince yine ba§ka meşguliyetlerine döner. Onun hareket seyri her zaman böy
ledir. Gece de fecre kadar uyur. Sonra d'in! sorumluluklarını ve geçimini  temin 
etmek üzere kalkar. Oruç tutması farz olan ramazan ayı geldiğinde orucunu tutar, 
üzerine farz ise zekatı verir ve hacca gider. insanlara kar§ı davranışı da böyle 
mutedildir. Onlara haksızlık etmez, ama hakkını da yedirmez. 

Hayırlarda öne geçenlere gelince , onlar ebrar ( iyiler) ve mukarrabCın (Allah 'a  
yaklaştırılmış olanlar) olmak üzere kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. 

Hayırlarda öne geçenlerin her iki grubu ve orta yolu tutanlar ashab-ı yemin
dir (amel defteri sağından verilenlerdir)678. Ancak - neticede ashab-ı yem!n içine 
dahil olsalar da - kendilerine zulmedenlerin hepsi ashab-ı yeminden değildir. 
Nitekim onlar, neticede cezalarını çektikten sonra müminler gibi olsalar da mut
lak olarak mümin olarak da isimlendirilmezler. 

" (Onların mükôfôtı), içine girecekleriAdn Cennetleridir. Orada altın bilezikler 
ve incilerle süslenirler" ayetinde kastedilenin kim olduğu hakkında ihtilaf vardır. 
Acaba bunlar, kendilerine zulmedenler, orta yolu tutanlar ve hayırlarda öne ge
çenlerden olu§an üç sınıfın tamamı mı ,  yoksa sadece orta yolu tutanlarla hayır
larda öne geçenlerden mi oluşmaktadır? 

Bazı alimler buradaki üç sınıfın da Cennet'te olduğunu ileri sürmüştür. İbn 
Mes'ud -radıyallahu anh-, İbn Abbas -radıyallahu anh-,  Ebu Sa'id el-Hudn -radıyallahu 
anh- ve müminlerin annesi Hz. Ai§e 'n in -radıyallahu anh- bu görüşte olduğu rivayet 
edilmiştir. 

Ebu İshak es-Sübey'I şöyle demiştir: Benim altmış yıldır d inlediğim bilgilere 
göre bu üç sınıfın hepsi de kurtulmu§tur. 679 

678 Bu ifade Kur'an' da geçmektedir. Bk. Vakıa 56/27 
679 Taberi, Tefsir (XXII/134) 
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Ebu Davud et-Tfü ise şöyle demiştir: Bize es-Salt b. Dinar, Ukbe b .  Suhban 
el-Hennfü'nin şöyle dediğini haber vermiştir: Hz . Püşe'ye -radıyallahu anh- "Onlar
dan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah 'ın izniyle hayırlarda 
öne geçer" ayetinin manasını sordum. Şu cevabı verdi :  Oğlum! Bunların hepsi 
Cennettedir. Hayırlarda öne geçenler, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
devrinde yaşayıp peygamberin kendilerine hayır ve ihsanla şehadette bulun
duğu kimselerdir. Orta yolu tutanlar, hayırlarda öne geçenleri izleyen ve onlara 
kavuşanlardır. Kendisine zulmedenler ise benim ve senin gibi insanlardır. 

Ukbe, Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- sözünü aktardıktan sonra şöyle demiştir: 
Hz. Aişe -radıyallahu anh- kendisini bizlerle bir sayarak tevazu göstermiştir.680 

lbn Mes'ud -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Bu ümmet kıyamet gününde 
üçe ayrılır: Bir grup sorgusuz-süalsiz, bir grup da kısa bir sorgulamadan sonra 
Cennet' e girerler. Üçüncü grup ise çok büyük günahlar işlemişlerdir. Allah Teala 
çok iyi bildiği halde sorar: 

-Bunlar da kim? 
Melekler: 
- Bunlar günahkar kimselerdir. Ancak şirke düşmediler. 
Bunun üzerine Allah şöyle buyurur: 
- Onları benim geniş rahmetine katınız!681 

Ka'b şöyle demiştir: Ka'be'nin Rabbine yemin olsun ki, iman bakımından 
bu üç sınıf aynı seviyededir. Ancak amel bakımından birbirlerinden üstün ol
muşlardır. 

Hasan el-Basri de şöyle demiştir: Hayırlarda öne geçenler, iyilikleri ağır ba
sanlardır. Orta yolu tutanlar, iyilik ve kötülükleri birbirine denk olanlardır. Kendi
lerine zulmedenler ise , iyilikleri kötülüklerinden az olanlardır. 

Bu görüşte olanlar şu delilleri ileri sürmüştür: Allah Teala, ayetin başında bu 
üç sınıfın da seçtiği kullarından olduğunu bildirmiştir. Kafir ve müşriklerin seçkin 
kullardan olması mümkün değildir. Çünkü ayette �\ kelimesi kullanılmak
tadır ki, bir şeyin iyi olanını seçmek ve tercih etmek demektir. O halde burada 
zikredilen bu üç sınıf da yaratıkların seçkin olanlarıdır. Ancak bunların da kendi 
içlerinde birbirlerine üstünlüğü vardır. Hayırlarda öne geçenler orta yolu tutan
lardan, orta yolu tutanlar kendilerine zulmedenlerden, kendilerine zulmedenler 
de kafir ve müşriklerden üstündürler. 

Bu görüşte olan kimseler, görüşlerini destekleyen bazı hadis ve rivayetler de 
zikretmişlerdir. Onların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: 

680 Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned (209) ;  Hakim, el-Müstedrek (I l/426) 
681 Taberi, Tefsir (XXIl/134) 
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Süleyman eş-ŞazekCml, Husayn b. Nümeyr - Ebu Leyla - Ebu Leyla'nın 
kardeşi - Ebu Leyla'nın amcası kanalıyla Üsame b .  Zeyd'den Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu ayet hakkında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 
"Bunların hepsi Cennettedir. "682 

Taberanl, Ahmed b. Hammad b. Raiye - Yahya b. Bükeyr - İbn Lühey'a -
Ahmed b. Hazim el-Mearifi- Tev'eme'nin azatlısı Salih kanalıyla Ebu'd-Derda'nın 
şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, "Onlardan 
kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Al/ah 'ın izniyle hayırlarda öne 
geçmek için yarışır. " ayetini okudu ve sonra şöyle buyurdu: "Hayırlarda öne 
geçenler sorgusuz-süalsiz, orta yolu tutanlar ise kısa bir sorgulamadan sonra 
Cennet'e gireceklerdir. Kendilerine zulmedenler ise uzun süre mahpus tutu
lacaklar, sonra Allah onları affedecektir ."683 

Zekeriya es-Sac!, el-Hasen b. Ali el-Vasıtl - Ebu Said el-Huzfü - el-Hasen b .  
Salim -Sa'd b .  Tarif kanalıyla Ebu Haşim et-Tfü'nin şöyle dediğini rivayet etmiş
tir: Medlne'ye gidip mescide girdim ve bir sütunun yanına oturdum. Biraz sonra 
Huzeyfe geldi ve şöyle dedi: "Sana Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem
işittiğim bir hadisi aktarayım mı? Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurmuştu: 'Allah Teala, bu ümmeti diriltir. O zaman ümmetin hali, Al/ah 'ın 
şu sözünde belirttiği gibi olacaktır:: 'Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi 
ortadadır, kimi de Allah 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. ' Hayırlarda 
öne geçenler sorgusuz-süalsiz, orta yolu tutanlar ise kısa bir sorgbllamadan sonra 
Cennet'e gireceklerdir. Kendilerine zulmeden/er ise Cennet'e Allah 'ın rahmeti
yle girerler"684 

Taberanl, Muhammed b. İshak b. Raheveyh - Muhammed' in babası - Cerir 
- A'.meş kanalıyla ismiyle zikrettiği (şimdi benim hatırlayamadığım) bir adamdan 
Ebü'd-Derda'nın -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber' i 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Onlardan kimi kendine zulmeder" ayeti hakkında şöy
le derken işittim: "Hayırlarda yarışanlar ve orta yolu tutanlar sorgusuz-süôlsiz, 
kendilerine zulmeden/er ise kısa bir sorgulamadan sonra Cennet'e girerler. "685 

682 Taberani, el-Mu'cemü' l-Kebir ( 1/167); Heysemi, Mecmau'z-Zevfüd (VII/96) Ancak bu kay
naktaki rivayetin ravilerinden biri, hafıza bakımından iyi olmayan Muhammed b. Abdur
rahman b. Ebi Leyla'dır. Ayrıca bk. Beyhaki, el-Ba's ve'n-Nüşur, 84; Hatib el-Bağdadi, 
Tarih (Xll/371) ;  Tirmizi (111/96) Tefsir, Suretü Fatır. Elbani bu hadisi sahih görmüştür. Ayrıca 
bk. Ebu Davud et-Tayatisi (396) 

683 Taberani'nin matbu olan eserinde bu hadis yoktur. Burada zikredilen sened de zayıftır. 
684 Bu hadis de gerçekten çok zayıftır. İbn Main' in söylediği üzere Sa'd b .  Tarlf'ten rivayet et

mek uygun görülmemektedir. Bk. Mizanu'l-İ' tidat (111122) 
685 Ahmed b. Hanbel, bu hadisi şu ifadeyle rivayet etmiştir: Onlardan kimi kendine zulmeder. 

Zulmeden, alıkonur. Bu, onun için bir üzüntü ve keder olur. Kimi de orta yolu tutar. Onlar, 
kısa bir sorgulamadan geçer. Bir kısmı ise Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçen kimselerdir. 
Bunlar ise Cennet'e sorgusuz-süalsiz girenlerdir. Bk. (V/194; Vl/444); Taberi (XXII/137); 
Hakim (11/426) 
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İbn Lühey'a, Ebu Ca'fer kanalıyla Yunus b .  Abdurrahman'dan Ebu'd
Derda' nın -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber' i -sallallahu 
aleyhi vesellem- bu ayet hakkında şöyle derken işittim:  "Hayırlarda öne geçen
ler sorgusuz-süôlsiz Cennet' e girerler. Orta yolu tutanlar kısa bir sorgulamadan 
geçenler. Kendilerine zulmedenler ise hesôba çekilir, sıkıntı çeker ve tasalanır/ar, 
ama sonunda Cennet'e girer ve şöyle derler: 'Bizden tasayı gideren A/1ah 'a ham
da/sun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. ' 

Humeydi, Süfyan kanalıyla Tu'me b. Amr el-Ca'feri'den bir adamın şöy
le dediğini rivayet etmiştir: Ebu'd-Derda -radıyallahu anh- bir adama şöyle dedi: 
Sana kimseye rivayet etmediğim bir hadis rivayet edeyim mi? Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-, "Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi 
de Allô.h 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. 
(Onların mükafatı), içine girecekleri Cennettir" ayeti hakkında "Hepsi Cennet'e 
girecektir" buyurmuştur. 686 

Bu görüşü savunanlar, büyük günah işlemiş olan tevhid ehlinin kurtulup 
Cennet' e gireceği hakkındaki ayet ve hadisleri de bir delil olarak sunmuşlardır. 

Başka bir delil olmak üzere şöyle demişlerdir: Kişinin kendisine zulmetme
siyle günah işlemesi ve isyan etmesi kastedilir. Zulüm üçe ayrılır: 

1 .  Arzu ve heveslerine tabi olup onları Allah' a  itaate tercih ederek kendine 
zulmetmesi, 

2 .Yaratılanlara düşmanlık etmek suretiyle onlara zulüm ve haksızlık etmesi , 

3 .  Allah'tan başka varlıklara kulluk ederek Allah 'a zulüm ve haksızlık etmesi. 

Böylece ortaya çıkmaktadır ki, burada kastedilen, kişinin günah işleyerek 
kendine zulmetmesidir. Tevhit ehli günahkarların ise Cennet' e girecekleri ayet ve 
hadislerle kat'! olarak sabit olan bir husustur. 

Ancak bazı alimler, buraya kadar aktardığımız görüşe muhalefet ederek şöy
le demişlerdir: Cennet, sadece orta yolu tutan ve hayırlarda öne geçen kimse
lere vaat edilmiştir. Kendilerine zulmedenler için bu vaat geçerli değildir. Çünkü 
kendilerine zulmedenler ile kafirler kastedilmektedir. Orta yolu tutanlar günahkar 
müminler, hayırlarda öne geçenler ise Allah' ın haramlarından sakınan mümin
lerdir. İkrime, Hasan el-Basri ve Katade'nin bu görüşte olduğu rivayet edilmiştir. 
el-Keşşaf adındaki eserin yazarı Zemahşeri687, Münzir b .  Said ve Rummanl'nin 
de içinde bulunduğu bir grup müfessirin tercihi de bu istikamettedir. 

Bu görüşü savunanlar şöyle demişlerdir: Bu ayet-i kerime, bahtiyarı ve bed
bahtıyla tüm insanları içine almaktadır. Bu yönüyle şu ayet-i kerimenin bir eşidir: 

686 Bu hadis de zayıftır. 
687 Bk. el-Keşşaf (11 1/275) 
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"Ve sız/er de üç sınıf olduğunuz zaman, ashôbu 'l-yemfn (sağdckiler), ne mutlu 
o ashôbu 'l-yemfn l AshCıbu 'ş-şimôl (soldakiler), ne bahtsızdır/ar onlar! (Hayırda) 
önde olanlar, (ecirde de) öndedir/er .'l688 

Ashabu'l-yemln, orta yolu tutanlardır. Ashabu'ş-şimal, kendilerine zulme
denlerdir. Önde olanlar ise, hayırda öne geçip yarışanlardır. 

Allah Teala, kendilerine zulmedenleri seçmemiştir. Çünkü O'nun seçtikleri, 
kulları içinde seçkin kimselerdir. Kendilerine zulmedenler ise seçkin kul olamaz
lar. Aksine onlar mahlukatın şerlileridir. Onların seçkin olduğu nasıl söylenebilir 
ve bu kelimenin onlar hakkında kullanılması nasıl uygun görülebilir? 

Allah, seçkin kullarını sever, ama zalimleri sevmez. O halde kendilerine zul
medenler Allah' ın seçkin kulu olamazlar. 

Kendisine zulmeden kimse - her ne kadar Kitab'a varis kılınmış olsa da 
- onun içerdiklerini uygulamaması sebebiyle kendisine zulmetmiştir. Allah ise , 
Kitab' ına varis kıldığı kullarını, onun muhtevasını uygulasınlar diye seçmiştir. Şu 
halde o Kitab' ı  uygulamayıp geri plana atanlar Allah' ın seçkin kulu olamazlar. 

Kaldı ki ayette geçen �k..,oı kelimesi, bir şeyin hülasası ve özü manasında 
"iftial" kalıbında bir kelimedir. Aslı pi idi. Clb...,, i "sabah şarabı içmek" rl..ı.k..ol 
"çarpışmak" kelimelerinde olduğu gibi ,  � harfinden sonra gelen ..:..ı harfi .1 har
fine dönüştürülmüştür. 

Kendisine zulmeden kimse, kulların hülasası ve özü, dolayısıyla seçkini değil
dir. Çünkü Allah Teala seçkin kulları hakkında şöyle buyurmuştur: "De ki: Hamd 
olsun Allôh 'a, selôm olsun seçkin kıldığı kullarına'' 689 

Kendisine zulmedenlerin de seçkin kullardan olması, tüm şer ve azaptan 
uzak ve tamamen selamette olmalarını gerektirir. Halbuki kendisine zulmeden 
kimse, şerden de azaptan da kurtulmuş değildir. Bu durumda seçkin olması 
mümkün değildir! 

Kur'an' ın üslubu, mutlak manada mükafat vaadinin sadece Allah'ın 
haramından sakınanlara yönelik olduğunu, zalimleri kapsamadığını göstermek
tedir. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Kullarımızdan, takvô sôhibi 
kimselere verdiğimiz Cennet işte budur. "690 Görüldüğü gibi burada zalimler zik
redilmemektedir. 

Şu ayetler de bu hakikati gösterir: "De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takvô sôhip
/erine vaat edilen ebedilik Cenneti mi?"691 "Rabbinizin bağışına ve takvô sôhip-

688 Vakıa 5617/10 
689 Nemi 27/59 
690 Meryem 1 9/63 
691 Furkan 25/15 
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/eri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet'e koşunf "692 
"Şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, 
göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kaseler vardır. Onlar 
orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, 
mükafatıdır. "693 

Kur'an böyle ayetlerle doludur. Ancak onun h içbir yerinde kendisine zul
medenlere mutlak olarak mükafat vaat edildiği geçmemektedir. Aksine onlar 
hep tehditle ilgili ayetlerde zikredilmektedir. Şu ayetler bunların bir örneğini 
teşkil eder: "Şüphesiz suçlular Cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları 
hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara 
zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. "694 "Bunun üzerine: Ey 
Rabbimiz! Aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır, dediler ve 
kendilerine yazık ettiler. Biz de onları, ibret kıssaları haline getirdik ve onları büs
bütün parçaladık. "695 "Biz onlara zulmetmedik, fakat, onlar kendilerine haksızlık 
ediyorlardı. "696 

Kendilerine zulmedenler, kötülükleri iyiliklerinden fazla olanlardır. Kur'an' ın 
tamamı, böyle kimselerin kurtulaşa eremeyeceğini ve hüsrana uğracağını be
lirtmektedir: "Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 
Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden 
dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. "697 "O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse 
işte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. "698 Şu halde, tartı neticesinde iyilikleri 
az çıkmış olan zalim kimselere Allah' ın Cennet vaat etmiş olması mümkün ola
bilir mi? Asla! 

ı;ıl,ç ..:.,� ''Adn Cennetleri" tamlamasındaki ..:.ı� "Cennetler" kelimesi, bir 
önceki ayetin sonunda geçen _;Jjı j...::ı.;Jı ). Jfü "İşte büyük fazilet budur! " cüm
lesine gramer bakımından tabi olarak merffıdur (ötredir) . Bu, �li �8� t...i.:J 
��l5 "Hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından, o yalancı, günahkar perçe
minden yakalarız"699 ayetinde nekire (belirsiz) olan �\,; "alın" kelimesinin daha 
önce geçen ve ma'rife (belirli) olan 481 "o alın" kelimesine tabi oluşu gibidir. 
4� "alın" kelimesi, - nekire olmasına rağmen - 4��l5 "yalancı" kelimesiyle 
nitelendiği ve böylece ma'rifeye yaklaştığı için ma'rife olan �81 "o alın" keli
mesine tabi olabilmiştir. 

692 AI-i İmran 3/133 
693 Nebe 78/31 -36 
694 Zuhruf 43/74-76 
695 Sebe 34/19 
696 Nahl 16/1 18  
697 A'raf 7/8-9 
698 Karia 101/6-7 
699 Alak 96/15-16 
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Bilindiği üzere , üzerinde durduğumuz ayet-i kerimede, metbu' (tabinin ken
disini izlediği kelime)  olan _;;;Jı µı "büyük fazflet", hayırlarda öne geçenlere 
mahsustur. Buna göre anlam şöyledir: Onların, Allah' ın izniyle öne geçmeleri, 
büyük fazilettir. O da girecekleri Adn Cennetleridir. 

Böylece hayırlarda öne geçmeleri, Cennetlerle eş-değer görülmüştür. Çünkü 
Cennet' e girmelerini sağlayan ve buna vesile olan, hayırlarda öne geçmek için 
yarışmalarıdır. 

Allah Teala, o kişilerin, Cennet' te altın bilezikler ve inciler takındıklarını be
lirtmektedir. Bunlar, orta yolu tutanlara değil, hayırlarda öne geçmiş kimselere 
aittir. Çünkü Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- sağlam bir şekilde nak
ledildiğine göre Firdevs Cennetleri dört tanedir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-, bu konuda şöyle buyurmuştur: "Yemek kapları, süs eşyôları ve içindeki 
her şey altın olan iki Cennet vardır. Ayrıca bütün bu eşyalar gümüşten olan iki 
Cennet daha vardır. Adn Cennet'indeki insanların Allôh 'ı görmelerine engel 
olan, sfıdece Kibriyfı (ululuk) perdesidir. "700 

Altından olan Cennetlerin gümüşten olanlara üstün olduğu açıktır. Altından 
olan Cennetlere kendilerine zulmedenler yerleşecekse gümüşten olanlara kim 
yerleşecek? Böylece anlaşılır ki, kendilerine zulmedenler burada zikredilen Cen
netlere giremeyektir. 

Aynca ayette geçen Lf; _,i;� "girecekler" kelimesinde özne olan J zamirine 
en yakın isim, ı,Y,L "hayırlarda öne geçenler" kelimesidir. O halde , zikredilen 
Cennetlere girmek sadece onlara mahsustur. 

Onların mükafatı zikredilip başkaları hakkında sükut edilmiştir. Bu, Kur'an' ın 
bilinen üslubudur. Ebrar ( iyiler) , müttakller (Allah 'ın yasaklarından sakınan
lar) , ihlaslılar, muhsinler (iyi işler yapanlar) ve iyilikleri kötülüklerinden fazla 
olanların mükafatlarını açıklar, durumu şaibeli olan kimseler hakkında sükut 
eder. Şu ayetler, bu üslubun 6rneğidir: "İyiler muhakkak Cennet, kötüler de 
Cehennemdedir "701 "Kim azgınlık eder ve dünya hayatını  tercih ederse, şüphesiz, 
Cehennem onun sığınağıdır. Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar 
ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, Cennet onun sığınağıdır. "702 Kur' an-ı 
Kerim' de böyle bir çok ayet-i kerime vardır. 

Durumu şaibeli olan kimseler hakkında bu şekilde sükut edilmesi , büyük bir 
sakındırma ve tehdit içerir. Çünkü onların durumu Allah'a bırakılmış, onlara bir 

700 Bu hadisi Buhari birkaç yerde zikretmiştir. Bk. (VIIl/491 )  Tefsir, SGretü'r-Rahman, Bab "Ve 
min dfınihima Cennetan" ; Müslim ( 11425-426) iman, füıb: İsbatu ru'yeti' l-mu minin fi'l
ahireti lirabbihim. 

701 İnfitar 82/13-14 
702 Naziat 79/37-41 
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garanti verilmemiş, bir vaatte de bulunulmamıştır. O halde son derece ihtiyatlı 
davranmalı ,  kurtuluş ve felahlarını garantileyecek samimi bir tevbeye sarılma
lıdırlar. 

Zaten seçkin olan bir kimseye hiçbir kayıt olmaksızın zalim denilmesi müm
kün değildir. Hiçbir kayıt konulmadan ancak kafirlere zalim denilir. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "Ey fman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk 
ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğim iz rızıktan 
hayır yolunda harcayın! Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. "703 "Zalim
lerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. "704 "Allah, inananların dostudur. "705 
Zalimin yardımcısı bile yoktur. O halde müminler içerisinde yer alamaz. 

Kaldı ki ayetler üzerinde düşünen ve onların bağlamını iyi değerlendiren 
kimse, yaratılmışların hepsini kapsadığını ve alacakları karşılıkların mertebelerini 
gösterdiğini görür. Allah Teala, iyilik eden ve zulmeden olmak üzere insanların iki 
kısma ayrıldığını belirtiyor, sonra da iyilik edenleri orta yolu tutanlar ve hayırda 
öne geçenler olmak üzere kendi içinde ikiye ayırarak iyilerin mükafatını zikre
diyor. Daha sonra zalimlerin cezasını zikretmek üzere şöyle buyuruyor: "İnkar 
edenlere de Cehennem ateşi vardır. Öldürülmez/er ki ölsünler, Cehennem azabı 
da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü b_öyle 
cezalandırırız. "706 

Cenab-ı Hak, bu konuda başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmuş
tur: "Onlardan her kim: 'İlah O değil, benim!'  derse, biz onu Cehennemle 
cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz! "707 

Demek ki , Allah Teala, üzerinde durduğumuz ayet-i kerimede, bütün kulla
rını ve ahirette görecekleri karşılığı zikretmiştir. 

Yaratılmışların her üç sınıfını da zikretmek Kur'an' ın üslubudur. Nitekim Al
lah Teala, Vakıa, Mutaffifin ve İnsan surelerinde de bu sınıfları zikretmiştir. Vakıa 
suresinin hem başında hem de sonunda zikretmiştir. Başında şöyle buyurmuştur: 
"Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, ashôbu '/-yemfn, ne mutlu o ashôbu 'l
yemfne! Ashôbu 'ş-şimal, ne bahtsızdır/ar onlar! (Hayırda) önde olanlar, (ecirde 
de) öndedirler. işte bunlar, nafm Cennetlerinde (Allah ' a) en yakın olanlardır. "708 

Ashabu'ş-şima! zalimlerdir. Ashabu'l-yemin ise iki kısımdır: Ebrar ve hayır
larda öne geçenlerdir. Bunlar Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdir. 

703 Bakara 2/254 
704 Şura 42/8 
705 Bakara 2/257 
706 Fatır 35/36 
707 Enbiya 2 1/29 
708 Vakıa 56/7-12 
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Vakıa Suresi' nin sonunda da şöyle buyurulmuştur: "Eğer o ashôbu 'l-ye
minden ise, 'Ey ashôbu 'l-yeminden olan! Sana selam olsun! '  ama yalanlayıcı 
sapıklardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve onun sonu Cehen
neme atılmaktır. "709 

Surenin başında kıyametin koptuğu andaki durumlarını, sonunda ise küçük 
kıyamet olan ölüm anındaki durumlarını zikretmiştir. Nitekim daha önce ölümü 
ve ruhun bedenden ayrılışını dile getirmiştir: "Hele can boğaza dayandığı zaman, 
O vakit siz bakar durursunuz. (0 anda) biz ona sizden daha yakın ız, ama göre
mezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz O nu (canı) geri çevirsenize, şayet 
iddianızda doğru iseniz!"710 

Daha sonra "Fakat (ölen kişi) Allah 'a yakın olanlardan ise . . .  "71 1  buyurarak 
sonuna kadar ashabu' l-yemln, ashabu'ş-şimal ve Allah'a  yakın olanlardan olu
şan bu üç sınıfın durumlarını anlatmıştır. 

Surenin başında ise yaratılmışların sınıflarını şu ayetlerden sonra zikretmiş
tir: "Kıyamet koptuğu zaman, ki onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur; O, 
alçaltıcı, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, Dağlar parçalandığı, Dağılıp toz du
man haline geldiği, Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman . . .  "712 

İnsan Suresi 'nde ise şöyle buyurmuştur: "Doğrusu biz, kafirler için zincirler, 
demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. "713 Bunlar, ashabu'ş-şimali oluşturan 
zalimlerdir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "İyiler ise, kafur katılmış bir 
kadehten (Cennet şarabı) içerler. "714 Bunlar, orta yolu tutan kimselerin oluştur
duğu ashabu' l-yemindir. 

Cenab-ı Hak, bir sonraki ayette şöyle devam etmiştir: "(Bu,) Allah 'ın has 
kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. "715 Burada bahsedilen kullar, 
hayırlarda öne geçenlerdir. Bu sebeple "Allah' ın  kulları" şeklinde Allah'a  nispet 
edilerek anılmışlardır. 

Görüldüğü �ibi Allah Teala, bunların, bu pınarın içeceğini hiçbir şeyle karış
tırmadan saf bir şekilde içtiklerini, iyilerin ise kafı1rla karıştırarak içtiklerini bildir
mektedir. Nitekim Mutaffifin Suresi' nde de iyilerin içeceği hakkında şöyle buyur
muştur: "Karışımı Tesnfm 'derrlir. (0 Tensfm Allah 'a) yakın olanların içecekleri 
bir kaynaktır. "716 

709 Vakıa 56/88-94 
710 Vakıa 56/83-87 
7 1 1  Vakıa 56/88 
712 Vakıa 56/1/7 
713 İnsan 76/4 
714 İnsan 76/5 
715 İnsan 76/6 
716 Mutaffifin 83/27-28 



-

Sure :  35 • Fatır Su resi ·:· 407 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala 0;,;i.Jı � �A "Allah 'a yakın olanların 
içeceği bir kaynaktır" buyururken 4-:-- edatını değil de, � edatını kullanmıştır. 
Böylece, onların, pınarın içeceğini başka bir şeyle karıştırmadan saf bir şekilde 
içeceklerine işaret etmiştir. � edatının kullanılmasıyla � _? "içmek" fiiline ı.S..J.r

"kanmak" fiilinin anlamı tazmin edilmiş (yüklenmiştir) . Burada tazmin olduğunu 
söylemek, 1.f.! daki , '-:-' edatının ü-4 edatı anlamında o1duğunu söylemekten daha 
hoş ve anlainca daha güzeldir. Demek ki �� "içmek" fiiline, başka bir fiilin 
anlamı yüklenmiş ve böylece � _? "içmek" fiili, o fiilin mı.iteaddi olduğu (geçişli 
hale geldiği) edatla müteaddi olmuştur. Mahir gramercilerin görüşü böyledir. Bu 
görüş, Sibeveyh ve onun gramerde ön planda olan arkadaşlarına aittir. 

Halbuki Allah Teala, iyilerin i<iecekleri hakkında ._, edatını değil de, &; 
edatını kullanarak f.;)L.S" l.P.-1� 0l5 ..r'ts � ı:ı_,;A " "İyiler ise, kafur katılmış bir ka
dehten (Cennet şarabı) içerler. "717 buyurmaktadır. Buna mukabil , Allah'a yakın 
olanların içeceği daha mükemmel olduğu için pınarın içeceğinden hiçbir karışım 
olmaksızın saf bir şekilde içeceklerini gösteren '-:-' edatını kullanmıştır. Kur'an-ı 
Kerim' in gösterdiği manalar, insanın bilemeyeceği kadar hoş ve etkileyicidir. 

Allah TealaMutaffifinsuresinde şöyle buyurmaktadır: "Doğrusu günahkarların 
yazısı, muhakkak Siccfn'dedir. Siccfn nedir, bilir misin? (0 günahkarların yazısı) 
amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. "718 

Bunları izleyen bazı ayetlerden sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Hayır! 
Onlar şüphesiz o gün Rab/erinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır. Son
ra onlar Cehenneme girerler. Sonra onlara: 'İşte yalanlamış oldunuz (Cehen
nem) budur' denilir. "719 

Cehenneme giren bu kimseler, kendilerine zulmedenlerin oluşturduğu 
ashabu' ş-şimaldir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Hayır! Anda/sun iyilerin kitabı 
İlliyyun'dadır. İlliyyun nedir, bilir misin? (0 İlliyyun'daki kitap) içinde ameller 
kaydedilmiş bir kitaptır. "720 

Burada zikredilen iyiler, orta yolu tutanlardır. 

Allah Teala, kendisine yakın olan kimselerin kitaplarını göreceklerini , yani 
onun içindeki bilgileri onların gözü önünde yazacağını, böylelikle onlara itina 
edip katında bir şeref ve derece vereceğini bildirmektedir. 

717 İnsan 76/5 
718 Mutaffifin 83/7-9 
719 Mutaffifin 83/15-17 
720 Mutaffifin 83/18-20 
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Daha sonra Allah Teala, iyilerin erişeceği nimetleri, onların meclislerini ,  
cema!-i İ lahi ile müşerref olmalarını ve nimetlere erişmeleri sebebiyle yüzlerin
deki görünen sevinci zikretti . 721 En sonunda onların içeceklerinden bahisle şöyle 
buyurdu: "Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda 
misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onun için yarışsınlar"722 

Akabinden şöyle buyurmuştur: "Karışım ı  Tesnfm 'dendir. (0 Tensfm Allah 'a) 
yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. "723 

Tesnim, Cennet içeceklerinin en üstünüdür. Allah Teala, iyilerin içeceğinin 
Tesn]m' le karıştırıldığını ,  has kulların ise Tesnim kaynağından sunulan içeceği saf 
bir şekilde içeceklerini bildirmektedir. Bu sebeple, İnsan SCıresi' nde de olduğu 
gibi "(0 Tensfm Allah ' a) yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. "724 belirtmiştir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh- ve başkaları şöyle demiştir: Allah'a yaklaştırılan 
kimseler, o pınardan katıksız olarak içerler. Ashabu' l-yemine ise karıştırılarak su
nulur. 

Çünkü mükafat, yapılan işe göredir. Allah'a yakın olan kimselerin tüm işleri 
Allah için olduğundan şarapları da halis ve katıksız olur. İyiler ise , Allah 'a  itaat 
içeren davranışlar yanı sıra Allah'ın serbest bıraktığı davranışları da yaptıkları 
için onların içeceği böyle halis olmamıştır. Kim ihlaslı olur ve işlerinde sadece 
Allah' a  yönelirse, ahirette de içeceği halis olur. Allah'a itaat yanı sıra Allah ' ın 
serbest bıraktığı işleri de yapan kimselerin içeceği ise böyle olmaz. 

Ey cehalet ve heva zulmetine batmış olan ! 
Ey günahlarla sefil halde perişan yıkılan! 
Bir düşün kalk da, elbette kıyamet gerçek 
Acaba, kim, o zaman hangi şaraptan içecek? 
O şarap kasesi dünyada iken doldurulur 
Şimdi doldurmayan ukbada Hüda' dan ne bulur? 
O şaraptan o zaman içmeyecek kimseye yuh! 
Onu ondan alıkoymuş bulunan her şeye yuh! 
Bilse şayet ne kadar hoş ve latiftir o şarab, 
Yanarak ta ciğerinden ona ağlardı harab! 
Ne nasipsizdir onun anlamayan kıymetini! 
Ya bilip kadrini, elden kaçıran lezzetini? 
O zaman göz açılıp her şeyi idrak edecek! 

721 Bk. Mutaffifin 83/22-24 
722 Mutaffifin 83/25-26 
723 Mutaffifin 83/27-28 
724 Mutaffifin 83/27-28 



Sure :  3 5  • Fatı r Suresi 

o zaman nafiledir nadim olup ah etmek! 
Şimdi hiç lezzeti yok badeler içmek ne abes! 
Mest olup böyle, o meyden ise geçmek ne abes! 
Bir yalan lezzete satmak o muhalled şarabı !  
Tatmamak hiç o bulunmaz, o müebbed şarabı !  
Varsa azmin, hedefin hep onu tatmak olsun 
Kadehin ağzına dek hep o şaraptan dolsun 
Lakin eyvah! Hüda'dan hep uzaksın sen, hep! 
Sevdiğinden uzak olmak ne için böyle acep? 
Yarın ukbada kurulsun hele bir kantarlar 
O zaman her kişi kaybettiği neymiş anlar! 

·:· 409 

Bu görüşü savunanlar sözlerini şöyle sürdürdüler: Bu üç sınıf insanın zikre
dildiği Fatır SOresi'ndeki bu ayetlerde de durum böyledir. Kendilerine zulmeden
ler ashabu'ş-şima!, orta yolu tutanlar ashabu'l-yemin ve hayırlarda öne geçenler 
ise Allah'a  yaklaştırılmış kimselerdir. 

Ayetteki "Kitap" ile özel olarak Kur'an' ın, seçkin kullar ile de sadece bu 
ümmetin kastedildiğine dair herhangi bir delil yoktur. Aksine "Kitap" kelimesi, 
tüm peygamberlere indirilmiş kitapları içine alan bir cins isimdir. Allah Teala, her 
ümmetin seçkin olanlarını o kitaplara varis kılmıştır. Varis kılınanlar, öncelikle 
peygamberler ve daha sonra da onların ümmetlerine mensup olan seçkin kişiler
dir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: ''Anda/sun ki, b iz Musa 'ya hidayeti 
verdik ve İsraf/ oğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan 
Kitab'ı mfras kıldık"725 

Görüldüğü üzere Allah Teala, K.itab'ın, sadece onu anlayacak aklı olan ve 
onun ihtiva ettiklerini uygulayan kimseler için bir h idayet ve öğüt olduğunu bil
dirmektedir. Allah' ın ,  Kitab' ın bilgisine varis kıldığı kimseler, onun muhtevasına 
göre davrananlardır. 

Şu ayet, bu bakımdan çok dikkate şayandır: "Onlardan sonra kitaba varis 
kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. "726 

Kınanacak bir durum olduğu ve onların bilgisizliğini vurguladığı için failin 
(özne) saklanması ve fiilin meçhul (edilgen) getirilmesi son derece dikkat çekici
dir. Halbuki onlara verdiği nimet ve lütufları zikrettiği zaman şu şekilde faili açık
tan getirip fiili de ma' lOm (etken) olarak zikretmektedir: "Sonra Kitab 'ı kullarımız 
arasından seçtiklerimize verdik. " 

725 Gafir 40/53-54 
726 Şura 42/14 
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Gerçi şöyle bir ayet de vardır: "Onların ardından da ( ôyetleri tahrif 
karşılığında) şu değersiz dünyô malını alıp 'nasıl olsa bağışlanacağız ' diyerek 
Kitab 'a vôris olan bir takım kötü kimseler geldi. Onlara, ona benzer bir menfaat 
daha gelse onu da alırlar. "727 

Burada da, arzu ve heveslere tabi olmak, geçici dünya menfaatini ahiretteki 
nimetlere değişmek ve bu konuda ısrar etmek kınanmaktadır. Her ne kadar fiil 
ı)JJ "varis oldular" şeklinde ma'lum gelse de tek mef'ul (nesne) alacak şekilde 
süfasiden (üçlü fiillerden) kullanıldığı için Allah 'a  nispet edilmemiş, kullara nispet 
edilmiştir. 

Demek ki kınama söz konusu olduğu zaman '-:"'t:S:iı,f-"djjİ "Kitab' ı  varis kıl
dık" şeklinde fiil Allah'a nispet edilmemekte, '-:"'�ı ı)JJ1 "Kitab'a  varis kılındılar" 
veya

. 
'-:"'t:S:iı ı)�j "Kitab'a varis oldular" denilmektedii. Nitekim bu inceliğe ��i 

'-:"'�\ "Onlara Kitab' ı  verqik"728 ifadesinin övgü içerdiğini belirttiğimiz zaman da 
işaret etmiştik. '-="'�' ı)J) "Kitab' a  varis kılındılar" ifadesi ise, ya kınama anla
mında kullanılmaktadır ya da et-Tuhfetü'l-Mekkiyye adındaki eserimizde açıkla
dığımız şekilde kullanılmıştır. 

Sadedinde olduğumuz ayet-i kerimeye dönersek, Allah Teala'nın Kitab' a  
varis kıldığı kullar, O'nun önce veya sonra seçkin kıldığı kullarıdır. 

İkinci görüşü savunanlar şunu da vurgularlar: Kendilerine zulmedenler seç
kin kullardan değildir. Aksine (;��� :_,,. "kullarımızdan" kelimesinde cümle tamam
lanmış, daha sonra yeni bir cümle başlamış ve insanların kısımları zikredilmiştir. 
Onların kimi kendine zulmeder, kimi orta yolu tutar, kimi de hayırlarda öne geç
mek için yarışır. Buna göre söz, birbirinden bağımsız iki cümleden oluşmaktadır. 
Bunların birincisinde seçkin kulların Kitab'a  varis kılındığı, diğerinde ise kulların 
zalim, mutedil ve hayırlarda öne geçen olmak üzere üçe ayrıldığı açıklanmıştır. 

Kendilerine peygamber gönderilen insanların Kitab'a  karşı tutumları bakı
mından bir taksime tabi tutulmuş olmaları da muhtemeldir. Buna göre onlardan 
kimi Kitab' ı  kabul etmeyerek kendine zulmeder, kimi kabul edip o konuda orta 
bir yol izler, kimi de kabul edip Allah' ın izniyle hayırlarda yarışır. 

Allah Teala'nın, geçmiş ümmetlerin hepsine uyarıcı gönderdiğini belirtmesi 
bu görüşü destekler. Cenab-ı Hak "Her millet için mutlakô bir uyarıcı (peyg
amber) bulunm uştur. "729 buyurmuş ve peygamberlerin onlara açık deliller ve 
aydınlatıcı kitaplar götürdüklerini belirtmiştir.730 Bunlar, peygamberlerin dürüst
lüklerini ve doğruluklarını gösteren delillerdir. 

727 A'raf 7/169 
728 Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet için bk. Bakara 2/121  (Mütercimin notu) 
729 Fatır 35/24 
730 Bk. Fatır 35/25 
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Bu ayette zikredilen ))\ kelimesi, JY./ "yazılmış" anlamındaki JY....! kelime
sinin çoğuludur. 

"Aydınlatıcı kitap" anlamındaki )) .�1 �L:ŞJı 'dan daha özel olup gra
mer bakımından onun hükmüne tabi kılınmıştır. Böylece, sahip olduğu seçkin 
vasıflar, üstünlük ve şerefe vurgu yapılmıştır. Bu, J�j ı.k.r.:- "Cebrfül ve Mika!!" 
kelimelerinin 6:\..Jı "melekler" kelimesinin hükmüne gra�er bakımından tabi 
kılınmasına benzer. 731 Azim sahibi olmakla nitelenen ulu peygamberlerin diğerle
rinden sonra ayrıca zikredilip gramer bakımından onların hükmüne tabi kılındığı 
şu ayette de aynı durum söz konusudur: "Hani biz peygamberlerden söz almıştık; 
senden, Nuh 'tan, İbrahim 'den, Miısô'dan ve Meryem oğlu İsô 'dan da. "732 

Yukarıdaki ayette ( Fatır 35/25) zikredilen "aydınlatıcı Kitap" ile kastedilen 
Tevrat ve İncil'dir. Allah Teala, bu kitapların aydınlatıcılığını zikrettikten sonra, 
kitap ve peygamberleri yalanlayanları helak ettiğini zikretmek üzere şöyle buyur
muştur: "Sonra ben, o inkar edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu?"733 

Akabinden Kitab ' ını hakkıyla izleyip ona tabi olan ve içindekileri uygulayan 
kimselerden bahisle şöyle buyurmuştur: ''Allah 'ın Kitabı 'nı okuyanlar, namazı 
kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, 
asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirlir. Çünkü Allah, o/arın mükafatların ı  
tam öder ve  lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, 
şükrün karşılığını bol bol verendir. "734 

Peşi sıra peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed' e -sallallahu aleyhi 
vesellem- vermiş olduğu Kitab' ı  zikrederek şöyle buyurdu: "Sana vahyettiğimiz 
Kitab, kendinden öncekini (semavi kitapları) doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. 
Allah, kullarının (her halinden) haberdardır, görendir. "735 

Daha sonra, Kitab'a varis kıldığı ve bunun için seçtiği kullarını zikrettiği sa
dedinde olduğumuz ayeti zikretti. 

İkinci görüşü savunanlar öncekilerin görüşlerini çürütmek için şöyle demiş
lerdir: Ayette geçen ı�:�6 01 kelimesinin, "iftial" kalıbında "seçkin, öz" manasında 
olduğunu söylüyorsunuz. Buna göre seçkinler yalnızca satd, yani Allah'ın 
bahtiyar kıldığı kimselerden olur. Bu ise, kendilerin ! zulmedenlerin Allah'ın seç
kin kullarından olmadığına dfür olan bizim görüşümüzü teyit eder. Bu, daha 
önce anlatılmıştır. 

731 Bunun için bk. Bakara 2/98 (Mütercimin notu) 
732 Ahzab 33/7 
733 Fatır 35/26 
734 Fatır 35/29-30 
735 Fatır 35/31 
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Görüşünüzü desteklemek üzere Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem
naklettiğiniz hadislere gelince, bunların hepsinin rivayet zincirleri zayıf veya ko
puktur. Onların değerinde, hatta onlardan daha güçlü hadislerle çelişirken başka 
bir durum nasıl söz konusu olabilir ki zaten? 

İbn Merduyeh,  tefsirinde Hasan b. Abdullah - Salih b. Ahmed - Ahmed b. 
Muhammed b. el-Mualla el-Edm'i - Hafs b. Ammar - Mübarek b. Fuda!e - Ubey
dullah b. Ömer - Nafi' kanalıyla İbn Ömer' den -radıyallahu anh- Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu ayet-i kerime hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiş
tir: '"Kimi  kendine zulmeder' Dedi ki: Bu, kafirdir. "736 

Tevhit ehlinin Cennet' e gireceğini gösteren hadisler ise sağlamdır. Bu konu
da sizinle tartışmıyoruz. Ancak tevhid ehlinin Cennet' e gireceği genel olarak doğ
ru olmakla birlikte bir takım şart ve engelleri de barındırmaktadır. Nasıl ki, büyük 
günah işleyenlerin azap göreceğini gösteren hadisler sağlam ve mütevatir (kesin 
doğru) olmakla birlikte, onunla ilgili tehditleri kayıtlayan bazı şartlar ve engeller 
mevcutsa vaat içeren hadisler de böyledir. Onların gerçekleşmesi de, engellerin 
ortadan kalkması ve şartların gerçekleşmesine bağlıdır. 

Kişinin kendine zulmetmesiyle inkarcılık değil, günah işlemesi ve isyan için
de olmasının kastedildiğine dair kanaatiniz ise isabetli değildir. Kur'an-ı Kerim, 
kişinin zulmünün inkarcılık ve Allah'tan başka varlıklara kulluk etme şeklinde ola
bileceğini göstermektedir. Bunu göstermek için hiçbir delil olmasa Hz. Musa'nın 
(a.s) şu sözü yeter: "Ey Kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (ilah) edinmekle kendi
nize kötülük ettiniz. "737 

Bir başka ayette şöyle buyuruluyor: "Kendilerine yazık ettiler. Biz de onları, 
ibret kıssaları haline getirdik ve onları büsbütün parçaladık. "738 

Bunlara benzer bir çok ayet vardır. 

Birinci görüşü savunanlar ise bu söylenenlere şu karşılığı vermişlerdir: 
Ayetleri hakkıyla kavramaya çalışsanız, gösterdiği anlamlara ve bağlama dikkat 
etseniz bizim görüşümüzün doğru olduğunu görürsünüz. 

Bir defa sadedinde olduğumuz ayette insanların ayrıldığı üç sınıf, Vakıa, İn
san ve Mutaffifin surelerinde yapılan ayrımdan daha özel ve kapsamı daha dar
dır. o surelerde yapılan ayrım,  insanları sadece bahtiyar ve bahtsız olmak üzere 
ikiye, sonra da bahtiyarları iyiler ve Allah' a  yaklaştıranlar olmak üzere kendi 
içlerinde ikiye ayırıyor. Dolayısıyla kendine zulmeden isyankarları içine almıyor. 

736 Bu hadis sağlam değildir. Hafs b. Ammar el-Muallim, bilinmeyen bir kimse olmasının yanı 
sıra rivayet ettiği hadisler de kabul edilmemektedir. Bk. Zeheb!, Mlzanu'l-İ'tidat ( 11560) ;  
Duafa (11180) 

737 Bakara 2/54 
738 Sebe 34/20 
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Üzerinde durduğumuz ayetlerde ise ümmet iyi ve kötü olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Kötü olan, kendisine zulmedendir. İyiler ise kendi içlerinde ikiye 
ayrılmaktadır. Orta yolu tutanlar ve hayırlarda öne geçip yarışanlar. 

Ümmet içinde kendine zulmeden bir kesim olduğu inkar edilemez bir olgu
dur. Hatta ümmetin büyük çoğunluğu böyledir. Böyleyken Kur'an-ı Kerim, bu 
kesimi zikretmemiş ve hükmünü açıklamamış olabilir mi? 

Allah Teala, ümmetin tüm kısımlarını zikrettikten sonra onların dışındaki 
kafirleri zikretmiştir. Böylece ayetler, yaratıkların tamamını içine almıştır. Halbuki 
sizin görüşünüze göre büyük çoğunluğu teşkil eden kendilerine zulmeden kim
seler ihmal edilmiş, kafirlerin hükmü ise hem ayetlerin başında hem de sonunda 
zikredilmiş oluyor. Büyük çoğunluğu oluşturan grup hakkında açıklama içerdiği 
ve daha kapsamlı olduğu için şüphesiz bizim görüşümüz kabule daha şayandır. 

"Sonra Kitab 'ı, kullarımız arasından seçtiklerim ize verdik"  ayeti, Kitab'a  
varis kılınanların seçkin kullar olduğunu açık olarak göstermektedir. Kendilerine 
zulmedenler ise seçkin kılınanlar içerisinde yer alabileceği gibi sadece �.:ı� "kul
larımız" kelimesi içinde de değerlendirilebilir. Allah' ın seçkin kıldığı kullar içinde 
yer almaları iki sebepten kaynaklanır: 

1 .  "Kimi ortadadır, kimi deAl/ôh 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır" 
cümlelerinde zikredilenler seçkin kimseler içerisinde yer almaktadır. "Kimi kend
ine zulmeder" ifadesinde zikredilenler de böyledir. 

Bu cümlelerdeki zamirlerin hepsinin L.;�L:s=- "kullarımız" kelimesini gösterdiği 
ileri sürülemez. Çünkü sözün akışı, ... ..; edatının kullanılışı ve burada söz konusu 
olan taksim, maksadın, kulların kısımlarının açıklaması değil, aksine Kitab'a  varis 
olanların kısımlarının açıklaması olduğunu göstermektedir. Eğer kulların kısımla
rının açıklanması kastedilseydi karışıklığa meydan vermeyecek açık bir lafız kul
lanılırdı . Mesela şöyle denebilirdi: l�J31 � ..:..ıl_r.>j� J�L,3 �3 <1-A:.l r-1u; ı.;_,� .:.r3 
� µ...,ı ..:r..lll '":"'l:SJI "Kullarımızdan bir kısmı kendine zulmeder, bir kısmı orta 
yolu tutar, bir kısmı da hayırlarda öne geçip yarışır. Biz, Kitab'a içlerinden seçkin 
kıldıklarımızı varis kıldık. "  Sizin görüşünüze göre ayetteki cümleler böyle dizilmiş 
olmalıydı .  Halbuki böyle dizilmemiştir. Sözün akışı da bunu göstermemektedir. 
Aksine, Allah' ın ,  Kitab'a kullarından bir kısmını varis kıldığını, varis kılınan bu 
kısmın kendi içinde üçe ayrıldığını açık bir şekilde göstermektedir. 

2 .Şöyle bir cümle kurduğumuzu düşünelim: � .1.p'i_ıİ .:.r .:r.-Jyı JL. �i 
..._, ..r-< 3 J� ...... r+" 3 .Jjl:>- � 3 ?\.:; "Malımı çocuklarımın ergen olanlarına verdim. 
Bunlardan bir kısmı tüccar, bir kısmı tutumlu, bir kısmı ise savurgan ve müsriftir. " 

Hiç kimse bu cümleden, çocukların tamamının bu üç kısma ayrıldığını anla
maz. Aksine bu cümleden anlaşılan , yalnızca malı almış çocukların kısımlarıdır. 
Bu sebeple başta özet olarak zikredilmiş olanın açıklandığını gösteren ..._j "fa" 
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edatı kullanılmıştır. Nitekim 1.l5 t)U �İJ l.l5 t)U ,6.l; JWI l.Lı. l.:>. "Şu malı al , fa
lancaya şu kadar, falancaya şu kadar ver !"  denildiğinde de aynı şekilde kullanılır. 
Bunun benzeri pek çoktur. Dolayısıyla burada ....., "fa" edatının getirilmesinin se
bebi, yalnızca daha evvel özet olarak zikredilmiş olanın açıklanmak istenmesidir, 
h iç zikredilmemiş olanın açıklanması değildir. Ayet, Kitab'a  varis kıldığı kimseleri , 
içlerinden seçtiği kulların detayı hakkında sükUt etmekte, hiçbir bilgi vermemek
tedir. Verdiği detay, yalnızca zikredilmiş olan seçkin kullarla ilgilidir. Bu son dere
ce dikkate şayan açık bir husustur. 

Allah' ın, kendine zulmeden kimseleri seçkin kılmayacağı, zira seçkin kılma
nın "bir şeyin özü ve iyi olanını almak" anlamına geldiği hakkında yürüttüğünüz 
mutalaanın cevabı ise şöyledir: 

Kulun Allah tarafından seçilmesi, O'nun yardım ve sevgisine mazhar olması 
ile kulun Allah katındaki değerini ve yakınlığını gösteren diğer kelimeler, kulun 
bazen günah işleyip isyan ederek kendisine zulmetmesiyle çelişmez. Hatta bun
dan da öte olarak, kulun sıddlk (doğru) kimselerden oluşu bile, kendine zul
metmesiyle ters düşmez. Bu sebepledir ki, bu ümmetin sıddlkı ve seçkin kulu 
olan Hz. Ebubekir -radıyallahu anh- Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- "Bana 
namazımda yapacağım bir dua öğret" demiş, bunun üzerine Hz . Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-, ona şöyle demesini tavsiye etmiştir: ''Allôhım! Ben ken
dime çok zulmettim. Günahları yaln ızca Sen bağışlarsın. Ben i de katındaki bir 
mağfiretle bağışla ve bana merhamet et! Çünkü Sen günahları çokça bağışlayan, 
çokça merhamet edensin!" 

Allah Teala da şöyle buyurmuştur: "Rabbinizin bağışına ve takvô sahipleri 
için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet'e koşun! O takvô 
sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve 
insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki, 
bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettik/erinde Allah 'ı hatırlayıp 
günahlarından dolayı hemen tevbe- istiğfar ederler. "739 

Görüldüğü üzere, Allah Teala, Allah' ın yasaklarından sakınan kimselerin 
özelliklerini saymış ve onların kendilerine zulmedebildikleri ve kötülük yapabil
diklerini, ama bunda ısrar etmediklerini bildirmiştir. 

Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulrnuştur: "Doğruyu getiren ve 
sıddfklar var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Onlar için Rab/eri yanında 
diledikleri her şey vardır. İşte bu, iyilik edenlerin mükafatıdır. Böylece Allah, 
onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarını en 
güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir. "740 

739 Aı-i İmran 3/133-135 
740 Zümer 39/33-35 
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İşte Allah Teala , haramlardan sakınan sıddikların bağışlanan kötü davra
nışları olduğunu bildiriyor! Şüphesiz bu davranışları yapmaları, kendilerine bir 
zulümdür. 

Allah Teala Hz. Musa (a .s) hakkında şöyle buyuruyor: "Musa şöyle dedi: 
'Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim beni bağışla! ' Allah da onu bağışladı. 
Çünkü, çok boğışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O' dur. "741 

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem' in (a.s) şöyle dediği belirtilmektedir: "(Adem 
ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve 
bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. "742 

Hz. Yunus'un (a.s) da şöyle dediği zikredilmektedir: "Senden başka hiçbir 
ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zôlimlerden oldum "743 

Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Benim huzurumda 
peygamberler korkmaz. Ancak, kim haksızlık eder, sonra, işlediği kötülük ye
rine iyilik yaparsa, bilsin ki ben (ona karşı da) çok bağışlayıcıyım, çok merhamet 
sahibiyim "744 

Bu ayetlerin ışığında baktığımızda, kişinin kendine zulmetmesi, sıddik ve veli 
olmasına aykırı değildir. Dolayısıyla bu sebeple müttaki olmaktan çıkmaz. Aksine 
iki husus bir arada bulunabilir: Yani kul, hem sıddik, müttakl ve Allah ' ın velisi 
hem de kendine zulmeden biri olabilir. Böylece anlaşılır ki, kendine zulmeden
ler Allah ' ın seçkin kulları ve Kitab'a  varis kılınanlar içerisinde yer almaktadır. 
Onlar, Kitab'ın bilgisine varis olmaları ve onu uygulamakla sorumlu olmaları 
bakımından Allah'ın seçkin kullarıdır. Emredildikleri bazı hususlardaki kusurları 
ve yasaklandıkları bazı davranışları yapmaları bakımından da kendilerine zul
metmektedirler. Nitekim bir kişi, bir yönüyle Allah'a  sevimli ve veli, bir yönüyle 
ise O'nun buğzuna maruz olabilir. İşte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
zamanında yaşayan "hımar" lakaplı Abdullah adındaki bir zat, şarap içmesi se
bebiyle Allah ' ın gazabına maruz idi. Ama o, Allah ve peygamberini sevmekte, 
onlar da onu sevmekteydi. Bu sebeple Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 
ona lanet edilmesini yasaklamış ve şöyle buyurmuşlardı :  "Çünkü o, Allah ve 
resulünü seviyor"745 

Meselenin özü şurada düğümlenmektedir: Seçkinlik, veli ve sıddlk olmak, 
kişinin iyilerden ve müttakllerden olma:,ı gibi hususlar, kısımlara ayrılıp bölünebi
len, kemal ve noksanı kabul eden mertebelerdir. Zaten bu, imanın aslı hakkında 
Müslümanların ittifakıyla sabit olan bir husustur. 

741 Kasas 28/16 
742 Pi.raf 7/23 
743 Enbiya 2 1/87 
744 Nemi 27/10-1 1  
745 Buhari (XII/77) ,  el-Hudud, Babu ma yükrahü min la'ni şaribi'l-hamr. 
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Buna göre, kendilerine zulmedenler, bir itibarla seçkin kul, bir başka itibarla 
ise kendilerine zulmeden kimsedirler. 

Kendine zulmedenler ikiye ayrılır: 

Bir kısmı, mümin, veli, sıddlk ve seçkin olamaz. Bunlar, şirk ve inkarcılıkla 
zulmedenlerdir. 

Bir kısmı ise, iman, seçkin ve veli kul olma hususunda nasip sahibi kimse
lerdir. Bunların kendilerine olan zulmü ise isyanlar ve günahlarla olur. Bu zulüm, 
ise miktar ve nitelik açısından farklılık arzeder. Bu ayrım, meselenin üzerindeki 
örtüyü kaldırır ve problemi halleder. Hamd Allah'a  mahsustur. 

Birinci görüşü savunanlar, ikinci görüşü savunanlara şunu da söylemekte
dirler: Ayetteki ,;.ılı:. ..:..,� "Adn Cennetleri" tamlamasının, gramerce j ;,;iı _,;. �� 
�ı "İşte büyük fazilet budur" ayetine tabi olduğu için merfü olduğunu, dolayı
sıyla bu büyük faziletin hayırda öne geçenlere mahsus olduğunu, Cennet' te altın 
bilezikler takınmalarının da bunu gösterdiğini ileri sürüyorsunuz. Bu iddianıza iki 
şekilde cevap verilir: 

1 .  Bu söylediğiniz sizin aleyhinize döner. Çünkü orta yolu tutanlar da Cennet 
ehlindendir. Hayırlarda öne geçenlerin girdiği Cennetlerin, orta yolu tutanların 
Cennetlerinden daha üstün ve daha yüce olduğu bilinen ve bizce de kabul edi
len bir husustur. Orta yolu tutanlar hakkındaki sizin cevabınız nedir? Kendilerine 
zulmedenler hakkındaki söyledikleriniz dikkate alındığında, getirdiğiniz o izahın 
dışında, orta yolu tutanların durumuyla ilgili söyleyebileceğiniz bir şey yok! 

O halde, üç sınıfın Cenneti de birbirinden derece bakımından farklıdır. Her 
sınıf, layık oldukları, makam ve bilgilerinin gerektirdiği Cennet'e aittirler. 

2 .  Allah Teala, hayırda yarışanların mükafatını, onların kadir ve kıymetine 
tenbihte bulunmak ve kullarını teşvik etmek için zikretmiştir. Diğerlerinin karşılı
ğını zikretmemesi ise ,  kendilerine zulmedenlerin sakınması ve orta yolu tutanla
rın ciddiyetle gayret edip çalışmaları içindir. 

İnsan Suresi'nde iyilerin mükafatını zikretmesinin sebebi, daha yüce ve daha 
değerli olan mükafata ikazda bulunmak içindir. Bu mükafat, hayırlarda öne ge
çen Allah 'a  yaklaştırılmış kimselerin mükafatıdır. Böylece insanlar, şöyle bir kıyas 
yapmaya yönlendirilmiştir: Orta yolu tutan iyilerin mükafatı böyleyse hayırlarda 
öne geçen Allah'a yaklaştırılmış kimselerin mükafatı nasıldır? Bu ayet-i kerimeler 
"İyiler ise, kôfur katılmış bir kadehten (Cennet şarabı) içerler" 746 ayetiyle baş
layıp "Yanlarında, gümüş kaplar ve billur kôselerle, gümüş beyazlığında (billur 
gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır" 747 ayetiyle devam etmekte ve en sonunda şöyle 

746 İnsan 76/5 
747 İnsan 76/15-16 
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buyurulmaktadır: "Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır, gümüş 
bilezikler takınmışlardır. Rab/eri onlara tertemiz bir içki içirir. "748 

Burada gümüş bilezikleri ve gümüş kapları iyilerin mükafatı olarak zikretmiş
tir. Sadedinde bulunduğumuz Fatır Suresi'nin ayetinde ise hayırlarda öne ge
çip yarışanların mükafatının altın bilezikler olduğunu belirtmiştir. Böylece İnsan 
Suresi'nde bahsedilen mükafatın , orta yolu tutanlara ait olduğu, Fatır Suresi'nde 
bahsedilen mükafatın ise hayırlarda öne geçip yarışanların mükafatı olduğu orta
ya çıkar. Böylece her iki sure de, Allah'a yakın olan kimselerin mükafatını tasta
mam kapsamış olur. Kelamının içerdiği incelik ve hikmetleri Allah daha iyi bilir. 

Zamir, kendisine en yakın zikredilen ismi gösterir, şeklindeki sözününüz 
cevabı da bu söylediklerimiz içerisinde yer almaktadır. 

Kendisine zulmedenin kafir olduğu şeklindeki iddianızı çürüten cevap da 
daha önce geçmiştir. 

"Bu ayetler, Vakıa, İnsan ve Mutaffifin surelerinde insanları ashabu'l-yemin, 
ashabu'ş-şimal ve Allah'a yakın olanlar şeklinde üçe ayıran ayetlerle paralel yo
rumlanmalıdır" şeklindeki sözünüze gelince; şüphesiz asıl üzerinde durduğumuz 
Fatır Suresi'nin bu ayeti, üç grubu da içermesinin yanı sıra bir başka gruptan 
daha bahsediyor. Çünkü ashabu'l-yem!ni kendi içinde ikiye ayırıyor: Kendilerine 
zulmedenler ve orta yolu tutanlar. Böylece bu ayet, zikrettiğiniz diğer surelerdeki 
ayetlerin ihtiva ettiği üç grubun yanı sıra bir grup daha içermektedir. 

Gelelim, üç grubun da bahtiyar ve Cennetlik kimselerden olduğunu göste
ren hadislerin zayıf ve dolayısıyla konuya delil olamayacağı iddiasına . . .  

Buna cevabımız şu şekildedir: Bu konudaki hadisler pek çoktur ve birbirini 
desteklemekte ve teyit etmektedir. Çokluğu ve rivayet zincirlerinin çeşitliliği bilin
sin diye daha önce zikretmediğimiz bazı hadisleri de şöyle sıralayabiliriz: 

İbn Merduyeh, Süfyan - A'meş - meçhul bir adam kanalıyla Ebu Sabit'in 
şöyle dediğini rivayet etmiştir: Bir adam mescide girip şöyle dua etti: Allahım !  
Garipliğimden ötürü bana merhamet et, yalnızlığımı gider ve  bana iyi bir dost 
nasip et! 

Bunun üzerine Ebu'd-Derda -radıyallahu anh- o adama şöyle dedi: Eğer bu 
sözünde samimi isen ben bu söz sebebiyle senden daha mutlu olurum. Çün
kü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, şu ayeti okudu: "Sonra kitab 'ı, 
kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, 
kimi ortadadır, kimi de Allah 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır" Daha 
sonra şöyle dedi: "Hayırlarda öne geçip yarışanlar sorgusuz-süôlsiz, orta yolu 
tutanlar kısa bir sorgulamadan sonra Cennet'e girerler. Kendilerine zulmedenler 

748 İnsan 76/21 
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ise bir yerde tutulurlar. Bu, onları üzüntü ve kedere sevkeder. Daha sonra on
lar da Cennet'e girerler. " Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu 
ayet-i kerimeyi okudular: "Bizden tasayı gideren Allôh'a hamda/sun. Doğrusu 
Rabbimiz çok bağışlayan, çok nfmet verendir. "749 

Daha önce Ebu Leyla'nın, kardeşi- Isa - babası- Üsame b .  Zeyd kanalıyla 
naklettiği hadisi zikretmiştik. Buna göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
"On1ardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır" ayeti hakkında şöyle buyur
muştur: "Bunların hepsi, bu ümmettendir. " 

Yine İbn Merduyeh el-Fadl b. Umeyre el-Absl - Meymun b. Siyah kanalıyla 
Ebu Osman en-Nehdl'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Ömer b. el-Hattab' ın 
-radıyallahu anh- minberde şöyle dediğini duydum: Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu işittim: "Bizden öne geçenler öne geçmiştir. 
Orta yolu tutanlarımız da kurtulmuştur. Zulmeden/erimize gelince, onlar da 
bağışlanmıştır"750 Daha sonra Hz. Ömer -radıyallahu anh- şu ayeti okumuştur: "On
lardan kim i kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Al/ôh' ın izniyle hayırlarda 
öne geçmek için yarışır. " 

Yine İbn Merduyeh, Ebu Davud - Şu'be kanalıyla el-Velid b. el- 'İzar' ın şöyle 
dediğini rivayet etmiştir: Saklf kabilesine mensup bir adam - Kinane kabilesine 
mensup başka bir adam kanalıyla Ebu Said' den -radıyallahu anh- Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Sonra Kitab' ı, kullarımız arasından seçkitlerimize verdik" 
ayeti hakkında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Onların hepsi Cennette
dir. " Ravl şüphe ederek nakledilen sözün şu şekilde de olabileceğini belirtmiştir: 
"Hepsi bir konumdadır" 

Şu'be şöyle demiştir: Bu ifadeden biri rivayet edilmiştir. 

Davud b. İbrahim, bu hadisi Şu'be'den rivayet etmiş ve ifadenin şöyle oldu
ğunu söylemişlerdir: "Cennet 'e girdiler. Hepsi bir konumdadır. " 751 

Bu hadis, Şu'be'ye kadar sağlam bir şekilde ulaşmaktadır. Hadisin rivayet 
zincirinde Şu'be varsa o hadis atılamaz. Aksine öyle bir hadise iki elle sarılmak 
gerekir. 

Yahya b. Said, el-Velid b. el- ' lzar kanalıyla da bu hadisi rivayet etmiş ve 
aynını zikretmiştir. 

749 Fatır 35/34 
750 İbn Hacer bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Bk. el-Kafi'ş-Şaf ( 139) rakam: 266; Elbanl, 

Dalfu' l-Cami' (3299) ;  Beyhaki, el-Ba's ve'n-Nüşlır (85) 
751 Bu hadis zayıftır. Kaynağı için bk. Ahmed b .  hanbel ( I l l/78) ;  Taberi, Tefsir (XXIl/137) :  Tirmizi 

(V/338) Tefsir, Bab: Ve min sCıreti' l-melfüke. Tirmizi hadisi rivayet ettikten sonra "Bu, bilme
diğimiz bir hadistir" demiştir. Tuhfetü' l-Ahvezl müellifi şöyle demiştir: Tirmlzi'nin bu hadisi 
güzel görmesi. bunu destekleyen hadislerden dolayıdır. Bk. Tuhfetü' l -Ahvezl (lX/94) 
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Muhammed b.  Sa' d ,  babası- babasının amcası kanalıyla dedesinden İbn 
Abbas ' ın -radıyallahu anh- "Sonra Kitab 'ı, kullarımız arasından seçtiklerimize ver
dik" ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah Teala, müminleri üç ayrı 
makama ayırmıştır. Nitekim bir ayette şöyle buyurmuştur: "Ashôbu 'l-yemin, ne 
mutlu o ashôbu 'l-yemfne. Ashôbu 'ş-şimôl, ne bahtsızdır/ar onlar! (Hayırda) önde 
olanlar, (ecirde de) öndedirler. İşte bunlar, nafm Cennetlerinde (Allah 'a) en yakın 
olanlardır. "752 İnsanlar bu ayetlerde belirtildiği gibi üç ayrı makama ayrılırlar. 

Benim görüşüm şudur: İbn Abbas -radıyallahu anh- şunu demek istiyor: Allah 
Teala, Vakıa Suresi'nde insanları üçe ayırdığı gibi ashabu' l-yemini de üçe ayır
mıştır. Vakıa Suresi'nde zikredilen ashabu'ş-şimal yeniden dirilmeyi inkar eden 
kafirlerdir. Dolayısıyla bu, müminlerin makamlarından bir makam olamaz. 

İbn Abbas -radıyallahu anh- şunu da kastetmiş olabilir: Kendilerine zulmeden 
ve azabı hak edenler ashabu'ş-şimaldendirler. Ancak inanmış olmaları, onları 
ashabu' l-yeminden bir grup yapmaktadır. 

Muaviye - İbn Salih - Ali b .  Ebi Talha kanalıyla yine İbn Abbas' ın -radıyallahu 

anh- bu ayet hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: Burada zikredilenler Mu
hammed ümmetidir. Allah, indirdiği her kitaba onları varis kılmıştır. Onların zul
medenlerini Allah bağışlar, Orta yolu tutanları kısa bir sorgulamadan geçer. Ha
yırlarda öne geçenler ise sorgusuz-süalsiz Cennet' e girerler. '.53 

Osman b. Ebl Şeybe - el-Hasen b. Abdurrahman b .  Ebl Leyla - İmran b .  
Muhammed b .  Ebl Leyla - babası - Hakem - Abdurrahman b.  Ebi Leyla ka
nalıyla, bir başka rivayet zincirinde meçhul bir adam kanalıyla Bera b. Azib' in 
-radıyallahu anh- şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel

lem- şöyle buyurmuştur: '"Onlardan kimi kendine zulmeder, kim i ortadadır, kimi 
de Allah ' ın izn iyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. ' Bu ôyette zikredilenlerin 
hepsi kurtulmuştur. Bunların hepsi de bu ümmettendir. "754 

Firyabi, Süfyan - Ebu Leyla - Hakem - meçhul bir adam kanalıyla Bera'nın 
-radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve

sellem- "Onlardan kimi kendine zulmeder, kimi ortadadır. kimi de Allôh 'ın izn i
yle hayırlarda öne geçmek için yarışır" hakkında şöyle buyurmuştur: "Bunların 
hepsi kurtulmuştur. "755 

752 Vakıa 56/8- 12 
753 Taberi (XXII/133) Bu, munkatı' bir hadistir. Çünkü Ali b. Ebl Talha, İbn Abbas -radıyallahu 

anh- ile karşılaşmamış ve ondan hadis dinlememiştir. 
754 Bu hadisi Firyabl ve İbn Merduyeh rivayet etmiştir. Bk. Suyutl, ed-Dürrü' l-Mensur (Vll/25) 

Ancak rivayet zincirinde yer alan Muhammed b. Abdurrahman b. Ebl Leyla'nın hafızası iyi 
değildir. 

755 Önceki hadise bk. 
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Adem b .  Ebl İyas şöyle demiştir: Ebu Fudale, Ezherl - Abdullah el-Hazzaz 
kanalıyla bir adamın, Hz. Osman' ın -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: 
Bilesiniz! Bizden öne geçenler, cihad edenlerdir. Orta yol tutanlarımız yerleşik 
olanlarımız, kendilerine zulmedenler ise bedevllerdir. "756 

Hz. Aişe -radıyallahu anh-, Ebü'd-Derda -radıyallahu anh- ve Huzeyfe 'den 
-radıyallahu anh- rivayet edilen hadis daha önce zikredilmişti. 

Bu hadisleri sıralayan birinci görüşün savunucuları netice olarak şunu ileri 
sürmüşlerdir: Bu hadisler birbirini desteklemektedir. Ayrıca rivayet zincirlerinin 
farklılığı sebebiyle birçok kimseden nakledilmiştir. Ayetin bağlamı da bu görüşün 
doğruluğunu göstermektedir. Bu itibarla bu görüşten vaz geçilemez.757 

34. Diyeceklerdir ki: "Bizden üzüntüyü gideren AJ/ah 'a hamd olsun. 
Muhakkak Rabbimiı, mağfiret edicidir, mükôfat vericidir. 

35. "O ki, lütfu ile bizleri ebedi kalıcılık yurduna yerleştirdi. Burada 
bize hiçbir yorgunluk değmeyecek, burada bize hiç bir usanç da dokun
mayacak. " 

756 Bu hadis, müphem olması ve Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leyla'nın daha önce 
belirttiğimiz kusuru sebebiyle zayıftır. 

757 Tariku'l-hicreteyn ( 1 74-188) 
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36. O inkôr edenlere gelince, onlar için Cehennem ateşi vardır. Onlar 
hakkında hüküm verilmez ki ölsünler; onların üzerinden (Cehennem) 
azabından bir şey de hafifletilmez. İşte Biz, küfürde ısrar eden herkesi 
böyle cezalandırırız. 

37. Ve onlar orada feryat ederler: "Rabbimiz, b izi çıkar ki, önceden 
işlediğim izden başka türlü salih bir amel işleyelim. " "Sizi düşünecek 
kimsenin öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı ve size uyarıcı gelmedi 
mi? O halde şimdi tadın (azabı). Zôlimlerin h içbir yardımcısı yoktur! " 

38. Şüphe yok ki Allah, göklerin de yerin de gaybını bilendir. Çünkü 
O, göğüslerin özünde olanı çok iyi bilendir. 

39. O, sizi yeryüzünde (önceki ümmetlerin yerine) halifeler yapan
dır. Artık kim inkôr ederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kôfirlere, küfür
leri Rabblerinin nezdinde aşırı bir buğuzdan başka şeylerini artırmaz. 
Kôfirlere, küfürleri zarardan başka şeylerini artırmaz. 

40 . De ki: ''Allah 'dan gayrı ibadet ettiğiniz ortakların ızı gördünüz 
mü? Yerden ne yarattılar, bana gösterin?  Yoksa onların göklerde bir 
ortaklıkları mı vardır? Yoksa Biz onlara bir kitab verdik de, kendileri 
ondan apaçık bir delil üzerinde midirler? Hôlbuki zôlimler, birib irlerine 
aldatmaktan başka bir vaadde bulunmazlar. " 

41 . Muhakkak ki Allah göklerle yeri zeval bulmasın/ar diye tutar. 
Eğer zeval bulsalar, anda/sun ki O'ndan başka hiçbir kimse onları tuta
maz. Muhakkak O, Halim 'dir, mağfiret edicidir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, hilim ve bağışlayıcılığının,  göklerin ve yerin bozulmasını engel
lediğini bildirmektedir. 

Hilim ve bağışlayıcılığının gökleri ve yeri bozulmaktan koruması, sabrın 
neticesidir. Allah Teala, hilmi sebebiyle düşmanlarını hemen ceza!andırma
maktadır. 

Ayet-i kerimede, kulların sergiledikleri davranışların cür'etkarlığından ötürü, 
göklerin ve yerin bozulmak için Allah'tan müsaade istediğine işaret vardır. 

Bununla birlikte Allah Teala, hilim ve bağışlayıcılığı ile onları bozulmaktan 
korumaktadır. Bu ise, kullarının cezasını hemencecik vermediği anlamına gelir. 
Allah' ın sabrının gerçek manası da budur. 

Gökleri ve yeri bozulmaktan koruması hilim sıfatından kaynaklanmaktadır. 

Ayette zikredilen � "tutar" kelimesi , sabır manasına gelir. Sabır ise , kulla
rına cezalarını çarçabuk vermemesi anlamındadır. Cezayı çarçabuk vermemekle 
bunun kaynaklandığı sıfat arasında fark vardır ve bu dikkate şayan bir farktır. 
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Ahmed b. Han bel' in Müsned adındaki eserinde, rivayet zinciri Hz. Peygamber' e 
-sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan şöyle bir hadis vardır: "Her gün deniz Adem 
oğullarının yaşadığı yerleri istfla edip onları boğmak için Allah 'tan izin ister"758 

Hadiste bahsi edilen husus, tabiatın gereğidir. Çünkü su, tabu bir saikle kara
ları istlla edebilir. Kudret, hilim ve sabrı ile bunu engelleyen ise Allah Teala'dır.759 
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42. Onlar eğer kendilerine bir korkutucu (peygamber) gelse, mutlaka o üm

metlerin (her) birinden daha çok hidayette olacaklarına yeminlerinin en büyüğü 
ile Allah 'a and içtiler. Fakat onlara bir korkutucu geldiğinde bu, onların uzaklaş
malarından başka bir şey/erini artırmadı. 

43. Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü düzenler kurarak. . .  Kötü düzen ise 
ancak sahiplerini kuşatır. Acaba onlar geçmiş olanların sünnetinden (onlara edi
len azaptan) başkasını mı gözlüyorlar? Sen, Allah 'ın sünnetinde asla bir değişik
lik bulamazsın ve sen, Allah 'ın sünnetinde asla bir değiştirme bulamazsın. 

44. Onlar kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduklarını görmeleri 
için yeryüzünde dolaşmadılar mı? Hem onlar bunlardan daha çetin bir güce sa
hip idiler. Göklerde olsun yerde olsun, hiçbir şey, Allah 'ı aciz bırakacak değildir. 
Muhakkak O, en iyi bilendir, her şeye güç yetirendir. 

45. Eğer Allah, kazandıkları sebebi ile insanları sorgulayacak olsaydı, onun 
(yeryüzünün) sırtında dolaşanların h içbirini bırakmazdı. Fakat O, bunları belir
lenmiş bir vakte kadar geri bırakıyor. Belirlenmiş olan o vakitleri gelince, muhak
kak Allah, kullarını en iyi görendir. 

758 Ebu Salih' ten rivayet eden ravl bilinmediği, Ömer b. el-Hattab'ın azatlısı olan Ebu Salih'in 
de meçhul olması sebebiyle bu hadis zayıftır. Hadis için bk. Ahmed b .  Hanbel, Müsned 
( 1!286) 

759 Uddetü's-Sabirin (277-278) 
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YASİN SÜRESİ 

[83 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Ya, Sin. 
2. Çok hikmetli Kur'an hakkı için, 
3. Muhakkak sen, gönderilmiş peygamberlerdensin, 
4. Dosdoğru bir yol üzerindesin. 

Tefsiri : 

İsabetli olan görüşe göre �· "Yasin" , � "Ha mim" ve ,.Jİ "Elif, Lam, Mim" 
gibi olup Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- isimlerinden değildir. 

Allah Teala, kitabıyla, peygamberinin dürüstlüğüne ve onun nübüwetinin 
doğruluğuna yemin etmektedir. 

Buradaki muksemun bihin (yemin edilen unsurların)  değeri ile muksemun 
aleyh (yemin edilen konu) son derece dikkate şayandır. 

� y · � ,bl� )., "Doğru yol üzerinesin" ayeti hakkında üç ihtimal760 söz ko
nusudur: 

1 .  İkinci bir haberdir (yüklem) .  Buna göre, Allah teala Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olduğunu ve doğru yol üzere bulunduğunu 
bildirmiştir. 

2 .  Bir önceki ayette geçen ��ı "peygamberlerdensin" kelimesinin 
mef'Cılün bih gayr-ı sarihidir (belirtisiz nesne) .  Buna göre anlam şöyle olur: Sen, 
doğru yol üzere gönderilenlerdensin .  

760 Müellif, zaman zaman yaptığı gibi, burada da -üç ihtimal olduğunu söylemekle birlikte
üçüncüsünü zikretmemiştir. (Mütercimin notu) 
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Ancak bu görüş, doğru yolu takip edenlerin açıklanmasını gerektirir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberlerden oluşu, zaten doğru yolda 
olmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebeple bu açıklamaya ihtiyaç hissedilmemiştir. 761 

5. Güçlü ve intikam alıcı, çok rahmet edici tarafından indirilmedir; 
6. Ataları azab ile korkutulmadığı için kendileri gôfiller olan bir kavmi 

korkutasın diye. 
7. Anda/sun ki, onların çoğunun üzerine o söz (azab) hak olmuştur. 

Artık onlar imana gelmezler. 
8. Şüphe yok ki Biz, onların boyunlarına, çenelerine varan demir 

halkalar koyduk. O bakımdan başlarını  kaldırmış haldedirler. 
9. Hem Biz onların önlerinden bir set ve ardlarından da bir set çektik. 

Gözlerini de perde/edik. Artık onlar görmezler. 

Tefsiri : 

Ferra, ayete şöyle mana vermiştir: Onları Allah yolunda harcama yapmak
tan alıkoyduk. 

Ebu Ubeyde'nin verdiği anlam ise şöyledir: Bazı engeller ortaya çıkarmak 
sCıretiyle onları inanmaktan alıkoyduk. 

Boyna geçirilen halka, kişiyi her hangi bir iş yapmaktan alıkoymaktadır. Bu 
münasebetle , imanı engelleyenin de kalpteki halkalar olduğu belirtilmiştir. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: imanı engelleyen şey kalpte olur. Hal 
böyleyken boyna takılan halkanın zikrediliş sebebi nedir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Halka genellikle boyna konulduğu için burada 
da onun konulduğu yerin, yani boynun zikredilmesi uygun düşmüştür. Ancak 
kastedilen kalptir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor: "Her insanın amelini 
(veyô kaderini) boynuna bağladık"762 "Günahım senin boynunadır" "Bu iş senin 
omuzların üzerindedir" gibi sözler de buradan gelmektedir. 

761 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an (426) 
762 İsra 1 7113 
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Şu ayet-i kerime de bu kabildendir: "Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da 
olma"763 Harcama yapmama hali, boyna bağlı bir ele benzetilmiştir. 

Bu sebeple Ferra, "Biz onların boynuna halkalar geçirdik" ayetini, "Harca
ma yapmaktan alıkoyduk" şeklinde yorumlamaktadır. 

Ebu İshak ez-Zeccac şöyle demiştir: Kişiden ayrılmayan şeyler hakkında 
"Bu,  falancanın boynundadır" ifadesi kullanılır. Çünkü o şey, o kişinin boynuna 
taktığı bir gerdanlık gibidir. 

Ebu Ali el-Farisi şöyle demiştir: Bu, Arapların Us ..:ı;..ıı; . US ..!.\;:;)o "Bunu 
senin boynuna geçirdim, sana gerdanlık ettim" demeleri gibidir. 1.l5 ı:.ıu�.uı oJ.H 
"Sultan, falanca işi falanca kimsenin omuzlarına yükledi, onun sorumluluğuna 
verdi" sözü de buradan gelmektedir. Böylece, verilen sorumluluk, o kişinin boy
nundaki bir halka veya kolye gibi ondan ayrılmaz bir şey haline gelmektedir. 

Biz de şunu ilave edelim: Arapların, l.l5 3 \i5 � (;')U ..:;..ı..ıı; "Şu şu işi falan
canın omuzlarına yıktım" sözü de buradan gelmektedir. Böylelikle , sanki o iş, o 
kişinin boynunda bir halka haline getirilmiş olmaktadır. 

Allah Teala, ağır sorumlulukları halka olarak isimlendirmektedir: ''Ağırlıklarını  
ve üzer/erindeki zincirleri indirir"764 Böylelikle ağırlık ve zorluğundan dolayı on
ları halkaya benzetmektedir. 

Hasan el-Basri şöyle demiştir: Bunlar, idrar kalıntılarını gidermek, tevbe eder
ken ölümü bir yol olarak kullanmak765, günah işlenilen organlan kesmek, besin 
olarak yenilecek etin damarlarında kalan kanı temizlemek gibi zorluklardır. 

İbn Kuteybe de şöyle demiştir: Bunlar, Allah'ın, Muhammed -sallallahu aleyhi 
vesellem- ümmetine serbest bıraktığı bir çok hususu onlara haram kılmasıdır. Bun
ların boyunda bir halka olduğu ifade edilmiştir. Çünkü bir şeyi haram kılmak, 
kelepçenin eli engellediği gibi kişiyi engeller. 

"O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır" ayeti hakkında bir grup şöyle 
demiştir: Buradaki � "onlar" zamiri, daha önce zikredilmemiş olsa da elleri 
göstermektedir. Bağlamdan anlaşıldığı için "eller" kelimesi zikredilmemiştir. Çün
kü halka boyna takılır ve eller de ona bağlanır. Buna göre mana şöyledir: "Eller 
de çenelerine bağlanmıştır." Ferra ve Zeccac'ın görüşü böyledir. 

Bazı alimler ise şöyle demişlerdir: .y: "Onlar" zamiri , )IJ.i "halkalar" kelime
sini göstermektedir. Bu açık bir husustÜr. 

763 İsra 1 7/29 
764 A'raf 7/157 
765 Bunun için bk. Bakara 2/54 
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"Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. " Yani ,  o halkalar boyna kadar ulaş
makta ve onları, boyunlarını havaya kaldırmak mecburiyetinde bırakmaktadır. 
Çünkü bu halkalar geniş olup çeneye kadar tüm boynu kuşatmaktadır. 

Ferra ve Zeccac şöyle demiştir: e-Lll kelimesi, "başını kıldırıp aşağı bakan" 
manasındadır. 

Kelimenin masdarı olan C�.i!JI ' ın lügatteki manası, "başı kaldırıp aşağı doğ
ru bakmak"tır . .......,iJ __ �ı �i "Deve, başını kaldırdı ve bakışlarını yere indirdi" 
şeklinde kullanılır. Uç harfli fiillerden � şeklinde de kullanıldığı olur. 

Asma! şöyle demiştir: Deve havuzdan su içmeyip başını diktiğinde r:-'ı.; � 

"başını diken deve" ifa.desi kullanılır. 
Ezherl de şöyle demiştir: Elleri boyunlarına bağlanınca, boyunlarındaki hal

kalar çene ve başlarına kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla başlarını diken develer gibi 
onlar da başlarını kaldırmışlardır. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Bu benzetme ile kalbin hidayet ve 
imandan alıkonulması arasında ne ilgi vardır? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: En güzel ve en açık ilgi şudur: boyunda 
halka olup ellerde ona bağlanınca, eller hiçbir iş yapamaz hale gelir. Bir de halka 
geniş olduğu ve çeneye kadar tüm boynu kapladığı için başın düzgün tutulma
sına imkan vermez, sahibini başını havaya dikmek durumunda bırakır ve onu 
hareket ettirmeye müsaade etmez. 

Allah Teala, bu hareket engelini şu ayetle iyice pekiştirmektedir "Önlerinden 
bir set ve arkalarından bir set çektik" 

İbn Abbas şöyle demiştir: Ezell bilgisinden dolayı onların hidayetini engelle
miştir. Önlerine ve arkalarına çekilen set, h idayetlerine konulan engeldir. 

Allah Teala, onlara bir ceza olmak üzere inanmalarına mani olan engelleri 
bildirmiş ve onların bu durumuna, çok güzel ve çok etkilileyici bir örnek ver
miştir. Buna göre onların hali şu kimselerin haline benzemektedir: Boyunlarına 
konulan geniş halkalar çenelerine kadar ulaşmakta ve ellerini de bağlamaktadır. 
Ayrıca geçemeyecekleri iki set arasında bulunmakta, gözleri de örtülerle kapatı
larak görmeleri engellenmektedir. . .  

Gerçeği bilip anladıktan sonra inkarcılıkta ısrar ederek ona düşmanlık eden 
kafirin durumu düşünüldüğünde bu örnekle tıpatıp örtüştüğü anlaşılır. Bu ör
nekteki kimsenin her hangi bir iş yapması engellendiği gibi onun da inanması 
engellenmiştir. Sadece Allah'tan yardım istenir. 766 

766 Şifaü' l -alll (94-95) 
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1 0. Onları, uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; artık onlar 

inanmazlar. 
1 1 .  Sen ancak Zikre (öğüt dolu Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahmandan 

kalbinden saygı duyarak korkan kimseleri uyarırsın. İşte böylesini bir 
mağfiret ve kerim (cömert ve şerefli) bir ecirle müjdele. 

12. Muhakkak Biz, ölüleri diriltiriz. Onların ileri gönderdiklerini de 
geride bıraktıkları (izleri) n ı  da yazarız. Biz herşeyi önder kitapta tesbit 
etmişizdir. 

Tefsiri: 

Burada iki kitap bir arada zikredilmiştir. Biri, daha yaratmadan önce yapı
lacak davranışların yazıldığı ezel kitabı .  Diğeri ise , davranışların yapılışı anında 
yazılan kitaptır. 

Allah Teala, ölümden sonra onları dirilteceğini ve davranışlarının karşılığını 
kaydedilmiş olan amel defterine göre vereceğini bildirmiştir. 

Bu ayetin manası şudur: İnsanların hayatları boyunca yaptıkları iyilik ve kö
tülükleri , ölümden sonra başka insanlara örnek olacak nitelikte bırakmış olduk
ları iyi ve kötü davranışları yazarız. 

Ata'nın rivayetine göre İbn Abbas -radıyallahu anh- şöyle demiştir: "İz" ile kas
tedilen , geride başkalarına örnek olacak iyilik ve kötülüklerdir. Bu ayet, bu yö
nüyle şu ayete benzemektedir: "O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı 
ne varsa bildirilir"767 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: ı_r.lı kelimesi, zaten "iz bırakmak" anla
mını içermektedir. O halde Jliı " iz" kelimesinin zikredilmesinin sebebi nedir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Allah Teala, hem yaptıkları işleri hem de o 
işlerin geride bıraktığı etkileri yazar. Çünkü geride bıraktıkları etkiler de , onların 
yaptığı iyi ve kötü işler gibidir. Zira kendi yaptıkları işlerin doğurduğu neticelerdir. 
o halde ayette geçen "iz" kelimesi, onların yaptığı davranışların geride bıraktığı 
etkilerdir. 

Bu görüş, Mukatil' in görüşünden daha kapsamlıdır. Mukatil, selefin adeti 
üzere , örnekleme ve açıklama yoluyla, genel bir lafzı, tüm kapsamıyla değil de, 
bir cüz'ü ve nev' i ile tefsir etmiş görünüyor. 

767 Kıyame 75/13 



İkrime' nin rivayetine göre Enes -radıyallahu anh- ve İbn Abbas -radıyallahu 
anh- şöyle demiştir: Bu ayet-i kerime Beni seleme hakkında nazil olmuştur. Ev
leri mescide uzak olan Beni Seleme mescidin yanına taşınmak istediler. Ayet-i 
kerime nazil olunca vaz geçerek "Yerimizde kalıyoruz" dediler. 

Bu görüşü savunanlar, Buharl'nin es-Sahih adındaki eserinde Ebu Said 
el-Hudrl'den -radıyallahu anh- rivayet edilen hadisi delil olarak ileri sürmüşler
dir. Buna göre Ebu Said el-Hudrl -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Beni Seleme, 
Medlne'nin varoşlarında ikamet ediyorlardı .  Bu sebeple mescide yakın bir yere 
taşınmak istediler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Şüphesiz ölüleri ancak biz 
diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. " Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- onlara şöyle buyurdular: "Ey Beni Seleme! Evierin izden 
ayrılmayın! Çünkü izleriniz yazılıyor"768 

Müslim de es-Sahih adındaki eserinde Cabir -radıyallahu anh- ve Enes'ten 
-radıyallahu anh- buna benzer bir hadis rivayet etmiştir. 769 

Ancak bize göre bu görüş üzerinde tekrar düşünmek gerekir. Çünkü Yasin 
SG.resi Mekke'de nazil olmuştur. Beni Seleme ile ilgili hadise ise Medlne'de vuku 
bulmuştur. Ancak sadece bu ayetin Medlne'de nazil olduğu söylenirse diyecek 
bir şeyimiz yoktur. 

Bununla birlikte bizce daha akla yakını şudur: Beni Seleme mescidin yakı
nına taşınmak istediğinde bu ayet okunmuş ve ayetteki hükmün oların durumu
nu da kapsadığı ortaya çıkmış, bunun üzerine onlar, -yukarıdaki hadiste geçtiği 
gibi- Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- veya Cebrfül (a.s) tarafından ikaz 
edilmişler, ancak bu ikaz, ayetin nüzulü gibi algılanmıştır. Zannediyorum bu gibi 
durumlarda tekerrür-i nüzulden (ayetlerin bir daha indiğinden) bahsedenlerin 
kastettiği de budur. 

Beni Seleme ile ilgili hadisede kastedilen,  mescide giderken attıkları adımla
rın, Allah tarafından mükafatlandırılmasıdır. 

Hz. Omer -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Eğer Allah, Adem oğlunun yaptığı 
bir davranışı değerlendirme dışı bıraksaydı ,  rüzgarın eserek sildiği izlerini değer
lendirme dışı bırakırdı .  

Mesruk da şöyle demiştir: İyi olsun kötü olsun insanın attığı her adım kay
dedilir. 

768 Buharı (11/163-164), Ezan, Babu ihtisabi'l-asar; {IV/118)  Fedailü'l-Medine, Babu 
kerahiyyeti'n-nebiyy en ta'ra' l-Medine 

769 Müslim (11/312)  Mesacid, Babu fazli 's-salati'l-mektube fi cemaa; ayrıca bk. Tirmiz! (V/339) 
Tefsir, Bab: min sureti Yasin. 
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"Biz, her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır" ayetinde kastedilen kitap, 
levh-i mahfuzdur. 770 O ise, kulların ileride yapacakları davranışların sicilini de 
içeren her şeyin yazılı olduğu ana kitaptır. 

Ayet-i kerimede geçen "Her şeyi bir kitapta saydık" ifadesi, herşeyin bilin
mesi, korunması, sayılarının belirlenip tespit edilmesi anlamındadır. 771 

13. Onlara şu kasaba halkını örnek göster. Hani oraya elçiler gelmişti. 
14. O zaman Biz onlara iki elçi göndermiştik de onlar bu ikisini de 

yalanlamıştı. Biz de üçüncü bir kişi ile (onları) desteklemiştik. Hep bir
likte: "Elbette biz, size gönderi/mişizdir" dediler. 

15 .  Dediler ki: "Siz ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmô.n da 
h içbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylersiniz. " 

1 6. Dediler ki: "Rabbimiz bizim gerçekten size gönderilmiş (peygam
ber) kimseler olduğumuzu biliyor. 

1 7. "Bize düşen apaçık tebliğden başkası değildir. " 
18. Dediler ki: "Gerçekten biz sizi uğursuz belledik. Şayet vazgeç

mezseniz sizi elbette taşlarız ve hiç şüphesiz size bizden çok acıklı bir 
azab dokunur. " 

770 Levh-i mahflız için bk. Büruc 85/22 (Mütercimin notu) 
771 Şifüü'l-Alll (39-40) 
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1 9. Dediler ki: "Sizin uğursuzluğunuz sizinle birliktedir. Size öğüt 
verilirse de mi? Hayır siz, haddi aşan bir topluluksunuz. " 

20. Derken şehrin uzak bir yerinden bir adam koşarak gelip: "Ey 
kavmim, elçilere tabi olun" dedi. 

21 . "Sizden hiçbir ücret istemeyen/ere uyun. Hem onlar h idôyet bul
muş kimselerdir. 

22. "Ben, beni yaratana ne diye ibadet etmeyecekmişim ? Üstelik siz, 
yalnız O'na döndürüleceksiniz. 

23. "Ben O'ndan başka bir takım ilôhlar edinir miyim ? Eğer Rahmôn 
bana bir zarar vermek dilerse, onların şefôatinin bana hiçbir faydası ol
maz ve onlar beni kurtaramazlar. 

24. "Bu takdirde ben, muhakkak apaçık bir sapıklık içinde olurum. 

Tefsiri : 

Yasin Suresi'nde zikredilen mümin kişinin tartışmasının aktarılması da bu 
kabildendir.772 O, kavmine şöyle demiştir: "Ey kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz! 
Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tôbi olun! Çünkü onlar hidôy
ete ermiş kimselerdir. "  

Böylece bu kişi, tabi oluş sebebini belirtmektedir. Bu da, tabi olunan kimse
lerin peygamber olmasıdır. 

Keza, onlara tabi olmayı engelleyici bir sebebin bulunmamasını da vurgula
mıştır. Bu da, hiçbir ücret istememeleri, herhangi bir dünyalık ve liderlik beklen
tisi içinde olmamalarıdır. 

Kısacası tabi olmanın gereği, doğru yolda olmaları ve makam, iktidar ve üc
ret beklentisi gibi tabi olmayı engelleyici herhangi bir sebebin bulunmamasıdır. 

Daha sonra mümin kişi, sözlerini şöyle sürdürmüştür: "Bana ne olmuş ki, 
beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? "  

Kulluk etmekle ilgili delili, onların gönüllerini ısındırmak için "Bana ne 
oluyormuş ki" şeklinde kendisine hitap ediyormuş gibi zikretti . Böylece, kulun, 
kendisini yaratana kulluk etmesinin aklen gerekli olduğuna, bunu terk ve ihlal 
etmenin çirkin olduğuna dikkat çekti. Çünkü onu yaratması, verdiği nimetlerin 
temelini oluşturmaktadır. Diğer nimetlerin hepsi , yaratma nimetine tabidir. Allah 
Teala, akıl ve fıtratı, nimeti veren ve ihsanda bulunana şükredilmesi ve muhab
bet gösterilmesi için yaratmıştır. Dolayısıyla aklın iyi ve kötü olanı belirlemeye
ceğini söyleyenlerin görüşüne iltifat edilemez. Çünkü o, en bozuk ve en çürük 
görüşlerden biridir. 

772 Öncesinde Allah Teala' nın varlığı ispatlanmaktadır. (Mütercimin notu) 
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Daha sonra o mümin kişi, öğüt veren biri olarak onları şöyle ikaz etti: "O'na 
döndürüleceksiniz" 

Akabinden Allah' ın dışında kulluk edilen varlıkların hiçbir yetkilerinin ol
madığını, dolayısıyla onlara kulluk etmenin hiçbir faydası olmadığını belirtti: 
"O'ndan başka ilahlar mı edineyim ? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar 
dilerse onların (putların) şefaati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar. " 

Yani, bir varlığa kulluk eden kimse, kulluk ettiği varlığın ihtiyaç anında ken
disine yardım etmesini bekler. Halbuki, beni yaratan Rahman, benim hakkımda 
bir zarar dilediğinde bu varlıkların beni bu zarardan kurtaracak güçleri veya Al
lah katında bana aracılık edecek bir itibar ve değerleri mevcut değildir. O halde 
bunlar hangi sebeple tapılmayı hak etmektedirler? 

"Işte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum" Yani, 
Allah'ın dışında böyle aciz olan varlıklara tapınırsam apaçık bir sapıklık içine 
düşmüş olurum. 773 

Allah Teala, Yasin suresinde zikredilen müminin, akıl ve fıtratın kabul ede
ceği delillerle kavmine şöyle hitap ettiğini naklediyor: "Bana ne olmuş ki, beni 
yaratana kulluk etmeyecekmişim ?" 

Bu hitap, içerdiği çok yüce ve muazzam bir anlam sebebiyle son derece 
dikkat çekicidir. Bu anlam şudur: Allah Teala'nın kullarını yaratmış olması, on
ların O'na kulluk etmesini gerektirir. Yaratılmış olan bir varlığın , - özellikle de 
huzuruna varacaksa - yaratıcısına kulluk etmesi gerekir. Hele , akıbette O'nun 
huzuruna varacaksa, başlangıç ve sonu O'na aitse, O'na kulluk etmesi ve bunun 
için vakit ayırması son derece elzemdir. 

Daha sonra mümin kul, akıl ve yaratılışın kabul edeceği delillerle onlara 
hitap etmeyi sürdürdü. Bu deliller, yaratandan başka ilahlara tapınmanın aklen 
son derece çirkin ve yadırganan bir durum olmasıdır: "O'ndan başka ilahlar mı 
edineyim ? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) 
şefaati bana hiçbir fayda vermez, ben i kurtaramazlar. " 

Görüldüğü üzere bu ayet-i kerimede muhataplara sadece buyruklar
la delil getirilmemiş, aynı zamanda akıl ve yaratılışın gereği olan hususlara da 
başvurulmuştur. 774 

773 es-Savaiku'l-Mürsele (Il/494-497) 
774 Miftahu dari's-seade (335) 
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25. "Şüphesiz ben, Rabbinize iman ettim .  Artık bana kulak verin! "  
26. (Ona) : "Cennet'e gir" denildi. Dedi ki: "Keşke kavmim bilse idi; 
27. "Rabbimin bana mağfiret ettiğin i  ve beni ikram olunanlardan kıl

dığını!" 
28. Ondan sonra Biz, kavminin üzerine gökten h içbir ordu indirme

dik. İndirecek/er de değildik. 
29. O, ancak tek bir çığlıktan ibaretti. Hemen sönmüş (kor gibi) ol

dular. 
30. Ey, şu kullara hasret! (Çünkü) kendilerine ne kadar peygamber 

geldi ise, m uhakkak onu alaya alırlardı. 
31 . Kendilerinden önce nice nesiller helak ettiğimizi ve onların ken

dilerine geri dönmediklerini görmezler mi? 
32. Hepsi de mutlaka huzurumuza getirilecek/erdir. 
33. Onlar için delillerden birisi de -kendisini canlandırdığımız ve on

dan tane çıkardığımız- ölü topraktır. İşte ondan yemektedirler; 
34. Biz orada h urma ağaçlarından ve üzüm bağlarından bahçeler var 

ettik. Orada pınarlar fışkırttık. 
35. Meyvesinden yesinler diye. Halbuki onu elleri yapmamıştır. Hala 

şükretmez/er mi? 
36. Yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve bilmedik/eri nice şeyler

den bütün çiftleri yaratan (Allah) münezzehtir. 
37. Onlar için bir diğer delil de gecedir. Ondan gündüzü soyup çıka

rırız da onlar, hemen karanlığa giriverirler. 
38. Güneş, kendisi için belirlenmiş bir karar yerine kadar akıp gider. 

İşte bu, Aziz (kudreti ile herşeye galip ve) Alfm (herşeyi çok iyi b ilen 
Allah) ' ın takdiridir. 

39. Ay'a gelince, Biz onun için de konaklar takdir ve tayin ettik. So
nunda o kuruyup incelen eski hurma dalı gibi yay şekline döner. 

40. Güneşin ay'a erişip yetişmesi gerekmediği gibi, gece de gündüzü 
geride bırakıcı değildir. Hepsi de birer yörüngede yüzerler. 

41 . Onlar için bir diğer delil de, Bizim zürriyetlerini  dopdolu gemide 
taşımış olmamız; 

42. Ve kendileri için bunun gibi binecekleri şeyleri de yaratmış bu
lunmamızdır. 

43. Eğer dilersek onları suda boğarız ve ne kimse onların imdadına 
yetişir ne de kurtarılır/ar. 

44. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir vakte kadar geçin
me/eri için (boğmayız) .  
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45. Onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden kor":un; olur ki 
rahmet olunursunuz" denildiğinde (yüzçevirirler), 

46. (Çünkü) Rabblerinin ayetlerinden onlara bir ayet her geldiğinde, 
m utlaka ondan yüz çevirenler oldular. 

47. Onlara: ''A/lah 'ın size verdiği rızıktan infak edin" denilse, kafirler, 
iman edenlere derler ki: ''Allah dilese idi kendilerini yedirebileceği kim
seleri mi yedirelim? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz. " 

48. Ve derler ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz (söyleyin); bu va'd 
ettiğiniz (diriliş) ne zaman olacaktır?" 

49. Onlar birbirleri ile çekişirlerken kendilerini alacak bir tek çığlık
tan başkasını gözlemiyor/ar. 

50. (0 zaman) onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine 
geri dönebilirler. 

51 . Sur'a da üfürüldüğünde hemen kabirlerinden Rabblerine doğru 
süratle gidecekler. 

52. "Vay bize! Yattığımız yerden kim kaldırdı b izi?" diyecekler. "Bu, 
Rahmanın vadettiğidir; peygamberleri de doğru söylemişlerdir. " 

53. O, ancak tek bir çığlıktan ibarettir. Hepsi artık huzurumuza geti
riliverirler. 

54. O günde, h iç bir kimseye en ufak bir zulüm yapılmaz. Siz işledi
ğinizin ancak karşılığını görürsünüz. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede, kişinin yaptığı kötülüklerin artırılması veya iyiliklerini 
azaltılması veyahut da başkalarının yaptığı kötülükle cezalandırılması gibi tüm 
haksızlık çeşitleri reddedilmiştir. Ancak kendisinin yapmadığı, bir başkası tarafın
dan yapılan iyilikten fayda görmesi reddedilmemiştir. 

Kişinin, başkasının yaptığı davranıştan fayda görmesi, bu davranışın 
mükafatının hediye edilmesi yoluyla olur. 

Bu, kişinin yaptığı bir amelin karşılığı değildir, ancak Allah' ın ona vermiş 
olduğu bir sadaka ve hiçbir çaba sarfetmediği halde bahşedilmiş İlahi bir ihsan 
ve bazı kulları vasıtasıyla yapılmış bir hibedir. 775 

775 er-Ruh ( 129) 
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55. Muhakkak o günde Cennetlikler sevinç içinde (nimetlerle) meş-
gul olacaklar. 

56. Onlar ve eşleri gölgelerde tahtlar üstünde yaslanacaklar. 
57. Onlar için orada meyveler ve istedikleri her şey vardır. 
58. Çok merhametli Rabb(lerin)den "selam " denir, (onlara}. 
59. "Ey günahkarlar! Sizse bugün ayrılın ! "  
60. "Ey Ademoğulları, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık 

bir düşmandır" diye size emrimi açıklamadım mı; 
61 . Ve: "Bana ibadet edin" diye? Işte dosdoğru yol budur. 
62. Anda/sun ki o, sizden pek çok kimseyi saptırdı. Niçin akıl etmi-

yorsunuz? 
63. "İşte va 'dolunduğunuz Cehennem budur. 
64. "Küfre sapmanızdan ötürü bugün oraya girin . "  
65. Bugün Biz ağızlarına mühür vururuz ve neler kazandıkların ı  elle

ri Bize söyler ve ayakları (bunlara) şahidlik eder. 
66. Eğer dileseydik gözlerini silme kör ederdik de yolda didişip du

rurlardı. Artık (yolu) nasıl görebileceklerdi? 
67. Ve eğer dileseydik oldukları yerde suratlarını değiştirirdik, devam 

etmeye de geri gelmeye de güçleri yetmezdi. 
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68. Kime uzun ömür verirsek, yaratılışta onu başaşağı çeviririz. Akıl 
erdirmiyor/ar mı? 

69. Biz ona şiiri öğretmedik. Ona yakışmaz da. O ancak b ir  zikir 
(öğüt) ve apaçık bir Kur'an'dır. 

70. Ta ki o, diri olan kimseleri korkutup uyarsın ve kafirler aleyhine 
söz (azab) hak olsun. 

Tefsiri : 

Allah Teala, insanların iki kısım olduğunu bildirmiştir: Uyarıyı kabul edip 
ondan faydalananlar ve uyarıyı kabul etmeyip ondan faydalanmayanlar. 

İkinci kısım insanlar hayrı asla kabul etmezler ve buna elverişli değildirler. Bu 
sebeple onlar hakkında azap sözü geçerli olur. Cezaları, sadece hidayet ve iman 
hususunda elverişli olmayışları sebebiyle değil, bunun yanı sıra hiçbir çabada 
bulunmamaları sebebiyle ve kendilerine sorumluluk bildirildikten sonra gerçek
leşir. Elverişsiz oluşları, peygamber gönderilip sorumlulukları bildirildikten son
ra orta çıkar. Çünkü sadece elverişsiz oluşları sebebiyle cezalandırılsalar Allah'a 
"Eğer bana bir elçi göndersen senin emrine uyardım" diyerek mazeret ileri süre
bilirlerdi .  Bu sebeple , Allah, onlara peygamber göndererek emir ve yasaklarını 
bildirdi. Onlar da, hidayete elverişli olmadıkları için peygambere başkaldırdılar 
ve böylece elverişsizlikleri bir ceza sebebi oldu, neticede peygamber gelse bile 
inanmayacakları hakkında söz gerçekleşti. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmak
tadır: "İşte böylece Rabbin in yoldan çıkanlar hakkındaki 'onlar inanmazlar' sözü 
gerçekleşmiş oldu "776 "İnkar edenlerin Cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin 
sözü böylece gerçekleşti "777 

Gerçekleşen söz ikiye ayrılır: Biri sapıklıkla ilgilidir, diğeri de ceza ile . Ni
tekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: ''A.ma azap sözü kafirlerin üzerine hak 
olmuştur. "778 

Allah Teala'nın azabı,  inkarcılıkları sebebiyle gerçekleşmiştir. Önce sorum
lulukları bildirilerek ileri sürebilecekleri bir mazeretleri kalmamış, daha sonra da 
cezaları verilerek adalet yerini bulmuştur. 

Tüm bunların neticesi şudur: Allah Teala, kullarına, başlarına buyruk değil 
de, buyruğuna göre yaşamalarını emretmiştir. Allah'a itaat edenler, kendi istek
lerine göre hareket etmeyi değil de Allah'ı  ve O'nun buyruklarını tutmayı tercih 
etmişler, böylece şerefe nail olmuşlardır. Allah' a  isyan edenler ise , kendi istek
lerini Allah'ın buyruklarına tercih etmişlerdir. Allah Teala, onların , böyle davra-

776 Yünus 1 0/33 
777 Gafa 40/6 
778 Zümer 39171 
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nacaklarını, isteklerini, arzu ve heveslerini ön planda tutacaklarını biliyordu. Bu
nunla birlikte emir ve yasaklarını onlara bildirdi. Böylece, kendi isteklerini, arzu 
ve heveslerini Allah ' ın buyruklarına ve rızasına tercih edecekleri hakkında takdir 
edilenler ortaya çıktı. Neticede Allah ' ın emirlerine isyan etmeleri ve zulmetmeleri 
sebebiyle ada.Jetin gereği olarak cezalandırıldılar. 779 

71 . Görmezler mi ki, Biz onların faydasına kendi ellerimizle var etti
ğimiz davarlar yarattık? İşte kendileri bunlara sahiptirler. 

72. Onları kendilerine boyun eğdirdik. Hem binekleri bunlardandır, 
hem onlardan yerler. 

73. Ve onlarda kendileri için faydalar ve içecekler vardır. Hala şük
retmez/er mi? 

74. Kendilerine yardım olunur ümidi ile O'ndan başka ilahlar edin
diler. 

75. Onlar kendilerine yardım edemezler. Halbuki kendileri ilahlar 
için hazırlanmış askerlerdir. 

76. O halde onların söyledikleri sen i  üzmesin. Muhakkak Biz onların 
gizledik/erini de açıkladıklarını da biliyoruz. 

779 Medaricü's-Siılikin (1/218-219) 
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77. İnsan h iç Bizim kendisini bir nutfeden yarattığımıza bakmaz mı? 
Böyle iken o, apaçık bir  hasım olup çıkıyor. 

78. Kendi yaratılışını unutarak Bize bir misal getirip dedi ki: "Çürü
müş haldeki kemikleri kim diriltecek?" 

79. De ki: "Onları ilk defa yaratan kim ise onları diriltecektir. O her 
türlü yaratmayı en iyi bilendir. " 

80. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkarandır. Hemen ondan ateş 
yakıyorsunuz. 

81 . Göklerle yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kôdir değil midir? 
Evet (kôdirdir) . Ve O, biricik yaratandır, herşeyi en iyi bilendir. 

82. O, bir şeyi diledi mi ona emri sadece ''ol" demesidir. O da olu
verir. 

83. Her şeyin egemenlik ve tasarrufu elinde bulunanın şanı  ne yüce
dir! O münezzehtir. Yalnız O'na döndürüleceksiniz. 

Tefsiri: 

Bu ayetler on delil ihtiva etmektedir: 

"İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık" cümlesiyle yeniden dirilişe 
delil olmak üzere ilk yaratılış hatırlatıldı .  

Eğer inkarcı kimse yaratılışını hatırlasa Allah Teala ayrıca örnek vermezdi . 
Ancak o, yaratılışını unuttuğu için ayrıca bir de örnek verdi .  

"Kendi yaratılışın ı  unutarak" ifadesi, çok hoş ve çok açık bir delil içermekte
dir. Bu, inkar edilmesi mümkün olmayacak kadar açık şekilde bir şey verilip de 
yine de bunu inkar eden kimse hakkında kullanılan şu söz gibidir: Falanca kimse, 
kendisine yapılan iyiliği inkar etti, kendisinde bulunan elbiseyi, beraberindeki 
malı ve içinde oturduğu evi unuttu . 

Daha sonra, inkarcı kişinin sorusuna, inkar ettiği şeyin sabit olduğunu ispat
layacak en açık dellli içeren bir cevap verildi: "De ki: Onları ilk defa yaratmış olan 
diriltecek" Bu, kesin ve delilli bir cevaptır. 

Akabinden,  bilgisinin, tüm yaratıkları kuşattığını bildirerek bu anlamı güçlen
dirdi .  Çünkü ölüleri diriltmesinin imkansızlığı ya bilgisindeki veya kudretindeki 
eksiklikten kaynaklanır. Halbuki bilgisi her yaratığı kuşatan Allah ' ın bilgisinde 
bir eksiklik yoktur. Gökleri ve yeri yaratan Cenab-ı Hakk' ın gücü üstünde başka 
bir güç de yoktur. Olmasını istediği şeye yalnızca "ol!" der, o da olur. Her şeyin 
hakimiyeti O'nun elindedir. O'nun kudreti ve bilgisi, öldükten sonra diriltilmeniz 
konusunda nasıl aciz kalabilir? Hem de sizi, gökleri ve yeri ilk defa yaratırken 
böyle bir acze düşmemişken. 

-
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Daha sonra Allah Teala, kullarına, inkarcıların ortaya attığı şüpheler hak
kında en hoş, en açık ve akla en yakın cevabı kapsayan açık bir delil göstermek 
üzere şöyle buyurdu: "Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. işte siz ateşi 
ondan yakıyorsunuz" 

Bu ayet-i kerime, Allah'ın kudretinin kemaline açık bir delildir. Ölülerin diril
tilerek kabirlerinden çıkarılması yeşil ağaçtan ateşin çıkarılmasi gibidir. 

Yeşil ağaçtan ateş çıkmasında, ahireti inkar eden kimselerin ortaya attıkları 
bir şüpheye de cevap vardır: Onlar şöyle demektedirler: Ölüm kuru ve soğuktur. 
Hayatın tabiatı ise yaş ve sıcaktır. Bu sebeple bedenin ölümünden sonra yeniden 
canlanması mümkün değildir. Çünkü tabiatları birbirine terstir. 

Halbuki delil diye ortaya atılan bu şüphe ,  sadece gerçeklere kulak verme
yen ve aklını kullanmayan yalanlayıcılara uygun bir şüphedir. Hayat aynı yerde 
ölümle bir araya gelmiyor ki, söyledikleri iddia gerekli olsun. Aksine Allah Teala, 
bedende hayatı ve onun tabiatını yaratınca ölüm ve onun tabiatı ortadan kalkı
yor. İşte yeşil ağacın tabiatı yaş ve soğuktur. Buna rağmen ondan kuru ve sıcak 
ateş çıkmaktadır. ' 

Daha sonra Allah Teala akla en yakın olan dellli zikretti. O delil, muazzam 
genişlikteki gökler ve yerin yaratılışıdır. Hiçbir zayıf kulun yaratılışı onlarla kıyas
lanamaz. İnsanların yaratılışından çok büyük olan bu muazzam varlık hakkında 
ilim ve kudreti aciz kalmayan Allah, öldükten sonra diriltmekten nasıl aciz kalır? 

Akabinden, belirttiği hususlarla ilgili olan sıfatlarından iki sıfatı zikrederek bu 
anlamı şöyle destekledi: "O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "  Yaratıcı ve bilgili 
olması, dilediğini yaratabilmesini, yaratmak istediği hususta acz içinde kalma
masını gerektirir. 

Peşi sıra mükemmel iradesinin her şeyi kapsadığını ,  hiçbir şeyin onun kap
samı dışında kalmadığını bildirerek şöyle buyurdu: "Bir şeyi yaratmak istediği 
zaman Onun yaptığı 'Ol!' demekten ibarettir. Hemen oluverir. " Olmasını istediği 
şeyin O'nun iradesine direnmesi asla mümkün değildir. Aksine O'nun irade ve 
meşiyyetine itaat ederek boyun eğer. 

Ardından yukarıda belirtilenleri daha da pekiştirmek ve açıklamak üze
re şöyle buyurdu: "Her şeyin m ülkü kendi elinde olan Allô.h 'ın şanı ne kadar 
yücedir! " Her şeyin hakimiyetinin elinde olduğunu belirterek ahireti inkar eden 
düşmanlarının ileri sürdüğü iftiralardan kendisini arındırdı. Bir köle, sahibinin 
istediği tasarrufu engellemeye nasıl güç yetiremezse Allah da hakimiyeti altındaki 
şeylerde dilediği gibi tasarrufta bulunur. 

Daha sonra sure-i celffeyi şöyle bitirdi: "Siz de O 'na döneceksiniz. " O'ndan 
geldikleri gibi dönüşleri de O'nadır. Baş/angıç da son da, evvel de ahir de 
O'ndandır. "Ve şüphesiz en son vanş Rabbinedir"780 

780 Necm 53/42 . İ ' lamü'l-Muvakkıln (1/189-191 )  
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En bilgili, en düzgün ve en açık konuşan insan, kelimeleri bu kadar özlü, kısa 
ve açık olan böyle veya buna yakın bir delil getirmek istese aciz kalır, isteğine 
ulaşamaz ve bu teşebbüsünden dolayı da mahçup olur. 

Allah Teala, delili açıklamaya, bir inkarcının sorduğu cevap gerektiren bir 
soruyla başladı .  

Aslında "Kendi yaratılışını unuttu" ifadesinde, yeterli cevap bulunmaktaydı. 
Böylece delil ortaya konmuş ve o inkarcının şüphesi geçersiz hale getirilmişti . 
Ancak Cenab-ı Hak, delili pekiştirmek ve güçlendirmek istedi. Yani Allah Teala, 
bu soruyu soran inkarcının, nasıl yaratıldığını ve bu hale nasıl geldiğini unutma
ması halinde sorduğu soruyu hiç gündeme getirmesine ihtiyaç bırakmayacak 
yeterli cevaba ulaşabileceğine dikkat çekti. Daha sonra ise "Kendi yaratılışını 
unuttu " ifadesinin kapsadığı gerçeği açıklayarak sorulan soruya sarih bir cevap 
olmak üzere şöyle buyurdu : "De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek" 

Böylece bu ayet-i kerimede yaratmanın başlamasıyla yeniden diriltmeye, ilk 
yaratılışla ikincisine delil getirilmiştir. Çünkü her akıl sahibi kat'! olarak bilmek
tedir ki , bu yaratışlardan birine güç yetiren diğerine de yetirebilir. Ancak ikinci 
yaratış hususunda aciz kalan birinciye hiç kadir olamaz. 

Yaratma, yaratanın yarattıkları üzerinde güç sahibi olmasını ve onu tüm de
taylarıyla bilmesini gerektirdiği için Allah Teala peşisıra hemen şöyle buyurmuş
tur: "Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir" 

O, ilk yaratışını ,  maddesi, şekli, sebepleri, detayları ve parçalarıyla bilir. Aynı 
şekilde, ikinci yaratışı da detayları, maddesi ve keyfiyeti ile bilir. Eğer bilgisi ve 
gücü mükemmel ise paramparça olan kemiklere can vermesi neden zor olsun? 

Daha sonra Allah Teala, kahredici bir delil ve açık bir burhan ile meseleyi 
iyice pekiştirdi .  Bu pekiştirme, bir başka inkarcının sorusuna da cevap teşkil et
mektedir. Onun sorusu şudur: Çürüyen kemiklerin tabiatı soğuk ve kuru hale 
gelmektedir. Hayatın maddesi ve tabiatını taşıyan unsur ise, canlılığı sağlayabil
mesi için sıcak ve yaş olmak zorundadır. 

Allah Teala, bu soruya, yeniden diriliş hakkında delil içerecek şekilde şöy
le cevap verdi: "Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan 
yakıyorsunuz. " 

Cenab-ı Hak, yaş ve soğuk tablatte olan yeşil ağaçtan son derece sıcak ve 
kuru olan ateş unsurunu çıkardığını bildirmektedir. Bir unsuru, tamamıyla zıddı 
bir unsurdan çıkaran , yaratık ve unsurların kendisine boyun eğdiği ve asla baş 
kaldıramadığı Allah, inkarcının reddettiği çürümüş kemiklerin diriltilmesine de 
kadirdir. 
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Daha sonra Allah Teala, büyük ve önemli olanın küçük ve önemsiz olana 
delil oluşu yöntemini kullanarak yukarıda zikredilenleri daha da pekiştirdi .  Şöyle 
ki; akıl sahibi her insan büyük ve önemli bir işi yapmaya güç yetirenin daha 
küçük ve önemsiz olanı yapmaya daha kolay güç yetirepileceğini kabul eder. 
Bir kantar ağırlığı kaldırmaya güç yetiren,  bir okka ağırlığı kaldırmaya çok daha 
kolay güç yetirir. İşte Cenab-ı Hak bunu vurgulamak üzere şöyle buyuruyor: 
"Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir?" Al
lah Teala, harikulade bir sanatla yaratılmış olan muazzam büyüklükteki uçsuz
bucaksız gökleri ve yeri yaratanın, çürümüş kemiklere yeniden can verip onları ilk 
hallerine döndürmeye hayli hayli güç yetireceğini bildirmektedir. Nitekim başka 
ayetlerde şöyle buyurmaktadır: "Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların 
yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. "781 

"Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah 'ın, ölüleri dirilt
meye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi?  Evet O, her şeye kadirdir. "782 

Daha sonra Allah Teala, her inkarcı ve sapığın delil diye öne sürebileceği 
şüpheyi çürütecek ve bir delil içerecek şekilde konuya daha farklı bir şekilde 
şöyle bir açıklama getirdi: O, bir iş yaparken başkaları gibi alet kullanmaz, zor
lanıp yorulmaz ve sıkıntı çekmez. Başkalarının ise aletsiz iş yapmaları mümkün 
değildir. Mutlaka yanlarında bir alet, bir ortak veya yardımcı olmak zorundadır. 
Halbuki Allah Teala'nın istediği bir şeyi yaratması için sadece iradesi ve olmasını 
istediği şeye "Ol!" demesi yeter. O şey, anında istediği gibi oluverir. 

Akabinden Allah Teala, iradesinin anında yerine gelip bir anda oluştuğunu, 
yaratılan şeyin kendisine boyun eğip asla baş kaldırmadığını bildirdi. Peşinden 
her şeyin hakimiyetinin elinde olduğunu ve onlarda dilediği gibi tasarrufta bu
lunduğunu bildirerek zikrettiği bu delili şu sözüyle sona erdirdi: "Siz de O'na 
döndürüleceksiniz " 

Sağlam deliller içeren, bu veciz, açık ve düzgün kelamın sahibi olan Allah' ın 
şanı yücedir. O'nun kelamı, ihtiyaç duyulan her türlü delili ,  inkarcı ve inatçı kim
selerin delil diye öne sürdüğü şüpheleri giderip çürütecek ve böylece onları sus
turacak cevapları içermektedir. Bu cevaplar, kulağın işittiği ve kalbin hissettiği en 
tatlı ve en hoş, kul için en faydalı kelimelerden oluşmaktadır. 783 

Bu ayette, birkaç delil vardır784: 

1 .  •_µi �! "O'nun işi " ifadesi, peşinden, yaratılan varlığın geleceği bir yarat
ma emridir. -

781 Ga.fir 40/57 
782 Ahkaf 46/33 
783 es-Savfüku' l-Mürsele ( 1 1/4 73-4 77) 
784 Bu deliller, Allah'ın sıfatlarının birden fazla oluşu hakkındadır. (Derleyenin notu) 
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2 .  � )1) 1�! "Bir şey dilediğinde" ifadesindeki )1) "dileme" fiili, gelecekle 
ilgilidir. 

-

3. � JA �t "Ol demesi" ifadesindeki 01 edatı, daha sonra gelen fiilin gelecek 
anlam içerdiğini gösterir. 

4. JA "demesi" fiili, ya şimdiki zamanı ya da geleceği gösterir. 

5 .  ;} "Ol!" emri, biri diğerinden önce gelen iki harften oluşmaktadır. 

6 .  Jfa ''olur" fiilinin başındaki .......; "fa" edatı, takip içindir. Başına girdiği 
fiilin, daha önce geçen ;} "Ol! " emrinden hemen sonra geldiğini ifade eder. 

7 .  ;} "Ol! " emri, Allah Teala'da bulunan yaratma sıfatı olup, yaratılanlar 
onun peşinden gelmekte ve ondan ayrılmamaktadır. 



�� 
sAFFAT SÜRESİ 

( 182 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Saf saf dizilmiş/ere 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala kulluk için huzurunda saf saf duran melekle
re yemin etmiştir. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- de dağınık halde bulunan 
Ashab-ı kirama hitap ederken meleklerin saf tutuşu hakkında, şöyle buyurmuş
tur: "Meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutsanıza! Ön safları 
tamamlayın ve boşlukları doldurun! "785 

Melekler de kendilerinden söz ederken şöyle demiştir: "Şüphesiz biz, orada 
saf saf dururuz. "786 

Kanatlarını saf saf tutan melekler göktedir. 

• 

� T � I_;;,-j ..;.ıl_?.IJ� 
2. Toplayıp sürenlere 

785 Bu rivayet Müslim' de şöyle geçmektedir: "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bize 
'Meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutsanıza' dedi. Biz, 'Melekler Rableri 
huzurunda nasıl saf tutar?' diye sorduk. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesel
lem- şöyle buyurdu: Ön safları tamamlarlar ve saflardaki boşlukları doldururlar. bk. Müslim, 
"Salat" 1 19. Ayrıca bkz. Ebu Davud, Salat 96; Nesfü, İmame, 28; İbn Mace, İkametu's
salat, 50. 

786 es-Saffat 37/165. 
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Tefsiri : 

Burada, Allah'ın emri ile bulutlan ve daha başka şeyleri sevk eden melekler 
kastedilmiştir. 

' 

�i� ı_:S� �l:Jt.:llJ 
3. Ve zikir okuyanlara yemin ederim. 

Tefsiri: 

Bu ayette , Allah' ın kelamını okuyan melekler kastedilmiştir. 

Saf tutanlar ifadesi ile kuşların kastedildiği de ileri sürülmüştür. Nitekim bu 
hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuş
ları görmezler mi?"787 "Göklerde ve yerde bulunanlarla saf saf kuşların Allah 'ı 
tesbih ettiklerini görmez misin?"788 

"Toplayıp sürenler" ifadesi ile ayetler ve insanları Allah'a isyandanalıkoyan 
sözlerin, "okuyanlar" ile de Allah'ın kelamını bilen toplulukların kastedildiği ileri 
sürülmüştür. Aynca "saf saf tutanların" , Allah yolunda savaşta mevzilenenler; 
"toplayıp sürenlerin" , düşmana saldırıya yarayan atlar; "okuyanların" ise, düş
manla ka:ı:şılaştıkları zaman Allah' ı  anan savaşçılar olduğu da söylenmiştir. 

''...:; . .ı�W:J ifadesi i le bedenleri i le namaza duran; ''..:..ıl.r::-1)1" ifadesi ile de nefis
lerini Allah'a isyandan alı koyan cemaatlerin ve ''..:.•L!J81;, ile Allah' ın ayet'.erinin 
kastedildiği ileri sürülmüştür. 

Her ne kadar bu yorumlar içinde en doğrusu ve en uygunu "Melekler" hak
kında yapılanı olsa da, ayetlerin lazfızları bütün bu yorumlara açıktır. 

Yemin, delil gibidir. Ayet, Allah'ın yemin ettiği tevhidin doğruluğunu göste-
rir. 

Burada melekler dışında anlatılanlar, meleklerin yaptıkları veya onların va
sıtasıyla olan şeylerdir. 

Allah Teala, bunlarla RubCıbiyet ve ulCıhiyet bakımından tek olduğuna ye
min etmiş ve RubCıbiyet bakımından tek olduğunu şu şekilde açıklamıştır: 

İlôhınız birdir. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de, 
doğu/arın Rabbidir. 

787 el-Mülk 67/19. 
788 en-Nlır 24/41 .  
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Bu, O'nun tek bir ilah olduğunu kanıtlayan en büyük delillerden biridir. Eğer 
Allah ile birlikte bir başka ilah daha olsaydı, söz konusu o ilah , UlO.hiyet konu
sunda O'na ortak olduğu gibi RubO.biyet konusunda da ortak olurdu. Fakat Hak 
Teala bütün bunlardan kesinlikle münezzehtir. 

Kur'an' ın koyduğu kanun böyledir. O, RubO.biyet tevhidi ile ulO.hiyet tev
hidini açıklar. Allah' ın tek başına yaratan ve rızık veren olmasından hareketle 
yalnızca O'nun Ma'bO.d olduğunu ifade eder. 

Bu ayette sadece doğulardan bahsedilmiştir. Birkaç nedenden dolayı böyle 
olmuş olabilir: 

a) Doğular denince akla batılar da gelir. Çünkü birbirine yakın bu iki kav
ram, birbirini çağrıştırır. 

b) Doğulardan maksat, yıldızların doğduğu ve göründüğü yerler olduğu 
için .  

c) Bu ayetten sonra zikredilecek olan göklerin yıldızlarla süslenmesi, her türlü 
şeytandan korunması meselesine bir giriş olması için. Bu gayeye göre, doğuların 
zikredilmesi daha uygun oldu. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 789 

4. Ki, ilahınız birdir. 

5. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb'idir. Doğu/arın 
da Rabb'idir. 

6, 7. Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik ve (gökyüzünü) 
itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. 

Tefsiri : 

Allah Teala, ışık saçan yıldızları, gökyüzünü şeytanlardan korumak suretiyle 
onun zahiri ve batını için bir süs kılmıştır. Yıldızlar zahir ve batın süsüdür. 

789 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 427-428. 
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8. Onlar, artık mele-i a 'la'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her 
taraftan taşlanırlar. 

9. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. 

1 0. Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu 
da delip geçen bir parlak ışık takip eder. 

1 1 .  Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa 
bizim yarattığımız ( insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir 
çamurdan yarattık. 

12. Hayır,  sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. 

13. Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. 

14.  Bir mucize görseler alay ederler. 

15 . Bu ancak açık bir büyüdür, derler. 

1 6. Bu ancak açık bir büyüdür, derler. 

1 7. Bizden önceki atalarımızda m ı  dirilecek? 

18. De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak (diriltileceksiniz). 

1 9. O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, . o anda hemen on
ların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. 

20. (Durumu gören kôfirler: ) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler. 

21 . Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım gü
nüdür" denilir. 

22. (Allah Teala meleklerine emreder: ) Zalimleri, onların aynı yolda
ki arkadaşlarını ve Allah 'tan başka tapmış oldukları putları toplayın !  

Tefsiri: 

Ahmed İbn Hanbel şöyle demiştir: 1...p- 1..ı) " (Onların aynı yoldaki arkadaş
larını)" ifadesi, "benzerlerini ,  onlar gibilerini" anlamına gelir. " Ondan önce de , 
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Ömer İbn Hattab bu sözü söylemiştir. Nitekim Allah Teala da şöyle buyurmuş
tur: "Nefisler çiftleştiği zaman (ruhlar bedenler yah ut amelleriyle birleştiği veya 
mü 'minlerin ruhları hurilerle, kafirlerin ruhları şeytanlarla evlendiği zaman)"790 

Numan İbn Beşir şöyle nakletmiştir: 

"Hz. Ömer'e bu ayetin tefsiri soruldu. O da şu şekilde cevap verdi :  İyi  adam 
iyi adamın yanına Cennette, kötü adam kötü adamın yanına Cehennem' de ge
tirilir. " 

Hasan-ı Basri ve Katade şöyle demiştir: 

"Her insan kendi grubuna katılır. Yahudi Yahudilerin, Hıristiyan Hıristiyanla
rın yanına getirilir. " 

Rabi '  İbn Husaym şöyle demiştir: "Kişi , kendisiyle aynı ameli işleyen kimse 
ile haşrolunur. " 

Ayet-i Kerime hakkında bundan başka üç görüş daha vardır: 

a) Nefislerin çiftleştirilmesi, ruhların bedenlere kavuşturulması ve tekrar vü-
cuda iade edilmesi anlamına gelir. 

b) Nefislerin amelleri ile yan yana getirilmesi. 

c) Mü'minlerin hlırilerle, kafirlerin de şeytanlarla evlendirilmesi. 

Ancak bu görüşler içerisinde ilk söylediğimiz, daha güçlüdür. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Salat ve 
selam Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun aline ve ashabına olsun.791 

790 et-Tekvir 8 1/7. 
791 Tarlku'l-hicrateyn, s. 396. 
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23. Allah 'tan başka (taptıklarına) onlara Cehennem 'in yolunu gös
terin .  

24. Durdurun onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. 

25. Şöyle sorulur: "Size ne olduki birbirinizle yardımlaşmıyorsu
nuz?" 

26. Hayır; bugün onların hepsi teslim olmuşlardır. 

27. Onlardan kimi kimine yönelip birbirini mesut tutmaya kalkışırlar. 

28. "Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz" derler. 

29. Onlar da şöyle derler: "Hayır; siz inanmış kimseler değildiniz. " 

30. "Ve bizim size karşı bir hakimiyetimiz de yoktu. " 

31 . "Bu sebeple, Rabbimizin sözü hepimizin üzerine hak olmuştur. 
Şüphesiz azabı tadacağız. " 

32. "Bu sebeple, Rabbimizin sözü hepimizin üzerine hak olmuştur. 
Şüphesiz azabı tadacağız. " 

33. O gün hepsi azab'da birleşirler. 

34. İşte biz, suçlulara böyle yaparız. 

35, 36, 37. Çünkü onlara ''Allah 'tan başka ilah yoktur. " dendiği za
man büyüklük taslarlardı. "Cinlenmiş bir şôir için ilôhlarımızı mı terk 
edeceğiz?"  derlerdi. "Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri doğrulamıştır. " 

Tefsiri : 

Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olarak gelmesi, önce
ki peygamberleri tasdik ettiği anlamına gelir. Çünkü onlar, kendisinin geleceğini 
önceden haber vermişti. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- tıpkı onların haber 
verdiği gibi gelmişti . İşte bu gelişi, onları tasdik anlamı taşır. Nitekim kendisi de 
hem sözleriyle hem de gelişiyle onların doğruluğuna şahitlik etmiştir. 

Allah Teala Hz. Muhammed' i  -sallallahu aleyhi vesellem- kıyametin kopmasına 
yakın göndermiştir. Nitekim O -sallallahu aleyhi vesellem-, bu konuda işaret parma
ğı ile orta parmağını göstererek, "Ben peygamber olarak gönderildim. Benim 
gönderilişim ile kıyamet arasında şu ikisinin arasındaki kadar bir mesafe vardır. " 
buyurmuştur. 792 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kıyametten bahsettiği zaman, sesi 
yükselir, rengi kızarır ve öfkesi kabarırdı. "Ben ancak yalın uyarıcıyım. "793 buyu
rurdu. 

792 Buharı, Talak, 25; Rikak, 39; Müslim, Cumua, 43; Filen ve Eşri'ıtu's-Saa, 133, 135; Tirmizi, 
Fiten, 39; Nesai, Sali'ıtu'l-İdeyn, 22; İbn Mace, Filen, 25. 

793 Buhi'ıri, "Rikak", 26; 'İtisam" ,  2; Müslim, "Fadail" , 16 .  
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Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- daha önce hiçbir peygamberin yapma
dığı şekilde gelecekte meydana gelecek olaylardan haber verirdi .  Nitekim bu ko
nuda Hz. İsa onu, "Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-, gelecekteki her şeyi 
size haber verir." şeklinde tasvir etmişti. Kesinlikle Hz. Peygamber'den -sallallahu 

aleyhi vesellem- önce hiçbir peygambere böyle bir özellik verilmemişti . Dolayısıyla 
havarilerin kalbine doğan bir takım düşünceler, asla bu kabilden olamaz.794 

Bu anlattıklarımız "Cinlenmiş bir şfür için ilahlarımızı mı terk edeceğiz? der
lerdi . Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri doğrulamıştır. "795 ayetinin yorumların
dan biridir. 

Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olarak gelişi, iki açı
dan önceki peygamberleri tasdik ettiği anlamına gelir. 

a) Önceki peygamberler, Hz. Muhammed'in -sallallahu aleyhi vesellem- gelece
ğini ve peygamber olacağını haber verdiği için.  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 

vesellem- önceki peygamberlerin haber verdiği şeyleri bildirdiği ve kendi getirdiği 
öğretilerle onların getirdiği öğretilerin örtüştüğü için .  

Önceki peygamber, sadece vahiyle bilinebilecek konuları anlatır. Daha son
ra farklı zaman ve coğrafyada yaşayan ve ondan herhangi bir bilgi öğrenmeyen 
başka bir peygamber çıkar, onun söylediklerinin aynısı söylerse bu durum, önce 
ve sonra gönderilen peygamberlerin doğru olduklarını gösterir. Bu, şu iki adamın 
durumuna benzer: Biri gözüyle gördüğü bir olayı haber verir, daha sonra onun
la aynı memleketten olmayan ve onunla hiçbir şekilde bir araya gelmeyen, ne 
ondan ne de onun talebelerinden bilgi almayan diğer biri gelip, önceki adamın 
haber verdiğinin aynısını söylerse, dinleyenler hem birinci adamı hem de ikinci 
adamı tasdik etmeye mecbur kalır. 

b) Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- kendisinden önce gönderilmiş 
hiçbir peygamberi yalanlamamıştır. İnsanlara, kendilerinden önceki kralların de
ğerini düşüren ve onları hakimiyeti altına alan krallar gibi davranmamıştır. Tam 
tersine önceki peygamberleri tasdik edip onların peygamber olduklarına şahitlik 
etmiştir. Eğer siyasi olarak kendiliğinden ortaya çıkmış düzenbaz ve yalancı biri 
olsaydı, kendisinden önceki peygamberleri tasdik etmezdi. Aksine peygamberle
rin düşmanlarının yaptığı gibi onları karalayıp kötülerdi .  796 

794 Hidayetu'l-hayara, s. 101-102. 
795 es-Saffat 37/36-37. 
796 İğasetu' l-lehfan, il , 350-351 .  
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38. Şüphesiz siz can yakıcı azabı tadacaksın ız. 

39. Sadece yaptığın ız işlerle cezalandırılıyorsunuz. 

40. Ancak Allah 'a gönülden bağlı kulları bu cezanın dışındadır. 

4 1 .  Onlar için bilinen rızık vardır. 

42. Çeşit-çeşit meyveler vardır. 

43. Nimet Cennetlerinde. 

44. Tahtlar üzerinde karşı lıklı otururlar. 

45. Önlerinden akan kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. 

46. Berraktır, içenlere lezzet veren bir içki. 

47. O içkide ne sersemletme var, ne de onunla sarhoş olurlar. 

48. Yanlarında da bakışların ı  yalnız kendisine çevirmiş iri gözlü eşler 
vardır. 

49. Saklı yumurtalar gibi bembeyaz eşler. 

50-5 7. Bunlar birbirine dönmüş soruyorlar. Onlardan bir sözcü şöy
le dedi: "Benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki: Sen doğrulayanlardan 
m ısın? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, biz mi (diriltilip 
yaptığımız işlerden dolayı )  cezalandırılacağız. " (Sonra yanındakilere) 
Bakar mısın ız? " dedi. Baktı, onu Cehennem 'in ortasında gördü ve şöy
le dedi: "Tallahi, sen az daha beni de alçaltacaktın .  Rabbimin nimeti 
olmasaydı, şimdi ben de (oraya) getirilenlerden olurdum. "  
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Tefsiri : 

Allah Tea!a'nın bildirdiğine göre, Cennet ehli konuşmak ve birbirlerine dün
yadaki halleri sormak üzere bir araya geleceklerdir. Derken konuşma ve hatıra
ları yad etme, içlerinden birinin çıkıp şöyle demesine kadar varır: "Benim dün
yada bir ahbabım vardı. Yeniden dirilmeyi ve ahiret yurdunu inkar ederdi. Allah 
Teala'nın ayette naklettiği gibi bana şöyle derdi: Sen, tekrar dirileceğimizi, sonra 
yaptıklarımızın karşılığını göreceğimizi, çürüyüp un ufak olup toprağa karışıp dö
nüştükten sonra hesaba çekileceğimizi tasdik mi ediyorsun?" 

Daha sonra mü'min kişi Cennetteki kardeşlerine "Bu ahbabımın Cehennem
deki yeri ile başına gelenleri görmek için ona bakmak istemez misiniz?" der. 

Bu, yorumların en güçlü olanıdır. Bunun dışında iki görüş daha vardır: 

a) Bakmak istemez misiniz? ifadesi meleklere aittir. Melekler, birbirleriyle 
konuşan Cennet ehline böyle diyeceklerdir. Bu yorumu Ata ve İbn Abbas'tan 
nakletmiştir. 

b) Bu sözü, Cenab-ı Allah Cennet ehline söylemiştir. 

Ancak doğrusu daha önce ifade ettiğimiz yorumdur. Buna göre bu sözü 
mü'min kişi, arkadaşlarına ve konuştuğu kimselere söyleyecektir. Çünkü ayetlerin 
akışı ile anlatılan mesele hep onun ve arkadaşının hakkındadır. 

Ka'b şöyle demiştir: "Cennet ile Cehennem arasında pencereler vardır. 
Mü'min kişi dünyadaki düşmanını görmek istediği zaman , bu pencerelerin bi
rinden bakar." 

c:llil (muttali olmak, bakmak) fiili, ...._; �\ (yukarıdan bakmak) anlamına gelir. 

Mukatil şöyle demiştir: "Cennet ehline 'Siz onu görüyor musunuz?' diye 
sordu. Onlar da 'Sen, onu bizden daha iyi tanırsın .  O halde sen git, gör ! '  diye 
karşılık verdiler. Bunun üzerine gidip baktı ve ahbabını Cehennem'in ortasında 
gördü. Öyle kötü bir haldeydi ki, Allah Teala onu kendisine tanıtmasaydı, asla 
tanıyamazdı .  Yüzü ve rengi değişmişti. Azap onu tanınmaz hale sokmuştu. Bu 
manzara karşısında şöyle der: "Tallôhf, sen az daha beni de alçaltacaktın .  Rabbi
min nimeti olmasaydı, şimdi ben de (oraya) getirilenlerden olurdum. " Yani nere
deyse beni de alçaltacaktın . Eğer Rabbim bana nimetini bahşetmeseydi seninle 
birlikte azaba atılanlardan olurdum.797 

797 Hadi'l-ervah, s. 2 1 0 .  
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58. Biz bir daha ölmeyecek miyiz?" der. 

59. İlk ölümümüzden başka ölüm yok ve biz azaba da uğramayaca-
ğız ha! 

60. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. 

61 . Çalışanlar bunun için çalışsınlar. 

62. Cennet gibi konak mı hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? 

63. Biz, o ağacı zalimler için fitne yaptık. 

64. O, Cehennem 'in dibinde çıkan bir ağaçtır. 

65. Tomurcukları, şeytanın başı gibidir. 

66. işte Cehennemlikler bundan yer ve karınların ı  bununla doldu-
rurlar. 

67. Sonra, bu yemeğin üzerine kaynar su katılmış içki onlar içindir. 

68. Sonra dönüşleri yine Cehennemedir. 

69. Çünkü onlar atalarını sapık yolda buldular. 

70. Öyle iken yine de düşünmeden ataların ın peşinden koşuyorlardı. 

71 . Anda/sun onlardan öncekilerinin çoğu da sapmıştır. 

72. Biz onların içine de uyarıcılar göndermiştik. 

73. Bak, o uyarı/anların sonu nice oldu. 

74. Ancak, Allah 'a gönülden bağlı kullar o azabın dışında kaldı. 

75. Anda/sun Nuh bize dua etmişti de ne güzel kabul etmiştik. 

76. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 

77. Ancak O'nun soyunu sürekli kıldık. 
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Tefsiri: 

Allah Teala bütün peygamberlere salat ve selamda bulunmuştur. Mesela 
Nuh hakkında şöyle demiştir: 
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78, 79, 80. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. 

Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun. İşte biz, güzel davrananları böyle 
ödüllendiririz. 

81 . Zfra o, bizim inanmış kullarımızdan idi. 

82. Nihayet ötekileri ( inanmayanları) suda boğduk. 

83. Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh 'un) milletinden idi. 

84. Çünkü Rabbine kalb-i selim ile geldi. 

85. Hani  o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? de
mişti. 

86. "Allah 'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?" 
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87. "O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?" 

88. Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. 

89. Ben hastayım, dedi. 

90. Ona arkaların ı  dönüp gittiler. 

91 , 92. Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri 
görünce: ) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. 

93. Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi. ) 

94. (Putperestler) koşarak İbrahim 'e geldiler. 

95, 96. İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi 
ve yapmakta oldukların ızı Allah yarattı, dedi. 

97. Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler. 

98. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçak
lardan kıldık. 

99, 1 00. (Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O 
bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sôlihlerden olacak bir evlat 
ver, dedi. 

101 .  İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. 

102. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! 
Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir  düşün, ne dersin? dedi. O 
da cevaben: Babacığım!  Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabre
denlerden bulursun, dedi. 

1 03-1 06. Her ikisi de teslim olup, onu aln ı üzerine yatırınca: Ey İb
rahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükôfatlandırırız. Bu, 
gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 107. Ona fidye olarak 
büyük bir kurban verdik. 

Allah Teala İbrahim Peygamber Hakkında da Şöyle Buyurmuştur: 
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1 08, 1 09. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Ibrahim 'e 

selôm olsun! 
1 1  O. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz! 
1 1 1 .  Çünkü o bizim mü 'min kullarımızdandı. 
1 1 2. Biz ona iyilerden bir peygamber olacak İshak'ı müjdeledik. 
1 13. Kendisini ve İshak'ı kutlu ve bereketli kıldık. Her ikisinin neslin-

den iyi kimseler olacağı gibi, açıkça kendisine zulmeden de olacaktır. 
1 14. Anda/sun Musa'ya ve Harun'a da lütuflarda bulunduk. 
1 1 5. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntı lardan kurtardık. 
1 1 6. Onlara yardım ettik de üstün geldiler. 
1 1 7. Onlara, apaçık anlaşılan bir Kitap vermiştik. 
1 18. Ve onları doğru yola ilettik. 

Musa ve Harun Hakkında İse Şöyle Buyurmuştur: 
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1 1 9, 1 20. Sonradan gelenler arasında o ikisine iyi bir ün bıraktık. 
Musa 'ya ve Harun'a selam olsun! 

121 .  İşte biz güzel davrananları böyle mükôfatlandırırız. 
122. Çünkü onların ikisi de bizim mü 'min kullarımızdı. 
123. İlyas da peygamberlerdendir. 
124. Kavmine demişti ki; ''Allah 'ın azabından korkmaz mısınız?" 
125 .  Yaratanların en güzeli olan Allah 'ı bırakıp da Beal'e putuna mı 

tapıyorsunuz? 
126. Sizin ve babaların ızın Rabb' i  olan Allah 'ı terk m i  ediyorsunuz? 
1 27. Onu yalanladılar, bunun üzerine hepsi Cehenneme götürüle

cekler. 
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128. Yalnız Allah 'a gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. 

129. Sonra gelenler atasında ona iyi bir ün bıraktık. 

130. İlyasfn'e selam olsun! 

Tefsiri : 

Allah Teala'nın sonradan gelenler arasında peygamberlerine b ıraktığı ün, 
bahsi geçen selamdır. 

Aralarında Mücahid ve daha başka alimlerin de bulunduğu bir grup müfessir, 
"Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık " ayetlerini bütün peygam
berlere verilen doğru lisan ve onlara bahşedilen güzel övgü olarak tefsir etmiştir. 
Katade de bu görüşü benimsemiştir. 

Bu yorumları , görüşleri nakletmeye önem veren bazı kimselerin yaptığı gibi 
"Müfessirlerin bu konuda iki görüşü vardır." şeklinde anlatmak yersizdir. Çünkü 
hakikatte bunlar, tek görüşten ibarettir. 

"Peygamberlere bırakılan, sonrakiler arasında onlara verilen selamın ta 
kendisidir." yorumunu ileri sürenlere göre, "Nuh'a  selam olsun!"  cümlesil:.5 ;" 
(bıraktık)" fiilinin mef'ulü olduğu için nasb makamındadır. Bu durumda mana 
şu şekilde olur: Alemler Nuh ve ondan sonra gelen peygamberlere selam olsun 
derler. 

Peygamberlere bırakılanı ,  doğru lisan ve güzel övgü ile yorumlayanlar ise, 
selamın lazımını ve neticesini esas almışlardır. Selamın lazımı ve neticesi de, 
onların övülmeleri ile onlara bahşedilen ve anıldıkları zaman kendilerine selam 
okunmasına vesile olan doğru lisandır. 

Aralarından İbn Atıyye'nin de bulunduğu bir grup müfessir ise şu görüşü ileri 
sürmüştür: "Hz. Nuh'a bırakılan şey, güzel övgü ile doğru lisandır. " görüşünü 
ileri sürülünce, "Alemler arasında Nuh'a selam olsun!"  ifadesi, i 'rabda mahal
li olmayan cümle-i ibtidfüyye olur. Buna göre selamdan maksat, Allah'ın Hz. 
Nuh'a verdiği selamdır. Bu görüşü ileri sürenler selamı da şu şekilde izah etmiş
lerdir: Selam, Allah' ın Hz. Nuh'a alemler içinde kendisini bir beşerin anmasıyla 
C"'lhşettiği bir esenlikten ibarettir. 

Taberan'i şöyle demiştir: "Bu görüşü Allah Teala'nın Hz. Nuh'a bıraktığı 
namın sonradan gelenler arasında olduğunu ve onun kendisine alemler içinde 
selam verilen biri olduğunu bildirmesi desteklemektedir. Ayrıca İbn Abbas'tan 
da bu konuda şu rivayet nakledilmiştir: Allah Teala onun için güzel bir övgü 
bıraktı . "  

Birkaç nedenden dolayı bu görüş zayıftır. 

a) Bu yoruma göre, \.:5; fiilinin mef'ulü hazfedilmiştir. Buna göre kelam
da bir anlam kalmaz. Çünkü mana, "Biz sonradan gelenler arasında onun için 
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bir şey terk ettik." şeklinde olur. Burada terk edilen şey lafızda zikredilmemiştir. 
Çünkü bu yorumu ileri sürenlere göre "selam olsun!"  ifadesi, kendisinden önceki 
cümleden ayrı olduğu için "l:S; (bıraktık) "  fiili ile bir alakası yoktur. 

b) Eğer onların iddia ettikleri gibi mef'ul hazfedilmiş olsaydı, hazfedilen şey
den maksadın ne olduğunu belirtmek için aynı kalıpla gelen ayetlerin birinde zik
redilirdi .  Sonradan gelenlerde kendilerine güzel övgü bırakılan peygamberlerden 
bahsedilirken, her yerde bu mef 'ul düzenli biçimde hazfedilmezdi. Bu, Kur'an' ın 
yöntemidir. Hatta bütün fasih kelam sahipleri, önceden bahsettikleri bir ifade 
daha sonra hazfettiklerine delalet ettiği için bir yerde zikrettiklerini sonra gelen bir 
yerde hazfederler. Genellikle de, zikredilen öğelerin hazfi az olur. Fakat düzenli 
bir şekilde hazf etmek, bir yerde bile zikretmemek ve lafızda da hazfedilen şeyi 
gösteren bir karinenin olmaması Kur'an' da mümkün değildir. 

c) İbn Mes'ud bu ayetleri "Lo')L.. :..r..?- 1 ..; � l:S ;./ şeklinde okumuştur. Bu 
kıraat, peygamberlere sonrakiler arasında b"ırakılan namın bizzat selam olduğu
nu gösterir. 

d) Eğer selam, kendisinden önceki cümleden ayrı olsaydı, sözün fesahatini 
ve güzelliğini bozardı .  Bir önceki ayette de vakıf yapmak, güzel olmazdı. Burada 
insan kendisini "Ona sonrakiler arasında bir nam bıraktık. "  sözünü işiten dinleyi
cinin yerine koymalıdır. İşte o zaman , sözün tamamlanmasının, anlamlı bir hale 
gelmesinin nasıl beklendiğini anlar. Bu haliyle , sözün manasının tamamlandığı
nı hissedemez. Sözün tamamlanması, yani bırakılan namın açıklanması için bir 
beklenti içine girer. 

Okurken :..r..J.:-\1 1  'de durmak vakf-ı tam değildir. 

Söylediklerimize şu şekilde itiraz edilebilir: !..l ;" fiilinin bu şekilde kullanıl
ması , mef'ulün hazfine uygundur. Çünkü burada bu fiil, vermek anlamına gelen 
�i fiilinin anlamında kullanılmıştır. Şöyle ki; Allah Teala peygamberlerine son
rakiler arasında güzel bir övgü vermiştir. �i fiilinin ise ,  bazen iki mef'ulü birden 
zikredilir, bazen ikisi birden hazfedilir. Kimi zaman da, mef'ullerden biri zikredilip 
diğeri hazfedilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bunların örnekleri vardır. Mese)aL;ı 
; _p:sı !..l�İ (Kuşkusuz, Biz sana Kevseri verdik. ) 798 ayetinde bu fiilin iki mef'ulü 
birden zikredilmiştir.�i :.r ı...t; (Kim verir)799 ayetinde ise iki mef'ulü birden 
hazfedilmiştir.�J � ....J _,..J_, (Rabbin sana verecek)800 ayetinde ikinci mef'ulü 
hazfedilip birincisi zikredilmiştir. ölS )1 .:ı jh.ŞJ (Zekatı verirler)801 ayetinde ise ikinci 
mef'ulü zikredilip birincisi hazfedilmiştir. " 

798 el-Kevser 108/1 
799 el-Leyi 92/5 . 
800 ed-Duha 93/5. 
801 el-Maide 5/55. 
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Bu itiraza şu şekilde cevap verilir: Vermek fiili, övülen bir davranışı ifade eder. 
Bu fiilin lafzı, mef'ulü olan alıcının, veren kimsenin verdiklerine kavuştuğuna de
lildir. Vermek, iyilikte bulunmak, başkasına yarar sağlayıp hayır işlemek anlamına 
gelir. Bu yüzden iki mef'ulü birden zikredilebileceği gibi ikisi birden hazfedilebilir 
de. Fiilden amaçlanan gayeye göre mef'ullerden sadece biri de hazfedilebilir. 

Eğer vermenin mahiyeti olan kulu pintilikten, cimrilikten ve ihsanın zıddı 
olan paylaşmamaktan insanı kurtaran hakikatinden bahsedilmek isteniyorsa bu 
fiil, mef'ulsüz olarak zikredilir. Tıpkı şu ayeti' kerimede olduğu gibi: "Artık kim 
verir ve sakın ırsa"802 Burada Allah Teala ne verilen şeyi ne de kendisine verilen 
kimseyi zikretmiştir. Bu kabilden olmak üzere "Falanca veriyor, tasaddukta bu
lunuyor, hibe ediyor ve iyilik yapıyor. " denir. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de, dua ederken şöyle demiştir: "Ey Al/ahım! Senin verdiğin i  en
gelleyecek bir güç yoktur. Senin mani olduğun u da verecek bir kuvvet mevcut 
değildir. "803 Burada gaye, Allah Teala'nın yegane veren ve engelleyen ilah ol
duğunu belirtmek olduğu için, verilen nesnenin zikredilip hazfedilmesi arasında 
bir anlam farkı yoktur. Çünkü buradaki asıl amaç Cenab-ı Allah 'a  şu şekilde 
yakarmaktır: "Gerçek manada vermek ve mani olmak, sadece Senin elindedir. 
Başka birine ait değildir. Daha doğrusu bunlar, yalnızca Sana mahsustur. Bu 
konuda hiç kimse Sana ortak olamaz ."  Burada iki mef'Cılün zikredilmesi, anlam 
bütünlüğünü bozar ve kelamın belağatına zarar verir. 

Eğer hem verilen nesnenin, hem de verilen kimsenin zikredilmesi hedefleni
yorsa, bu durumda iki mef'ul birden zikredilir. Mesela ) _p:.ll .!JL:..) •. -.i 'WJ (Kuşkusuz, 
Biz sana Kevseri verdik. )804 ayetinde bu durum söz konusudur. Çünkü burada 
esas gaye, Allah Teala'nın peygamberine sadece kendisine özgü bir şeyi verdiği
ni, ona Kevseri bahşettiğini bildirmesidir. Bu mana da, ancak iki mef'ı'.'ılün birden 
zikredilmesi ile gerçekleşir. Benzer bir durum da, "Onlar, kendi canları çekmesine 
rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. "805 ayetinde söz konusudur. 

Eğer gaye mef'ullerden biri ise, bu durumda teki zikredilir. Mesela .:.ı_,;;tŞ_, 
öl5)1 (Zekatı verirler)806 ayetinde böyle bir durum söz konusudur. Buradaki amaç, 
mükelleflerin Üzerlerine farz olan zekat yükümlülüğünü yerine getirip ihmal et
mediklerini ifade etmektir. Bu yüzden asıl amaç olduğu için mef'ulü, yani zekatı 
zikretti. 

802 el-Leyi 92/5-6. 
803 Buhar!, Ezan, 1 55; Daavat, 18; Müslim, Salat, 194; Mesacid, 137; Ebu Davud, Salat, 146; 

Tirmizl, Salat, 1 12; Nesfü, Tatblg, 26; İbn Mace, İkametu's-salat, 18 .  
804 el-Kevser 108/1 .  
805 el-İnsan 76/8. 
806 el-Maide 5/55 . 
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Allah Teala Cehennem ehlinin şöyle diyeceğini bildirmiştir: "Biz namaz kı
lanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. "807 Burada yoksulu doyurabilecek 
kimselerin cimrilik edip buna yanaşmadığından ve kalplerinin katılaştığından bah
setmek amaçlandığı için sadece gaye zikredildi, yedirilen şeylerden bahsedilmedi .  

Kur'an' ın bu üslubu düşünülmelidir. Ayetlerde amaçlanan önemli mesele
lerden bahsedilip diğerlerinin hazfedilmesi, okuyucuya onun i' caz yönlerinden 
birini ve fesahatinin kemalini gösterir. 

!..I; (bırakmak) fiili ise bu anlattıklarımızdan hiçbirini ifade etmez. Ayrıca bu 
fiil i le bir şey övülmez de.  Mesela !..I � <J')\.; (Falanca kişi terk etti/bıraktı) desem 
kesinlikle her hangi bir mana hasıl olmaz. Halbuki "yediriyor, veriyor, hibe edi
yor" vb. ifadeler bir anlam taşır. O halde mutlaka terk edilen şeyin zikredilmesi 
gerekir. Bundan dolayıdır ki, "Falanca kişi bırakan" denmez. Ama "Falanca kişi, 
yedirendir, verendir." denir. Nitekim Allah ' ın isimlerinden biri de �I (bol bol 
Veren) 'dir. 

-

Bırakmak fiilini vermek fiiline kıyas etmek, en fasit kıyaslardan biridir. 

Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun cümle-i mahkiyyedir (h ikaye edilen 
cümledir ) .  Zemahşerl şöyle demiştir: Sonradan gelenler arasında ona iyi bir nam 
bıraktık Yani sonradan gelen ümmetler içinde şu sözü bıraktık: Nuh 'a selam ol
sun! Bu, şu anlama gelir: Daha sonra gelen insanlar Nuh'a selam okuyup onun 
için dua ederler. Bu söz, hikaye edilen bir cümleden ibarettir. "Onu indirdik su
resini okudum. "  diyen kimsenin kelamına benzer. 

e) Allah Teala Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun ayeti ile , bu selamın 
alemler içinde Nuh'un üzerine olduğunu bildirmiştir. Alemler içinde meydana 
gelen bu selam da, malum olduğu üzere alemlerin ona selam okumasından iba
rettir. Herkes ona selam okuyup onu över ve ona dua eder. Bu yüzden Allah 
Teala "Onlar içinde ona selam olsun! "  buyurdu. 

Allah'ın Hz. Nuh 'a  olan selamı, sonradan gelen ümmetlerle mukayyet de
ğildir. Bu yüzden, bu şekilde mukayyet olarak Allah' a dua etmek uygun değildir. 
Mesela "Alemler içinde Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- selam olsun! " ,  "Ey 
Allah' ım! Alemler içinde Resulüne selam eyle!"  denmez. Eğer bu ayetteki selam 
Allah'a  ait olsaydı, bu şekilde Allah' ın selamda bulunmasını istemek dinen meş
ru olurdu. 

Onların "Allah Teala onu alemler içinde selamladı,  sonradan gelenler ara
sında da onun için bir nam bıraktı. " sözüne gelince , şurası iyi bilinmeli ki; Allah 
Teala peygamberlerine kendi yolunda kavimlerinden gördükleri ezalara katlan
maları, kendi mesajını insanlara iletmeleri ve davet yolundaki sıkıntılara göğüs 

807 el-Müddessir 74/43-44. 
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gerip sabretmelerine mükafat olarak, sonradan gelenler arasında onlar için selam 
ve güzel övgüyü var etmiştir. Nuh'a  bıraktığı bu namın, bütün alemleri kapsa
dığını ,  söz konusu selamlamanın istisnasız bütün alemlerde var olduğunu, bunu 
melekler, cinler ve insanlar arasında nesilden nesile, bir zamandan diğer zama
na geçerek sürdürdüğünü bildirmiştir. Ayrıca bunun, Rabbinin emirlerini yerine 
getiren ve bu uğurda insanların çıkardığı güçlüklere sabır gösteren Hz. Nuh'a 
mükafat olduğunu haber vermiştir. Bir de ,  onun yeryüzü sakinlerine gönderilen 
ilk resul olduğunu, kendisinden sonra gönderilen bütün peygamberlerin onun 
dinini tebliğ ettiğini beyan etmiştir: "Allah Nuh 'a buyurduğu şeyleri size de din 
olarak buyurmuştur. "808 

Onların "Bu İbn Abbas'ın görüşüdür. " sözüne gelince, daha önce de belirtil
diği gibi, İbn Abbas ve diğerleri bu sözleriyle , Hz. Nuh 'a  olan selamın, güzel övgü 
ve doğru lisandan ileri geldiğini ifade etmek istemişlerdir. Daha sonra müfessir
ler, selamın manası üzerinde durmuşlardır. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Peygamberlere Salavat Getirilmesi: 

İsmail İbn İshak kitabında şu rivayeti nakletmiştir: "Bize Muhammed İbn Eb'i 
Bekir el-Mukaddem!, Ömer İbn Harun, Musa İbn Ubeyde, Muhammed İbn Sabit 
kanalıyla Ebu Hureyre'den şöyle nakletti: 

Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- buyurdu ki: "Nebilere ve resullere salavat 
getirin! Çünkü Allah Teala beni peygamber olarak gönderdiği gibi onları da pey
gamber olarak göndermiştir. "809 Salat ve selam O'nun üzerine olsun! Bu rivayeti 
Taberani, Debri, Abdurrezzak ve Sevri kanalıyla Musa' dan nakletmiştir. 

Taberani şöyle demiştir: "Bize İbn Meryem, Firyabi, Süfyan, Musa İbn 
Ubeyde, Mahmmed İbn Amr İbn Ata kanalıyla İbn Abbas'tan şöyle nakletmiştir: 
Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- buyurdu ki : Bana salat okuduğunuz (salavat 
getirdiğiniz) zaman diğer peygamberlere de salat okuyun! Çünkü Allah beni pey
gamber olarak gönderdiği gibi onları da peygamber olarak göndermiştir."810 

Hafız Ebu Musa el-Medini şöyle demiştir: "Senediyle birlikte belağ yoluyla 
bana nakledildiğine göre selef alimlerinden biri , rüyasında Hz. Adem' i (Allah' ın 
salat ve selamı, onun ve tüm peygamberlerin üzerine olsun) görmüş. Çocukla
rının kendisine az salavat getirdiğinden şikayet eder gibi bir hali varmış. "  Ebu 
Musa her ne kadar zayıf bir ravi olsa da, hadisi kullanılabilir. 

808 eş-Şura 42/13 .  
809 Elbani bu rivayet hakkında şöyle demiştir: Senedi son derece zayıftır. Senette bulunan Belh

li Ömer İbn Harun, metruktur. Onun hocası Musa İbn Ubeyde de onun gibidir veya ondan 
biraz daha az zayıftır. 

810 Bu rivayeti Taberani'de bulamadım. Ancak bu rivayet de önceki gibi zayıftır. 
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Bir çok alim bütün peygamberlere salavat getirmenin İslam tarafından ön
görüldüğü konusunda icma' olduğunu nakletmiştir. Muhyiddin en-Nevevi' de 
bu alimler arasında yer alır. İmam Malik'in Peygamber Efendimiz dışında hiçbir 
peygambere salavat getirmediği nakledilmiştir. Ancak onun bu görüşünü benim
seyenler bu durumu şu şekilde yorumlamışlardır. "Biz, Peygamber Efendimi
ze salavat getirerek Allah'a ibadet ettiğimiz gibi onun dışındaki peygamberlere 
salavat getirerek ibadet etmeyiz. "  

Allah Teala Hali'li (dostu) Hz. İbrahim' in (a .s . ) kavmine şöyle dediğini bildir-
miştir: 

Hani o, babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz kime kulluk ediyor
sunuz? Al/ah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O 
halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?" 

Siz alemlerin Rabbi dışında başka ilahlara tapıp dururken O'nun huzuruna 
çıkartıldığınız zaman size nasıl karşılık vereceğini düşünüyorsunuz? O'nun isim
leri, sıfatları ve rububiyeti konusunda eksik düşünceleriniz, sizi başka ilahlara 
kulluk etmeye mecbur bıraktı . Oysa Allah hakkında, şanına yakışır şekilde O'nun 
her şeyi bildiğini, her şeye gücünün yettiğini, kendisi dışında kalan bütün varlık
lardan müstağni olduğunu, onların ise kendisine muhtaç olduğunu,  yarattıkları
na karşı adaletle muamele ettiğini, yarattıklarını idare ederken yalnız olduğunu, 
hiç kimsenin bu hususta O'na ortak olmadığını, işleri en ince ayrıntısına kadar 
bildiğini, mahlukatından hiçbir şeyin O'na gizli kalmadığını, tek başına bütün 
insanlara yeteceğini, hiçbir yardımcıya ihtiyaç duymadığını, zatıyla Rahman 
olduğunu,  insanlara merhamet etmek için Rahmet sıfatına muhtaç olmadığını ,  
dünyadaki kral ve diğer liderlerin ise buna muhtaç olup O'nun gibi olmadıkları
nı, halklarının durumunu kendilerine bildirecek ve onların ihtiyacını gidermede 
kendilerine yardımcı olacak birilerine gereksinim duyduklarını, kendilerinden 
aracı koyarak merhamet dileyecek insanlara ihtiyaçları olduğunu düşünselerdi, 
ihtiyaçlarının zaruri, güçlerinin yetersiz, kendilerinin de aciz ve gerekli ilimden 
yoksun olmalarından dolayı hemencecik vasıtalara ihtiyaç duyarlardı. 

Her şeye gücü yeten, zatıyla her şeyden müstağni olan, bütün her şeyi bilen, 
rahmeti her şeyi kaplayan Rahman ve Rahim olan Allah' ın kendisi i le kulla
rı arasına aracılar koyması , O'nun rububiyetine, uluhiyetine ve tevhidine zarar 
verirdi. Kendisi hakkında olumsuz düşünceler beslenirdi .  Dolayısıyla böyle bir 
şeyi kulları için din olarak belirlemesi imkansızdır. Akıl ve fıtrat bunun meydana 
gelebileceğini mümteni görür. Bunun bütün çirkinliklerden daha çirkin olduğu, 
akl-ı selimce onaylanmıştır. Şu örnek bu durumu daha da açık hale getirir: 

"Kulluk eden, Ma'büdunu ta'zim eder. O'nu ilah olarak kabul edip, O'na 
boyun eğip itaat eder. Allah Teala ise, ta'zimin, saygının, ilah olarak kabul edil
menin, boyun eğip itaat etmenin en mükemmel şekline layıktır. Bu, sadece O'na 

·, 
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mahsustur. En kötü zulüm, Allah'ın hakkını başkasına vermek veya O'na ortak 
yakıştırmaktır. Bir de O'na ortak yapılan kendi kulu ve kölesi ise , bu zulüm daha 
da kötüleşir. 

Haniflerin rehberi İbrahim (a.s. ) müşrik hasımlarına şöyle demiştir: 

''Allah 'tan başka bir takım uydurma ilôhlar mı istiyorsunuz? O halde, 
alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?" 

Eğer son ayetin anlamı "Allah ile birlikte başka ilahlara tapıp O'na ortak 
koşarken ,  Rabbinizin size ne şekilde muamele edeceğini düşünüyorsunuz?" bi
çiminde olursa, o zaman bu tehdidin altında şöyle bir anlam söz konusu olur: 
Rabbiniz hakkında hangi kötü düşünceleri beslediniz ki O'nunla birlikte başka 
ilahlara taptınız? 

Müşrik kimse, ya Allah Teata' nın kendisiyle birlikte atemi idare edecek vezir 
ve yardımcı gibi birine ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir ki, bu da, zfüıyla ken
disi dışındaki bütün varlıklardan müstağni olan ve onların kendi zatına muhtaç 
olduğu İlah'a  yakıştırılan en büyük eksikliktir. Ya da, Allah Teala'nın kudreti
nin ancak ortağının kudreti ile tamamlanacağını zannetmektedir. Yahut Allah 
Teala'nın aracılar kendisine bildirinceye kadar bir şeyi bilemediğini ,  aracıların 
kendisinin merhamet etmesini sağlamadan önce merhamet edemediğini, tek 
başına kuluna yetmediğini , kulların birbirine aracı olduğu gibi vasıtaların şefaati 
olmadan kulunun isteklerini yerine getiremediğini , bu yüzden şefaatçiye , ondan 
yararlanmaya, onunla birlik olup azlıktan çokluğa çıkmaya ve onun desteğini 
alarak zilletten izzete kavuşmaya muhtaç olduğu için aracıların şefaatini kabule 
gereksinim duyduğunu düşünmektedir. Ya da Allah Teala'nın dünyada kralların 
yaptığı gibi ,  aracıların kulların ihtiyaçlarının giderilmesini istemeden önce on
ların dualarını kabul etmediğini zannetmektedir. İşte insanların şirk koşmasının 
temeli bunlara dayanır. 

Müşrik kimse, Allah Teala'nın kendi duasını uzak olduğu için, aracılar ile
tinceye kadar işitmediğini veya mahlukatın O'nun üzerinde bir hakkı olduğunu 
zanneder. Sonra da mahlukatın Allah ' ın üzerinde olan bu hakkı ile yemin eder. 
İnsanların, krallara ve ileri gelen kimselere, onların nezdinde değerli ve görüşleri 
geri çevrilmeyecek kimselerle ulaşmaya çalıştıkları gibi, o da mahlukatı kullana
rak Allah' a ulaşmaya çalışır. 

Bütün bunlar Allah Teata'nın rububiyetine zarar verir, O'nun hakkının çiğ
nenmesi anlamına gelir. 
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İbn Kayyim bir başka münasebetle bu ayet hakkınd
,
a şunları söylemiştir: 

O'nunla birlikte başka ilahlara tapıp dururken Rabbinizin size nasıl karşılık 
vereceğini zannediyorsunuz? O'nun hakkında ne düşünüyorsunuz ki, O'na or
taklar koştunuz? Yoksa O' nun ortaklara ve yardımcılara ihtiyaç mı duyduğunu 
düşünüyorsunuz? Ya da O'nun kullarının halini b ilmediğini, bu yüzden tıpkı kral
larda olduğu gibi kendisine onlardan haber verecek ortaklara ihtiyaç duyduğu
nu mu zannediyorsunuz? Veya onların ihtiyaçlarını ve işlerini tek başına idare 
etmeye kadir olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yahut O'nun katı olduğunu, bu 
yüzden kullarına merhamet etmesini isteyecek şefaatçilere ihtiyaç duyduğunu 
mu zannediyorsunuz? Ya da, O'nun zelil olduğunu, bu yüzden az iken çok, zelil 
iken aziz olacağı bir veliye ihtiyaç duyduğunu mu düşünüyorsunuz? Yahut bir 
çocuğa gereksinim duyduğu için, evlat yapmak gayesiyle bir eş edindiğini mi 
zannediyorsunuz? Allah Teala bunların hepsinden tamamen münezzehtir.81 1 

Sizi de yaptığın ız şeyleri de Allah yarattı. 

Bir çok kimse, bu ayette geçen L. edatının masdariye ması olduğunu belir
terek bunu, amellerin yaratıldığına delil olarak ileri sürmüştür.812 Halbuki bu, '._. 
masdariye değil, mevsuledir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: 

Sizi de yaptığınız şeyleri de, yontarak yaptığınız putları da, Allah yarattı. O 
halde nasıl olur da, Allah ' ın mahluku olmasına rağmen onlara taparsınız? 

Eğer buradaki , L.  masdariye ması olsaydı ayetin,  onların aleyhine değil de, 
lehine delil olması daha uygun olurdu. Çünkü mana ŞU şekilde olurdu: 

Allah Teala sizin onlara ibadet etmenizi yarattığı halde, yontarak yaptığınız 
putlara ibadet mi ediyorsunuz? 

Görüldüğü gibi düzgün bir mana ortaya çıkmadı. Bu durumda ayetin ,  onla
rın aleyhine bir delil olduğundan söz edilemez. 

Hasılı çoğu zaman masdariye ması ile mevsOle ması aynı yerde kullanılır. 
Birini diğerine tercih ettirecek bir neden de olmayabilir. Mesela "� ı.S..i.JI � 
(Oturan hoşuma gidiyor)" cümlesi mana bakımından güzel değildir. Eğer bura
daki ism-i mevsOle bir mevsuf getirilip, bu ism-i mevsOl de ona sıfat olursa, o za
man anlam düzelir. Şöyle ki , "� t.Ş..UI ıJ µı � (Senin oturduğun oturuş 
hoşuma gidiyor) " .  Benzer şekilde "..1.0 � c_Ş..i.JI  � (Zeyd' in gidişi hoşuma 
gidiyor. ) "  cümlesi eksiktir. Ama bu cümle "�j � 15..UI J� ı � (Zeyd' in 
gidişi gibi gitmek hoşuma gidiyor. ) "  şeklinde kurulsaydı, mana d

-
üzgün olurdu. 

Buradan hareketle , l... edatı ile masdariye ması kastedildiği zaman "fa L. � 
8 1 1  Medaricu' s-salikln III , 348. 
812 Buna göre ayetin anlamı şu şekildedir: Sizi de amel etmenizi de Allah yarattı. [Mütercim] 
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"h L._, ifadesi de eksik görülür. Şöyle ki; biri "Js·t: L. JSİ (Onun yediği şeyi 
yedi . ) "  cümlesini kurar, buradaki lo edatı ile mevsul olan mayı kastederse, mana 
düzgün olur. Eğer bununla masdariye masını kastederse anlam "Senin yeme
ni yedim" şeklinde olur. Anlam yine bozuk olur. Anlamın düzgün olması için,  
manın masdar anlamına delalet etmesini gösterecek ilave bir eke ihtiyaç duyulur. 
Mesela "JS4 W' J5T (Onun yediği gibi yedim. )"  cümlesinde olduğu gibi .  

Ebu'I-Kasım es-Süheyl! şöyle demiştir :813 "Şurası iyi bilinmelidir ki ;  L. edatı 
mevsule olup lafzı � ,j....s- ve � olan bir fiil ile vaslolunur ve bu fiilin faili de 
Allah Teala olursa, bu durumda bu edatın masdariye olarak kullanılması sahih 
olmaz. Çünkü cahiliye ve İslam döneminde akıl sahibi kimseler, insanoğlunun 
fiillerinin cevher ve cisimlere taalluk edemeyeceği konusunda birleşmiştir. Bu 
yüzden, biri çıkıp "Bir deve yaptım. " ,  "Bir dağ yaptım . " ,  "Bir demir yaptım. " ,  
"Bir taş yaptım. " ,  "Biraz toprak yaptım ."  diyemez. Sonradan meydana gelen bir 
şey kastedilerek "� lo �l (Yaptığın hoşuma gitti . )" ,  "WL; -"_j Jo.>' lo_, �İ 
(Zeyd' in ayakta iken yaptı

-
ğı hoşuma gitti . )" cümleleri kurulabiliyorsa "� .uıı_, 

"0_,1..-; L._, ayeti ancak Ehl-i Sünnetin görüşleri doğrultusunda yorumlanabilir. 
Buna göre anlam "Sizi ve amellerinizi Allah yarattı." şeklinde olur. Bu konuda 
Mu'tezilenin ileri sürdüğü görüş, hem nakil hem de akıl açısından yanlıştır. Çün
kü onlar, buradaki lo edatının müşriklerin put olarak yonttuğu taşlan gösterdiğini 
iddia edip ayetin "Sizi ve yaptığınız putları Allah yarattı . "  anlamına geldiğini ileri 
sürmüşlerdir. Böylece amellerimizin Allah Teala tarafından yaratıldığını inkar et
mek istemişlerdir. Görüşlerini desteklemek için Kur'an nazmının, söyledikleri an
lamı gerektirdiğini delil olarak sunmuşlardır. Çünkü daha önceki ayette "0_,�i 
(..)� lo (Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?)"  ifadesinde bulunan lo edatı, 
müşrikler tarafından yapılan taşlar yerine kullanılmıştır. Ancak onların bu görüş
leri, hem nahiv açısından, hem de mana bakımından yanlıştır. Nahiv açısından 
daha önce ifade ettiğimiz gibiL. edatı, fiil-i has814 ile birlikte masdariye olarak 
kullanılmaz. Mana bakımından ise , onlar yontmaya ibadet etmiyorlardı .  Aksine 
yonttuklanna ibadet ediyorlardı .  Bu anlam kesinlik kazanınca onların görüşlerini 
çürüten bu ayet, yontulmuş taşlan ve ibadet edilen putları gösterir. Bu durumda 
mana şu şekilde olur: Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Halbuki sizi ve yap
tığınız o taşlan Allah yarattı. 

Buraya kadar anlattıklarımız Mu'tezilenin görüşleri ile onların karıştırdıkları 
konuların açıklamasından ibarettir. Ehl-i Hakkın te'viline göre Nazm-ı Celll daha 
bedi' dir. İnkarcılara karşı getirilen delil daha güçlüdür. Onların benimsedikleri gö
rüş ise, hem fasid hem de muhaldir. Çünkü onlar da, bizim gibi kulların fiillerinin 
cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmeyeceği konusunda ittifak halindedirler. 

813 Süheyli, Netfücu'l-fikr, s.  189-190. 
814 _,.c:...ı , J..A> ,0l5, gibi umumi mana ifade etmeyen fiillere denir. [Mütercim. ]  
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Eğer "Bir sayfa yaptım . " , "Bir kase yaptım. " şeklinde cümle kurulabildiği, 
buna göre cisimlerin de yapılabildiği belirtilerek itiraz edilecek olunursa şu şekil
de cevap veririz: 

Burada ifade ettiğiniz örneklerde "yapmak" fiili, sadece telif ve terkipten 
ibaret olan şekle taalluk etmiştir. Bu da zaten "yapma" işinin kendisidir. Telif ve 
terkip edilmiş cevher ise , kesinlikle bizim ma'mulümüz (yaptığımız şey) değildir. 
Çünkü yapmak fiilleri (� ,J ... ;) cevherlere değil, sonradan meydana gelenlere 
taalluk eder. Bu husus, bizim ile Mu'tezilenin ittifak ettiği bir meseledir. O halde, 
bunun dışında bir manaya yönelmeleri uygun olmaz. 

Onların Kur'an nazmının güzelliği ile i'cazı konusunda söyledikleri son de
rece açıktır. Ancak bizim yorumumuz ile onların yorumu farklıdır. Şöyle ki; bu 
ayet, yaratıcının tek başına yaratan olması dolayısıyla O'nun ibadeti hak ettiğini 
açıklamak ve kendisi yaratamadığı gibi, üstelik yaratılmış olanlara ibadet eden
lere karşı delil getirmek için nazil olmuştur: " (Elin izle) yonttuğunuz şeylere mi 
tapıyorsunuz?" Yani, hiçbir şey yaratamayan, kendileri de yaratılmış olan putla
ra tapıp, sizi ve yaptığınız amelleri yaratan Allah ' a  ibadeti terk mi ediyorsunuz? 
Eğer bu ayette Allah Teala amellerin yaratılışını kendisine nispet etmeyip mecaz 
yoluyla insanlara nispet etseydi bu durumda aynı ifadeden Allah' ın ileri süreceği 
bir delil söz konusu olmazdı . Çünkü O, başka cinslerin yaratıcısı olduğu halde, 
onların kendi amellerini yaratan varlıklar olduğunu kabul etmiş olacaktı. Bu du
rumda yaratma hususunda onları kendisine ortak yapmış olurdu. 

Allah Tea.Ja yoldan çıkanların sözlerinden münezzehtir. Batılı savunanların 
tökezlemeleri ne kadar da çoktur! Onların delilleri ne kadar da çürüktür! Mezhep 
kaideleri ne kadar da basittir ! Hakka tabi olanlar için hak, ne kadar da açık ve 
nettir. Allah Teala bizi, hakka uyanlardan ve ona taraftar olanlardan eylesin! 

Bu anlattıklarımızı ,  Huzeyfe'nin sözü hakkında Ebu Ubeyd'in söylediklerin
den ibarettir. Ancak Kuteybl "İslahu'l-ğalat" adlı kitabında onun bu görüşüne 
muhalefet etmiştir. Ancak bu konuda çok büyük yanlış yapmıştır. Mu'tezile her 
ne kadar bunu açıkça söylemese de, ona muvafakat ederek yorumunu benimse
miştir. " Ebu' l-Kasım'dan yaptığımız alıntı burada sona erdi .  Ebu' l-Kasım ayetin 
başka bir anlama gelmediği veya daha uygun bir manasının bulunduğu durum
larda katı tavrını koymuştur. Bizimle birlikte hakkın yanında olan herkes, Allah 
Teala'nın kulları ve onların amellerini yarattığı, kainatta hareket eden ne varsa 
yaratıcısının Allah olduğu konusunda onun yanında yer alır. Bu görüşün doğru 
olduğuna dair, Kur'an , Sünnet, akıl ve fıtrattan binin üzerinde delil vardır. Ancak 
Mu'tezileye karşı bir delil olması için özen göstererek ayeti kendisine en uygun 
manadan başka bir manaya hamletmeye gerek yoktur. Zira diğer deliller buna 
gerek bırakmaz. Onlara karşı ayetin delil oluşu, başka bir açıdandır. Biraz önce 
de ifade ettiğimiz gibi, buradaki 1.5.ıJI , L. anlamına gelir. Nitekim ileride bu konuyu 
açıklayacağız. 

. 
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Ayet-i Kerime hakkında iki konu üzerinde duracağız: 

a) Bu ayet Kaderiye'nin görüşlerine delil olamaz. 

b) Hak ehlinin mezhebinin, onların görüşünün aksi olduğuna delalet eder. 

Burada iki mesele vardır: Biri ispat, diğeri selbdir. 

a) Selb : Kaderiye, amelleri kendilerinin yarattığını ileri sürerken bu ayetin 
kendileri için bir delil olduğunu iddia etmişlerdir. Bu hususta şunları söylemişler
dir: Allah Tea.Ja amelleri insanlara nispet etmiştir. Bu da göstermektedir ki , amel
leri yaratanlar onlardır. Ancak burada bizzat ameller kastedilmemiştir. Aksine ya
pılan putlar kastedilmiştir. Allah Teala onları ve onların yaptığı putları yaratanları 
kendisinin yarattığını bildirmiştir. Bu şu anlama gelir: Putların ana maddesini, 
yani yaratmanın üzerinde gerçekleştiği maddeyi Allah yaratmıştır. Fakat onun 
şekli, yani puta dönüştüğü hali ise insanların yapmasıyla olmuştur. Allah Tea.Ja 
bunu da kullara nispet etmiştir. Buna göre putlar, insanların sonradan var etmesi 
ve yaratmasıyla olmuştur. 

Kaderiye bu ayeti bu şekilde delil olarak kullanmıştır. 

Kaderi ve Allah'ın kulların fiillerini yarattığını kabul edenlerden bazıları şöy
le demiştir: "Ayet, kulların fiillerinin Allah Tea.Ja tarafından yaratıldığı konusun
da son derece açıktır. Çünkü buradaki L.. edatı, masdariye masıdır. Bu durum
da ayetin manası şu şekilde olur: Allah sizi ve sizin amellerinizi yarattı ."  Onlar, 
Süheyli ve diğer alimlerin söylediklerini kabul etmişlerdir. 

Kaderiye, onlara karşı şu şekilde itiraz etmiştir: "Burada L.. edatı nasıl mas
dariye ması olabilir? Eğer anlam 'Sizi ve ibadetinizi Allah yarattı . '  şeklinde olursa 
putperestlere karşı nasıl delil olarak ileri sürülebilir? Böyle olması, onlara 'Al
lah Teala, bizim putlara olan ibadetimizi yarattığına göre, bunu istemektedir. O 
halde bizi nasıl bundan men eder? Bu ibadet yaratılmış ve istenmiş iken nasıl 
olurda bunu bırakabiliriz?' şeklinde kendilerini savunmayı öğretmekten başka 
ne olabilir ki? Ayeti bu şekilde yorumlamak onların ibadetini kabul etmemeye 
delil olabilir mi? 

Kaderi kabul edenler ise şu şekilde cevap vermiştir: "Eğer ayetin akışını ve 
gayesini düşünürseniz, burada delil getirmeyi anlarsınız. Allah Teala putperestle
rin hiçbir surette yaratma gücüne sahip olmayan varlıklara ibadet etmesini, ken
dilerini ve amellerini yaratana kulluk etmeyi bırakmalarını kabul etmemektedir. 
Allah Teala sizi ve amellerinizi yarattığı halde nasıl olurda ona ibadeti terk edip 
ne sizi ne de amellerinizi yaratmayan, hatta hiçbir şekilde yaratma gücüne sahip 
olmayan varlıklara ibadet ediyorsunuz? 

Bu son derece güzel bir akıl yürütmedir. 

Kur·an-ı Kerim'de insanların hiçbir şekilde yaratma gücüne sahip olmayan 
varlıklara tapmaları ve onlarla yaratıcıyı bir tutmaları defalarca yadırganmıştır: 



-
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"O halde, yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Hôlô düşün
müyor musunuz?"815 

"Allah 'ı bırakıp da taptıkları (putlar), h içbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar, 
kendileri yaratılmışlardır. "816  

"İşte bunlar, Allah 'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kôfirler!) O'ndan başkasının 
ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zôlimler açık bir sapıklık 
içindedirler. "81 7 

Buna benzer pek çok ayet vardır. 

Netice olarak diyebiliriz ki, bu ayetlerle delil getirmek isabetli olur. Zatların 
yaratıldığı gibi amellerin yaratıldığı konusunda da, delil sabit olmuştur. Buraya 
kadar anlattıklarımız, Ayet-i Kerime hakkında iki tarafın ileri sürdükleri görüşler
den ibarettir. 

Doğrusu buradaki Lo edatı mevsuledir. Ancak bu, Kaderiye mezhebinin gö
rüşlerinin doğru olduğunu göstermez. Aksine mevsule olması, onların aleyhine 
delil teşkil eder. Bu durumu açıklamaya başlamadan önce bir mukaddime ile şu 
şekilde meseleye biraz açıklık kazandırılabilir: 

Delil ileri süren veya muhatapla konuşan kimse, kendi lehine veya muhata
bın aleyhine delil getirmeden önce sadece gaye ve amacına yönelmelidir. Delil 
getiren kişi, kendisinin de muhalif olduğu bir konudaki iddianın batıl olduğuna 
dair kanıtlarını sunarken, gayesi o iddianın batıl olduğunu açıklamak olmalıdır. 
Kendisinin zıddını taşıdığı bir özelliğin kendisinde bulunduğu iddiasını reddet
meye odaklaşmalıdır. Eğer bu iddialar karşısında susup başkasının özelliklerini 
sıralamaya kalkışırsa bu, isabetli bir davranış olmaz. Bu hakikat anlaşılınca şöyle 
deriz: Allah Teala, putperestlerin putlara ibadetini reddedip, onların ibadet edil
meye layık olmadıklarını açıkladı. Surenin akışından bu ayetin ,  onların Allah'a  
ibadet etmeyi terk ettiklerini yadırgamak üzere nazil olmadığı, aksine ibadeti hak 
etmeyen varlıklara ibadet etmelerini reddetmek için nazil olduğu anlaşılır. Eğer 
Ayet-i Kerime, "Allah'a ibadet etmiyorsunuz, Halbuki o, sizi ve yaptıklarınızı 
yarattı" şeklinde olsaydı buradaki L. edatının masdariye ması olduğu kesinlikle 
ortaya çıkardı .  15.lll manasına mevsule olması güzel olmazdı. Çünkü mevsule 
olması durumur{da mana şu şekilde olurdu: "Nasıl Allah'a ibadet etmezsiniz! 
Halbuki O, sizi ve amellerinizi var etmiştir. O, var etme ve yaratma nimetleriyle 
size ihsanda bulunmuştur." Bu ve diğer mana, Lo edatının masdariye olması du
rumunda söz konusu olur. 

815 en-Nah! 1 6/1 7 .  
816 en-Nah! 16/20. 
817 Lukmfm 31/1 1 .  
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Ayetin akışına baktığımız zaman, Allah Teala'nın putperestlerin ibadeti hak 
etmeyen nesnelere tapınmalarını yadırgadığı anlaşılır. O halde", mutlaka bura
da bunun zıddı bir mana açıklanmalıdır. Bu yüzden, tapılan nesnelerin Allah' ın 
mahluku olduğu belirtilmiştir. Allah'ın yarattığı varlıklardan hiçbiri ibadet edil
meye değmez ve kendilerine ibadet edilmeyi hak etmez. 

Bu anlamın "Allah 'ı bırakıp da taptıkları (putlar), hiçbir şey yaratamazlar. "818 
ayeti ile uyum içinde olduğu düşünülmelidir. Ayrıca Allah Teala'nın, kendisini 
yaratmamış, aksine kendisinin onları yarattığı sahte ilahlara ibadet etmeyi ne 
kadar çirkin gördüğü de düşünülmelidir. 

Bu anlattıklarımız, "Sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı . "  ayeti ile kastedilen 
manadır. Buna benzer bir ayet de el-A'raf Suresi'nde bulunur: " (Ey Kafirler!) 
Allah 'ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. "819 Yani onlar da sizin gibi ya
ratılmış kullardır. O halde nasıl olur da, yaratılmış birine taparsınız! 

Kur'an'ın yöntemi düşünülmeye şayan bir yöntemdir. Eğer Kur'an, bazıları
nın söylediği gibi Allah Teala'nın güzel sıfatlarını ve Yasin suresinde bahsi geçen 
adamın "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! "  dediği gibi 
yaratmanın sadece O'na ait olduğunu belirtmek isteseydi, kuşkusuz bunu ya
pardı .  Ancak burada gaye, insanlara Allah'a ibadet etmenin güzel bir davranış 
olduğunu, ibadeti yalnızca O'nun hak ettiğini belirtmeyi hedeflediği için bunu 
gerektiren delilleri sıraladı. Bu çerçevede O'nun kulları yaratan ve yoktan var 
eden olduğunu belirtti. Gerçekte bu, Allah'ın insana verdiği bir nimettir. O halde 
nasıl olur da insan, O'na ibadet etmeyi terk edebilir! Eğer "Sizi ve yaptıklarınızı 
Allah yarattı . "  ayetinden kastedilen mana bu olsaydı, şöyle denmesi gerekirdi :  
Allah 'a  ibadet etseler ya! O onları ve  amellerini yarattı . 

Bu mesele düşünülmelidir. Zira gayet açıktır. 

Ebu' l-Kasım'ın Mu'tezile'nin ayetten çıkardıkları delili açıklarken söylediği 
"buradaki L. edatı masdariye olamaz. Masdariye olması nahiv bakımından uygun 
değildir." sözü yanlıştır. Lo" edatı fiil-i has ile kullanıldığı zaman masdariye manası 
taşımaz."  iddiasının ise batıl olduğu daha önce belirtilmişti. Çünkü, müphem 
olan fiil-i has ile masdariye ması olarak kullanıldığı şu ayetlerde görülmektedir: 

· y� lj\5 �J OJ� J Lo ...ıı ı  ı�i � (Allah 'a verdikleri sözden döndüklerinden 
ve yalan söylediklerinden dolayı .  . . )820 

._,1.:.S:Jı ...ı .... .....h; r5 � (Öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca . . . )821 

818 en-Nah! 16/20. 
819 el-A'raf 7/194. 
820 et-Tevbe 9/77. 
821 AI-i İmran 3/79. 
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0 y � r k� J J;-JI _r.A: ._,;.; 'Jı � 0 y); rs L...; (Bu, sizin yeryüzünde haksız 
olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. )822 

Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Bu ayetlerde geçen fiiller, fiil-i 
hastır. Bunlar, yapmak anlamını ifade eden fiillerden daha özel bir manaya sa
hiptir. o halde, Lo edatı bu fiillerle masdariye manasına kullanıldığına göre yap
mak manasına gelen fiillerle masdariye olarak zaten kullanılır. 

Kaderiye'nin "Onlar yontma işine ibadet etmiyorlardı, yontulmuş olan taşlara 
ibadet ediyorlardı." şeklinde ileri sürdükleri delil, fasittir. Çünkü Lo edatı, � fiiliyle 
alakalı olarak değil, J...s- fiiliyle ilgili ola�ak kullanılmıştır. O halde, burada mevsule 
olmasından başka bir seçenek yoktur. ikincisinin masdariye olması birincisinin de 
masdariye olması anlamına gelmez. Bu şekilde yapılan bir açıklama, fasittir. 

Ebu'l-Kasım'ınlo edatının masdariye anlamına geldiği konusunda anlattıkla
rı, kendi görüşünü ispat konusunda delil olmaz. 

"Kulların fiilleri cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmez." iddiasına ise şu 
şekilde cevap verilir: "Kulların fiilleri cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmez 
sözü ne anlama gelir? Bu söz ile onların fiillerinin, cevher ve cisimleri yarat
maya taalluk etmediğini mi kastetmiştir? Yoksa onları değiştirip şekil vermeye 
bir etkisinin olmadığını mı belirtmek istemiştir? Ya da bunlardan daha geniş bir 
manayı mı kastetmiştir? Bu ifade, farklı anlamlara gelebilecek bir sözdür. Eğer 
bunlardan ilkini kastetmişse, bu kabul edilir. Ancak, buradan bu sonuç çıkmaz. 
Çünkü Lo edatının mevsule olması, bunu gerektirmez. Putların insanlar tarafın
dan yapılması, onların yapıldığı ana maddenin de insanlar tarafından yapıldı
ğı sonucunu doğurmaz. İnsanların put yapması, "Ev yaptım" ,  "Kapı yaptım . " ,  
"Duvar yaptım . " ,  "Elbise yaptım." cümlelerinde olduğu gibi bir yapmadan iba
rettir. Bu hak'ikl bir kullanımdır. Akla, dile, dine ve örfe uygundur. Bu tartışılmaz 
bir husustur. Bu cümleler putların yapılmış olmasıyla aynıdır. Eğer fiillerin cevher 
ve cisimlere şekil vermede bir etkisinin olmayacağını kastediyorsa bu, kesinlik
le batıldır. Eğer bununla ortak bir ölçüyü kastediyorsa yine bu, batıldır. Çünkü 
böyle bir görüş, hakkı ve batılı nefyeder. Batılın nefyedilmesi doğrudur, ancak 
hakkın nefyedilmesi ise batıldır. 

Onların amellerinin cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmesi mümkündür. 
Bu da efal-i hassa'dan biriyle ifade edilebilir. Bunun delili ise şu ayeti kerime
dir: 0 � L.. 0J..ı....üİ (Yonttuklarınıza mı ibadet ediyorsunuz? ) .  Bu ayette geçenL.. 
edatı mevsuledir. Kulların fiili olan yontmanın cisim üzerinde geçekleştiği ifade 
edilmiştir. O halde, efal-i hassanın cisimler ve cevherler üzerinde gerçekleşmesi 
ile efal-i ammenin cisimler ve cevherler üzerinde gerçekleşmesi arasında ne fark 
vardır? Putun kendisi put olması için yapılmadı .  Aksine insanların amelleri onu 

822 Gafir 40/75 .  



4 70 ·:· Beda i' ut-tefsir 

put haline getirdi ve bu yüzden onlara put dendi. Tıpkı putların yine insanların 
fiiliyle yontulup, yontuk vasfını aldıkları gibi .  Bu durum gayet açıktır. 

Ebu'l-Kasım'ın Kaderiye ' nin iddialarını çürütürken verdiği cevapta geçen 
"Sayfa yaptım. " ,  "Kase yaptım."  gibi cümleler hakkında şunu söyleriz: Bu cüm
lelerde fiiller, birleştirip terkip etmek olan şekille alakalıdır. Bu da yapmanın ta 
kendisidir. Bu ayette de fiil, taşın yontulup düzeltilerek puta dönüşmesi olan tas
vire yöneliktir. 

Yine o, "Bu ayet yaratmanın sadece kendisine ait olduğu için Yaratıcı'nın 
ibadeti hak ettiğini belirtir. " demişti. Bunun cevabı daha önce verilmişti. Ayet-i 
Kerime putların ,  Allah'ın yarattığı nesneler olması hasebiyle onların ibadet ede
ceği ilahlar olamayacağını açıklamak için nazil olmuştur. Bunun da Kur'an! şa
hitlerini sıralamıştık. 

"Burada 'Yonttuklarınıza ibadet mi ediyorsunuz? Oysa Allah onları yarattı . '  
demek yeterli olurdu. Bunu demek yerine 'Sizi de  yaptıklarınızı da  Allah yarattı . '  
ifadesinin tercih edilmesinden, putperestlerin kendilerini ve yaptıklarını yaratan 
Allah'a ibadeti terk etmeleri konusunda onlara karşı delil getirmenin hedeflen
diği anlaşılır. " şeklinde bir itiraz ileri sürülürse şu şekilde cevap verilir: Allah' ın 
ilahları ve onlara tapanları yarattığı anlatmasında, putperestlerin kötü halleri, 
yanlış düşünceleri, Allah' ı bırakıp putlara tapmaları konusunda akıllarının ken
dilerini yanılttığının açıklaması bulunmaktadır. Burada sadece Allah Tea!a'nın 
ilahları yarattığını belirtmekle yetinilmemesi bu manaları içerir. Allah Teala sizi 
ve sizin gibi yaratılmış olan ibadet ettiklerinizi de yarattıysa, o halde akıllı kimse 
nasıl olur da kendisi gibi birine ibadet edebilir, onu ilah kabul edip, son derece 
ta'zim , saygı ve sevgi göstererek onu birler. Kendinize ve Rabbinize bundan daha 
büyük bir zulüm yapabilir misiniz? Allah Teala bu manaya şu Ayet-i Kerimede 
işaret etmiştir: " (Ey Kafirler! ) Allah' ı b ırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. "823 
İbadet edilen varlığın ,  ibadet eden varlık gibi olmaması gerekir. Eğer ibadet edi
len , ibadet eden gibi olursa, yaratılmış bir kul olur. Ma'bCıd'un yaratıcı bir Rab 
olması gerekir. 811, akıl yürütmelerin en güzeli ve en açığıdır. Bunun sayesinde, 
ayetin akışından hangi anlamın kastedildiği sabahın aydınlığı gibi ortaya çıktı. Bu 
anlamın açıklanması da cnlaşılır hale geldi. Allah'a hamdolsun ki , bu noktada 
çıkarılan problem çözüldü ve ayetin manasında bulunan kapalılık zail oldu . İbn 
Kuteybe' nin de bu ayetin Tefsiri : ini yaparken başarıya muvaffak olduğu ortaya 
çıktı. Ayrıca kulların amellerinin yaratıldığı hususunda Ehl-i Sünnetin görüşlerine 
paralel görüşler ileri sürdüğü anlaşıldı .  

Okuyucular, bu ayetin yorumunu uzattığımızı düşünmesınler. Çünkü burada 
onlara, ilmi toplantılarda zar zor işitebilecekleri konuları ayrıntılı biçimde anlattık. 
Kaynakların genelinde bulunmayan temel kaide ve prensipleri verdik. 

823 el-A'raf 7/194. 
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"L. edatının mevsO!e olduğunu takdir ettiniz. O halde kulların fiillerini Allah ' ın 
yarattığına dair bu ayetin delil olmasını açıklayacağım ."  sözünüz nerde kaldı? 
şeklinde bir itiraz yapılacak olursa, şöyle cevap veririz: Evet, bu konuda bir vaat
te bulunmuştuk. Şimdi bu vadimizi gerçekleştirmenin zamanı geldi: 

L. edatının mevsO!e olduğu takdirine göre, şu şekilde bu ayeti Allah ' ın, kul
ların fiillerini yarattığına delil olarak getiririz: Allah Teala kulları ve kulların yap
tığı putları yarattığını bildirdi. Putlar, kulların çalışması sonucu put oldu. Taşlara 
put ismi, ancak kulların onları bu hale getirmeleri neticesinde verilir. Allah Teala 
Halık (yaratıcı) olunca, bu ismin hakkıyla kullanılması O'nun, hem ana maddesi, 
hem de sokulduğu şekil ile tamamen putların da yaratıcısı olduğu anlamına gelir. 
Putların yapıldığı ana madde Allah tarafından yaratıldığı gibi, onların sonradan 
aldıkları şekiller de Allah tarafından yaratılmıştır. Buradan, kulların ham madde
yi puta dönüştürürken yaptıkları amellerin de Allah tarafından yaratıldığı sonu
cu ortaya çıkar. Çünkü taşı puta dönüştürme işi, bizzat kulların hareketlerinden 
sadır olmaktadır. Allah Teala kulların hareketlerini yaratan olunca , onların davra
nışlarından kendi yarattığı varlıklar zuhur ederse, bunlar da O'nun mahluku olur. 
Bu yapılan izah, L. edatının masdariye olduğunu ileri sürerek yapılan izahlardan 
daha güzeldir. 

Bu ayette anlattıklarımızın bir benzeri de, ıJ �\ �I J ��� � L\ � �i) 
ıJ .f.5 J- LA ...ı!.A � r-.fJ lJl;:. j (On/arın zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da 
onlar için büyük bir ibrettir. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de 
yarattık. )824 ayeti hakkında geçerlidir. Yapılan en sahih yoruma göre, bu ayette 
geçen bunun gibi ifadesi ile gemiler kast edilmiştir. Burada gemilerin yaratıldığı 
haber verilmiştir. Gemiler de, ancak kulların fiilleri sayesinde gemi olmuştur. 

Burada geçen bunun gibi ifadesi ile develeri kastederek kara gemilerinin 
kastedildiğini söyleyenler şu iki nedenden dolayı doğrudan uzaklaşmışlardır: 

a) ul!..o (bunun gibi, benzeri) sözcüğü, ne hakikatte ne de lügatte gemi anla
mına gelir. Biri diğerinin yerine geçebiliyorsa onun için misi kelimesi kullanılır. 
Benzerlik ancak gemiler arasında olabilir. Deve ile gemi arasında bir benzerlikten 
söz etmek mümkün değildir. 

b) Bu ayetin hemen peşi sıra "Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onla
rın imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. "825 ayetinin gelmesi, bir önceki 
ayette onların bindikleri takdirde Allah Teala'nın boğulmalarını takdir edeceği 
gemilerin kastedildiğini gösterir. 

Burada Allah Teala insanlara iki açıdan onlara verdiği nimeti zikretmiştir: 

824 Yasın 36/41-42. 
825 Yasin 36/43. 
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a) Onların gemilere binmesini sağlaması. 

b) Gemilere bindikleri zaman boğulmaktan onları koruması . 

Buna benzer şekilde bir akıl yürütme de şu ayet hakkında yapılmıştır: 

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için 
barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koru
yacak zırhlar yarattı. Size olan n imetini Müslüman olasınız diye işte bu 
şekilde tamamlamaktadır.826 

İnsanların sıcaktan korunmak için giydiği elbiseler, kendileri tarafından üre
tilmiştir. Ancak Allah Teala, onları kendisinin yarattığını bildirmiştir. Halbuki elbi
seler, insanların ameli ile meydana gelmiştir. 

Benzer bir durum da şu Ayet-i Kerimede geçerlidir: 

Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve sizin için davar 
derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününüzde, ko
layca taşıyacağın ız evler; yünlerinden, yapağı/arından ve kıllarından bir 
süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir ticaret "!alı meydana 
getirdi.827 

Bu ayette geçen hayvan derilerinden yapılan çadır evler, insanlar tarafından 
yapılmıştır. Yine de onları, Allah' ın yarattığı belirtilmiştir. 

"Bu ayetlerde ev, gemi vs. gibi nesnelerin, bu hallerinin değil de, ana mad
delerinin Allah tarafından yaratıldığı belirtil iyor. " şeklinde itiraz edilecek olursa şu 
şekilde cevap veririz: Ana maddelere, insanların kullandığı bu isimleri söylemek 
uygun olmaz. Bu isimler ancak, söz konusu maddeler yapılıp mevcut şekillerini 
aldıktan sonra onlara verilebilir. Allah Teala da, onların bu halleriyle kendisinin 
yarattığı yaratılmış nesneler olduğunu bildirdi. 

Her şeyin en doğrusunu en iyi Allah Teala bilir. 

Bu ayette geçen L.. edatı, bazılarının ifade ettiği gibi masdariye ması olursa 
yine delil getirmeye elverişli olur. Ancak bu şekilde delil getirmek, hiç de güçlü 
değildir. Çünkü bu durumda, Allah' ın putperestlerin kendi elleriyle yonttukları 
nesnelere ibadet etmeleri çirkin bulması ile o putları oyup onlara tapmaları es
nasında yaptıkları amelleri kendisinin yarattığını bildirmesi arasında bir uyum 
meydana gelmez . 

Evla olana göre buradaki L. edatı mevsOledir. Buna göre mana şu şekilde 
olur: Allah sizi yarattı, kendi ellerinizle yaptığınız ilahlarınızı da yarattı . Onlar da, 
Cenab-ı Allah' ın mahlukudur. O'na ortak olan ilahlar değildir. 

--------

826 en-Nahl 1 6/8 1 .  
827 en-Nahl 1/80. 
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Allah Teala, onların yapmalarını ve yaptıklarını kendisinin yarattığını haber 
vermiştir. Bu durumda bununla putların yapıldığı maddelerin kastedildiği söyle
nemez. Çünkü onların yapıldığı madde insanlar tarafından yapılmamıştır. Zira 
bu maddelere ancak insanların yapmalarından sonra yapılmış denebilir. 828 

Her ikisi de teslimiyet gösterip, onu alnının yanı yere gelecek şekilde ya
tırınca 

İbrahim peygamber oğluyla birlikte en mükemmel şekilde Allah'ın emirlerini 
yerine getirmek için koşuşturuyordu. Kendisine emredilen Kurban buyruğunu 
yerine getirmek için kararlılık içinde idi. Bu yüzden hiç tereddüt etmeden oğlunu 
yan olarak yere yatırdı .  Bıçağı alıp oğlunun boynuna uzandı. Bu esnada kendi 
nefsinden ve oğlundan yüz çevirdi .  Tamamen kendini Allah' ın emrini yerine ge
tirmeye vermişti. Kalbi ve iç dünyası bütündü. Allah'ın emrini yerine getirmeye 
mani olacak her türlü engeli aşmıştı. 

Her ikisi de teslimiyet gösterip Yani İbrahim (a.s . )  ile onun oğlu Allah' ın em
rine boyun eğdiler. Ne babadan, ne çocuktan bir itiraz geliyordu . . .  Söz konusu 
olan tam anlamıyla bir teslimiyet ve boyun eğmekten başka bir şey değildi. 

Onu alnının yanı yere gelecek şekilde yatırınca Yani, oğlunun yüzünün bir 
tarafını yere yatırdı .  �I uyku esnasında yüzün yere konan tarafı anlamına 
gelir. Burada boğazlanmak istenenin yatırılış şekli kastedilmiştir. 829 

Ilyôsfn'e selôm olsun! 

İlyasln kelimesi iki şekilde okunmuştur.830 

Birinci Kıraat: İsmall (�L...... 1 )  kelimesinin vezninde İlyasln (�L)J) şeklin
de okunmuştur. Bu durumda iki açıklama söz konusu olur: 

a) İlyasln kelimesi Hz. İlyas peygamber' in ikinci adıdır. Tıpkı melek Mikfül'in 
bir adının da Mika! olduğu gibi. 

b) İlyasln kelimesi çoğuldur. Bunun da iki şekilde izahı söz konusudur: 

1 .  İlyas! kelimesinin çoğuludur. �ır.-" örneğinde olduğu gibi bu kelimenin 
aslı iki ya ile ..:r.-.:--L)! şeklindedir. Daha sonra tahfif için yalardan biri hazfedilip 
�L)! denmeye başlanmıştır. Bu kelime ile Hz. İlyas'a tabi olanlar kastedilir. 

828 Şifüu'l-alil, s. 55. 
829 Medaricu's-salikin ili , 206. 
830 bk. İbn Mücahid, Kitabu's-seba fi' l-kıraat; Taberi, Cami ' ,  XXI l l ,  94. 
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Buna benzer bir hususu da Sibeveyhl, .:.ıJ_,.. .... ;,\ıı ve .:.ı�\ı ı kelimeleri hak
kında nakletmiştir. 

2 .  İlyas kelimesinin çoğuludur. Bu durumda ya harfi hazfedilmiştir. 

İkinci Kıraat: 0:-'� JT � r ';}....,. şeklinde okunmuştur. Bunun da birkaç izahı 
vardır: 

a} Yasin, İlyas peygamber'in babasının adıdır. Bu yüzdenJT (aile) lafzı ona 
nispet edilmiştir. Tıpkı �1.r.J JT örneğinde olduğu gibi. 

b) 0:-'� JT bizzat İlyas peygamberin adıdır. Bu durumda JT (aile) lafzı Yasln'e 
nispet edilmiştir. JT lafzı ile de öncekilerin ifade ettiği gibi Yasln' in kendisi kaste
dilmiştir. 

c) Burada nispet yası hazfedilmiştir. Şöyle ki, � (Yasin) denir. Fakat bunun 
aslı daha önce ifade edildiği gibi ._r.- �'dir. JT lafzı ise onlara bağlı olanları ifade 
eder. 

-

d) � (Yasin) Kur'an demektir. JT lafzı ile de Kur'an ehli kastedilmiştir. 

e) Bununla Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, onun ailesi, akrabaları ve 
bağlıları kastedilmiştir. Nitekim ileride bu konuya tekrar dönülecektir. 

Bütün bu görüşler zayıftır. Müfessirlerin bu görüşleri ileri sürmelerine Jİ laf
zının � lafzına izafe edilmesini problemli görmeleri neden olmuştur. Burada 
bahsi geçen peygamberin adı İlyas ve İlyasln'dir. Mushafta ayrık olarak naklet
mişlerdir. Bazı kurralar da bu kelimeyi � JT şeklinde okumuştur. Bir grup alim 
şöyle demiştir: Onun birkaç adı vardı. Yasin , İlyas ve İlyasin bunlardandır. Diğer 
bir grup alim ise "Yasin başkasının ismidir. " dedikten sonra bunun kimin ismi 
olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Kelbi Yasin' in Hz. Muhammed' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- ismi olduğunu söylemiştir. Başkaları ise bunun, Kur'an' ın adı oldu
ğunu belirtmiştir. Bütün bunlar apaçık yalan yanlış yorumlardan ibarettir. Bunla
rın hiçbirine ihtiyaç yoktur. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. Ancak bizim kanaatimize göre en doğrusu şu
dur: Bu kelimenin aslı t=" .r.! Jİ örneğinde olduğu gibi � JI' dir. Daha sonra 
kelimenin başındaki elif-lam harfleri ictimfü emsal ve ismin mahzuf olana dela
letinden dolayı hazfedildi. Bu tür örnekler Arap kelamında çoktur. Emsaller bir 
araya geldiği zaman hepsini birden telaffuz etmekten hoşlanmazlar. Bu yüzden 
hazfi karışıklığa yol açmayacak harfleri hazf ederler. Ancak emsallerin bir araya 
gelmediği yerlerde harfleri hazfetmezler. mesela �J ,,) : ,jı ,.)! kelimelerin
den nun harfi hazfedilmiştir. Ama A ifadesinde herhangi bir ha

.
zif söz konusu 

değildir. J.J kelimesindeki lam harfi nCın harfine benzediği için, rn1n ile birlikte 
onu da hazfetrnişlerdiL Araplar özellikle de yabancı b ir ismi kullanınca ve onu 
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kendilerine göre değiştirince bu yola başvururlar. Bu yüzden bu isme bir defa
sında ''-"'L:l! bir keresinde 0-:-"L:l! ve bir başka seferinde ı...r." _ demişlerdir. Belki de 

'-"'4bile demiş olabilirler. 

Kıraatlerden birine göre selam ona verilmiştir. Diğerine göre ise, ailesine ve
rilmiştir. Buna göre JT hakkında iki görüşe meyleden insanlar arasındaki ihtilaf 
şu şekilde bertaraf edilir: JT kelimesi eğer tekil olarak kullanılırsa, mudafun ileyh 
de ona tabidir. Şu ayette olduğu gibi: '-:"'ı.Llı D\_0y.1_JT ı#.�t (Firavun ailesin i  
azabın en  çetinine sokun!)831 Hiç kuşkusuz bu ayette Firavun JT kelimesinin ifade 
ettiği_ anl�mın içinde yer alır. Bu husus şu ayette de geçerlidir: �_,&;1 JT �.b:.i :ıiJj 
�_,)� r4Ll uıfaı \.} �j (".;_:: ı4 (Andolsun ki, b iz de Firavun'a uyanları ders 
alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. )832 Diğer örnek
lerde de aynı durum söz konusudur. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah 'ım Ebu 
Evfô 'nın ailesine merhamet et!" Hiç kuşkusuz Ebu Evfü da bu duanın kapsamına 
girer. 

Yine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah 'ım 
Muhammed'e ve onun aline (ailesine) merhamet et! Tıpkı İbrahim ailesine mer
hamet ettiğin gibi. " Bu dua Buhari'nin naklettiği rivayetlerin çoğunda, bu şekilde 
geçmektedir. Bu duada da İbrahim peygamber al (aile) kavramının içine dahildir. 
Muhtemelen "Kişinin ailesi, kendisidir. " diyenler de bu manayı kast ediyordur. 

Önce kişinin kendisi zikredilir, sonra da al zikredilirse, kişi al lafzının içine gir
mez. Kısacası ,  bir ismin al lafzı ile birlikte kullanılmasıyla kullanılmaması arasında 
fark vardır. Mesela..1..ı_j JT_, �) l.l.ı. ki (Bunu Zeyd'e ve ailesine ver. ) cümlesinde, 
al lafzı Zeyd' i  kapsamaz. Ama ..1..ıj J'J 1.l.ı. ki cümlesindeki al lafzı ,  ailesi ile birlikte 
Zeyd' i  de kapsar. Bunun örnekleri çoktur. Başka yerlerde bunları zikrettik. Hasılı 
lafzın manaya delaleti tek başına veya bir lafızla birlikte zikredilmesine göre de
ğişir. Örneğin fakir ve miskin kelimeleri böyledir. Bu iki kelime yan yana gelince 
iki farklı zümreyi gösterir. Ayrı ayrı zikredilince ise, aynı zümreye delalet eder. Bu 
yüzden,  zekat alabilecek gruplar arasında iki ayrı grup olarak geçmiştir. Keffaret 
konusunda ise, tek grubu ifade etmişlerdir. İmar. Islam, iyilik-takva, kötülük
çirkinlik, fısk-isyan vb. kavramlarda aynı durum söz konusudur. Bununla ilgili 
Kur'an-ı Kerim' de çok sayıda örnek vardır.833 

831 ôafir 40/46. 
832 el-A'rfıf 71130. 
833 Celau'l-efham s. 1 1 7-1 19. 
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131 .  İşte biz güzel davrananları böyle mükô.fatlandırırız. 
132. Çünkü O bizim mü 'min kullarımızdandı. 
133. Lut da gönderilen peygamber/erdendi. 
134. Onu ve ailesini kurtardık. 
135. Yalnız azaba uğrayanlar arasında kalan ihtiyar bir kadın hariç. 
136. Sonra diğerlerini yok etmiştik. 
137. Doğrusu siz, sabahleyin onlara uğrar üzer/erinden geçersiniz. 
138. Ve geceleyin. Düşünmüyor m usunuz? 
139, 140, 141 . Yunus da gönderilen elçi/erdendi. Dolu gemiye kaç

mıştı. Kur'a çekti ve kaybedenlerden oldu. 

Tefsiri: 

Zekeriya ve Yunus peygamber kur'a yöntemine müracaat eden iki büyük 
peygamberdir. Dört mezhep imamı, sahih bir yolla bize ulaşan bizden öncekile
rin şeriatını  delil olarak kullanmışlardır. 834 

834 et-Turuku' l -hükmiyye s. 294. 
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142. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. 

143, 1 44. Eğer Allah 'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecek
leri güne kadar onun karnında kalırdı. 

145. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. 

146. Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı 
bir nebat bitirdik. 

147. Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönder
dik. 

148. Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir sü-
reye kadar yaşattık. 

149. Putperestlere sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? 

150. Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? 

151 ,  1 52. Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; ''Allah 
doğurdu" diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. 

153. Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş! 

1 54, 1 55, 1 56. Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşün
müyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? 

1 5 7. Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin !  

1 58. Allah ile cinler arasında da b i r  soy birliği uydurdular. Andolsun, 
cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. 

1 59, 1 60. Haşa, Allah, onların nitelendirmelerinden yücedir. Ancak 
Allah 'ın halis kulları bunun dışındadır. 

Tefsiri: 

Burada Cenab-ı Allah, halis kulları dışında diğer bütün insanların O'na ya
kıştırdığı nitelendirmelerden kendisini tenzih etmiştir. Allah'ın halis kulları ise 
peygamberlerle onlara tabi olanlardır. 835 

Selef alimlerinden pek çoğu bu ayette geçen Allah' ın halis kullarını  peygam
berler olarak tefsir etmiştir. 836 

835 Celau'l-efham s. 9 1 .  
836 es-Savaiku'l-mürsele, 1 ,  153 .  
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' 0 'ı·� t.; - • �t_; J .  _, r· 
� ' ' ' �I 

1 61 ,  1 62, 1 63. (Ey Müşrikler!) Ne siz, ne de taptıklarınız, Cehenneme 
girecek olandan başkasını kandırıp Allah 'ın yolundan çıkaramazsınız. 

Tefsiri : 

Bu ayet şu anlama gelir: Siz, sadece O'nun ezeli ilminde Cehennemi boy
layacakları kesinleşen kimseleri aldatıp Allah'a ibadetten çevirebilirsiniz. Ancak 
böyleleri sizin aldatmanızla yoldan çıkar. 837 

c,;J Gµ 4 \ 1  otc �)DJı � GbJ 4 \ 1  t t f fo filo � '-J� l� Llj 
0�J\İı � ıj� t;� j� ) 4 ' wt'0)):] ı)ts 0µ 4 1 1 ıt .)�ı 
4 w · t ;)� ....;_;..:j � IJ� 4 1 1 <\ t  �l �I �� [5j 4 1 1 A ' .,,,, o .. .; c. cı , 
,J ' y .,.  '.h. 0 ' . ,_: - ıı ! � 1 ,:lj\ ,J ' y ' '.h. � 1 - • ! 1 \ �.)l:.ıJ L:.:..ili 1 ! �- :. ..il} "{ r .JJ� r- , v • "' r � .r-- _ . _ . J . ' , 

��i.J 4 w t t � J;_ � jp � wıt 0AWı f.ıi L� �µ 
r�:>� J) I � �; 4 w ıt ;)� �ıW\ 4 \ V ot 0J_} ?'.! �j-j 
�_;..j �tj � \ VAt'� J;_ � Jyj � \ V Yt �}}:JI t� �[j 

c � •)L.j � ' A . , ı)� � ��I �) �J .)� 4 \ V <\t  ZJ.J_;.;':� 
� , A .,. t �wı �) � wıj 4 , A , t"0:L�ı 

1 64, 1 65, 166- (Melekler şöyle derler: ) Bizim her birimiz için, bili
nen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz 
Allah' ı  tesbih ederiz. 

1 67, 1 68, 169. Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de 
bir kitap olsaydr, mutlaka Allah 'ın ihlaslr kullan olurduk! diyorlardr. 

1 70. İşte şimdi onu inkar ettiler. Ama ileride bileceklerdir! 

1 71 .  Anda/sun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir: 

1 72. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. 

1 73. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. 

1 74. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. 

837 Ravdatu'l-muhibbln , s .  51 . 
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1 75. Onların halin i gör, onlar da görecekler. 

1 76. Azabımızı acele mi istiyorlar? 

1 77. Azap yurtlarına indiğinde, uyarılan/arın (fakat yola gelmeyenle-
rin )  sabahı ne kötü olur! 

1 78. Sen bir zamana kadar onlara aldırma. 

1 79. Onların halini gör, onlar da göreceklerdir. 

1 80, 181 ,  182.  Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların n itelendirmele
rinden yücedir. Selam olsun gönderilen elçilere! Hamd, alemlerin Rabbi 
Allah ' a mahsustur. 

Tefsiri : 

Bu Ayet-i Kerimede Allah Teala insanların yakıştırdığı sıfatlardan kendisini 
tenzih etti. Sonra kendisine nispet ettikleri sıfatlarda kusur ve eksikliklerden uzak 
durdukları için peygamberlere selam verdi. Daha sonra mükemmel manasıyla 
hamde layık olmaya vesile olan sıfatları sadece kendisinin taşımasından dolayı 
zatını övdü. 

Bundan yararlanarak Ehl-i Sünnetin İmamı Muhammed İbn İdris eş-Şafü 
(rh .a . )  kitabının mukaddimesini oluşturmuştur.838 Söz konusu mukaddimede 
şöyle demiştir: "Hamd, kulların kendisini tavsif ettiğinin ötesinde kendisini tav
sif eden Allah'a mahsustur. " Bu sözüyle İmam Şafü, Allah' ın sıfatlarının yaratıl
mışların görüşüyle değil de, ancak nakil yoluyla bilinebileceğini ve sıfatlarının 
kulların tavsifinin ötesinde olacağını ifade etmiştir. Bu söz onun, Allah Teala'nın 
kendisi için var olduğunu belirttiği kemal sıfatlarının varlığını ve kendisine ya
kıştırılan kusur, eksiklik ve benzetmeden O'nun münezzeh olduğunu ifade eder. 
Allah Teala insanların kendisine yakıştırdığı sıfatlarla tavsif edilmez. O, ancak 
kendisini tavsif ettiği gibi tavsif edilir. 

İmam Şafü mukaddimesine şöyle devam etmiştir: "Nimetlerinden birine 
şükretmek ancak O'nun tarafından lütfedilen bir başka nimetle mümkün olan 
Allah'a hamd olsun.  O'nun önceki nimetine şükretmek ancak şükretmeyi gerek
tiren başka bir nimeti ile mümkün olur." 

Bu yukarıdaki sözüyle İmam Şafü şükrün, ancak şükredene bahşedilen bir 
nimet ile meydana geldiğini ifade etmiştir. Bu söz, onun sıfatları ve kaderi kabul 
ettiğini gösterir. Deha sahibi Müslümanlar ile o ilk Müslüman nesil bu düşünceyi 
taşıyordu.  Onlardan sonra gelen TabiCın , farklı görüşler içinde doğru olanı tercih 
etmeyi başardı. Daha sonra gelenler de onlara tabi oldular. Bu şekilde bir önceki 
nesil bir sonraki nesle tavsiyede bulundu. Sonradan gelen öncekilere tabi oldu . 
Bu şekilde peygamberlerine tabi olup onun izinden ilerlediler.839 

838 eş-Şafii, er-Risale, s. 8. 
839 es-Savfüku' l-mürsele s. I, 1 53-154. 
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Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların nitelendirmelerinden yücedir. 
Selam olsun gönderilen elçilere! Hamd, alemlerin Rabbi Allah 'a mah
sustur. 

Bu ayette Allah Teala kendisine sıfat yakıştıranların nitelemelerinden zatını 
tenzih etti, onların uydurdukları noksan ve kusurlardan uzak duran peygam
berlerine de selam verdi .  Son olarak da, kendisini övdü . Çünkü O, hamdi hak 
etmesine vesile olan bütün kemal sıfatları ile muttasıf ve hamdinin kemaline 
yakışmayan her türlü noksanlıklardan da münezzehtir. 840 

840 Celau'l-etham, s. 9 1 .  
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Rahmô.n ve Rahim A llah 'ın adı ile 

1 .  Öğüt dolu Kur'an'a and olsun ki 

2. Aksine kafirler büyüklük toslamakta ve muhalefet etmektedirler. 

3. Onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlar da feryad ettiler. 
Halbuki kurtulma vakti değildi. 

4. Kendilerinden bir korkutucu geldi diye hayret ettiler ve kafirler: 
"Bu bir büyücü, bir yalancıdır" dediler. 

5. ''Acaba o, bunca ilahı tek bir ilah mı  yaptı? Muhakkak bu, çok 
şaşılacak bir şeydir. " 

6. Onlardan elebaşları: "Yürüyün ve ilahların ıza ( ibadette) direnin. 
Şüphesiz ki bu istenen bir şeydir" diyerek kalkıp gittiler. 
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7. "Biz, bunu öbür dinde işitmedik. Bu, ancak bir uydurmadır. " 

8. ''Aramızdan bu Zikir onun üzerine mi  indirildi?"  Hayır, (aslında) 
onlar Benim zikrimden şüphededirler. Hayır, onlar henüz azabımı tat
madılar. 

9. Yoksa gôlip, çok çok bağışlayıcı Rabbinin rahmet hazineleri, onla
rın yanında mıdır? 

1 O. Yahut göklerle yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? 
O halde sebeplerine yapışıp yükselsinler. 

1 1 .  Burada gruplardan yenilgiye uğratılmış bir ordu. 

Tefsiri : 

Birinci ayette muksemun bihin (kendisiyle yemin edilenin) şanının yüce ol
ması, kulların ihtiyacı olan hususları hatırlatması ,  şeref ve değer taşıyan öğüt 
dolu olarak nitelendirilmesi muksamun aleyhin (kendisi için yemin edilenin) ne 
olduğunu gösterir. Ayrıca kafirlerin söylediği gibi uydurma olmadığını ,  aksine 
Allah katından inen hak olduğunu gösterir. 

Bu görüş, ilk dönem ve son dönem müfessirlerinin bir çoğu tarafından ileri 
sürülen şu yorumun anlamıdır: 

Bu ayette yeminin cevabı mahzuftur. Takdiri ise şu şekildedir: � c.ıT �\ 0! 
(Şüphesiz ki Kur'an, haktır. ) 

Bu izah , bu şekildeki her yerde aynen geçerlidir. Bazı müfessirlerin yeminin 
cevabı olarak. . . 0) l.r" r�.ı...; l.r" �1 r5 (Onlardan önce nice nesilleri helôk ettik. )841 
ayetini zikretmiştir. Buna göre yemin ile cevabı arasına da ör J \J.}5 c:r.,jj\ J: 
,jLQ...,.:,J (lnkôr edenler, bir gurur ve tefrika içindedirler. )842 ayeti mutarıza cümlesi 
olarak girmiştir. Ancak bu yorumun doğru olm::ısı uzak bir ihtimaldir. Çünkür5 
lafzı yeminin cevabında vuku bulmaz. Mesela') l. �\ f5 .uıJ (Allah'a yemin 
ederim ki, nice mal infak ettim . ) ,  \J.....ç. �i r5 �� (Allah'a yemin ederim ki , nice 
köle azat ettim . )  denmez. Bu görüşü ileri sürenler, bunu bildikleri için bu ifadenin 
cevaba uygun hale gelebilmesi için bir takdirde bulunarak görüşlerini destekle
mişlerdir. Söz konusu takdir şu şekildedir: l:..51,ı,\ � 

Bu görüşten daha da isabetsizi, bazılarının ileri sürdüğü şu görüştür: Bu ye
minin cevabı,  J-.-)\ '-:"..iS '1! J5 ıJ) (On/arın her biri gönderilen peygamberleri 
yalanladı/ar. )843 ayetidir. 

841 Sad 38/3 . 
842 Sad 38/2 . 
843 Sad 38/14. 
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Bu görüşten daha da isabetsizi, bazılarının ileri sürdüğü şu görüştür: Bu 
ayetteki yeminin cevabı, �Lı.J ,y J L. l:.! j) ı.ı,,, L.ıJ (Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz 
rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur. )844 

Cevap olarak ileri sürülen görüşlerden ayete lafız bakımından en yakın ama 
mana bakımından uzak olan yorum ise Katade ve diğer müfessirler tarafından 
yapılmıştır. Onlara göre ayetin cevabı845 IJfi J-.lll J: ayetidir. Bu yorum, J 
� JL f""�� .:.ıi I�� J: �\ .:.ıT _;JIJ (Kaf. Şerefli Kur'an'a anda/sun! ara/arın
dan bir uyarıcının gelmesine şaştılar. )846 ayeti hakkında da dile getirilmiştir. 

İbnu'n-nazım bunu şu şekilde izah etmiştir: J lafzı kendisinden sonraki haberi 
tekit eder. Bu haliyle kendisinden sonra geleni tekit etme bakımından �! gibidir. 

J: edatının burada .:.ıı konumunda olduğu söylenmiştir. Çünkü her ne kadar 
kendisinden önce geçen bir bilgiyi nefyetmek gibi başka bir manası olsa da, 
kendisinden sonra gelen haberi tekit etmektedir. Sanki Allah Teala burada şöyle 
buyurmuştur. "Sô.d. öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, muhakkak inkar edenler 
bir gurur ve tefrika içindedirler. " Bu şekliyle ayet, r'w l�j L.ı! .uı lJ (Allah ' a  yemin 
olsun ki, muhakkak Zeyd, ayaktadır. ) cümlesine benzer. 

Bu görüşü benimseyen, J edatının yeminin cevabında vuku bulmasının 
Arapça bakımından bir kaynağının bulunmamasına rağmen, Allah Teala tara
fından icad edilmiş yeni bir üslup olduğu ihtimalini belirterek görüşünü destek
lemek istemiştir. Çünkü yukarıda açıkladığımız üzere bu edatın .:.ıı anlamında 
kullanılma ihtimali de vardır. 

Ebu' l-Kasım ez-Zeccac şöyle demiştir: "Nahivciler şu görüşe kail olmuşlardır: 

J:edatı, tıpkı L.ı! örneğinde olduğu gibi yeminin cevabında vuku bulur. Çünkü bu 
edat ile , haberin tekidi kast edilir. " Ebu Hatim bu görüşü tercih etmiştir. Ahfeş de 
bu görüşü Kufelilerden nakletmiştir. 

Bazıları surenin başındaki bu durumu şu şekilde açıklamışlardır: "Ayetler 
aslında _?l.ll 0� .:.ıT _;JIJ (jL;;..;. J ö :,s- ,_} \J_}S J-jJ\ J: şeklinde idi. Sonra yemin ifa
de eden bölü

.
m öne alındı ve olduğu gibi bırakıldı. Bu konuda Ahfeş, "Bunu 

Kufeliler ileri sürmüştür. Ancak bu Arapça bakımından güzel değildir. Mesela biri 
- .uılJ deyip .uılJ i\.9 cümlesini kastetse , bu iyi karşılanmaz. "  demiştir. 

Nahhas da şöyle demiştir: "Bu görüş nahivcilerin mezhebine göre yanlıştır. 
Çünkü söze yeminle başlanılır ve söz de ona dayanırsa (itimat ederse) mutlaka 
cevabın olması gerekir. Bu yüzden Jr rli .uılJ cümlesi .uılJ Jr ; cümlesiyle 
aynı anlama gelmez. Çünkü kelam itimad etmiştir. " 

844 Sad 38/54 
845 Sad 38/2 . 
846 KM 50/1-2. 
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Ahfeş bu ayetteki yeminin cevabı hakkında başka bir görüş ileri sürmüştür: 
"Sad'ın hakkında yemin edilebilecek bir manası olabilir. Ancak biz bunun ne 
olduğunu bilemeyiz. Mesela şunun gibi olabilir: .ıU IJ J>Ji " 

Ebu' l-Hasan el-Vahidi şöyle demiştir: "Ahfeş' in bu söylediği, ıf harfinin 
'Doğru söyleyen Allah'tır. " ,  "Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- doğru söyle
miştir. " gibi anlamlarının olduğunu iddia edenlere göre doğrudur. " Ferra da bu 
görüşü zikredip şöyle demiştir: ıf" yeminin cevabıdır. Buradaki durum�IJ � J 
(Vacib oldu, yemin olsun ki ) ,�IJ !.\; (Terk etti , yemin olsun ki) cümlelerindeki 
duruma benzer. Burada da ıf harfi, Öğüt dolu Kur'an'a yemin ederim ki kase
minin cevabında vuku bulmuştur. " 

Nahhas ve bir grup müfessir bu ayetteki yeminin cevabı hususunda şu yo
rumu yapmıştır: "Bu yeminin cevabı mahzuftur. Takdiri ise şöyledir: Öğüt dolu 
Kur'an'a andolsun ki durum, o kafirlerin söylediği gibi değildir. Hazfedilenin ce
vabın bu şekilde olduğunu ise ,  inkar edenler, bir gurur ve tefrika içindedirler ayeti 
gösterir. " Bu görüş aynı zamanda İmam Taberi tarafından da tercih edilmiştir. 
Aslında bu yorum, Katade'nin görüşüne dayanır. Bu durumu Cürcanl şu şekilde 
izah etmiştir: 

"J: kendisinden önce belirtilen haberi nefyedip kendisinden sonra gelen ha
beri ispat eder. Burada hem kendisinden önceki hem de kendisinden sonraki 
durum anlaşılmaktadır. Çünkü kendisinden sonra gelen ifade, kendisinden önce 
gelen ifadeye delalet etmektedir. Bir başka deyişle zahir, batını göstermektedir. 
Hal böyle olunca, İnkar edenler, bir gurur ve tefrika içindedirler ayetinin burada 
zikredilmeyen ifadenin tam zıddı olması gerekir. Bu durumda mana şu şekilde 
olur: Öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, kuşkusuz kafirler kendilerinin hak üzere 
olduklarını iddia eder. Halbuki onlar bir gurur ve tefrika içindedirler." 

Burada yeminin cevabı konusunda bizim belirttiğimiz görüşün dışında altı 
görüşe daha yer verdik. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 847 

Sad suresi çeşitli husumetlerden bahseder. Bunların hepsi düşünülmeye de
ğerdir. 

İlk olarak kafirlerin Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- olan husume
tinden söz eder. Onların İlahları tek ilah mı yaptı?848 ayeti ile başlayıp devam 
eden sözleri bunu gösterir. Sonra Davud peygamberin yanında tartışan iki hasım
dan, Cehennem ehlinin tartışmasından, Mele-i A' la'nın ilim ve keffaret konusun
da yaptığı tartışmadan, İblis'in tartışmasından, Adem'e (a.s . ) secde konusunda 
Rabbinin emrine karşı gelişinden, nesli ve yandaşları hakkında ihlas sahibi kullar 
hariç herkesi saptıracağına dair Rabbiyle yaptığı tartışmadan bahseder. 

847 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 1 0-13 .  
848 Sad 38/5. 
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Akıllı ve zeki kimse düşünsün bakalım, bu sureye Sad ,  Kaf suresine de Kaf 
isminden başka bir isim yakışır mıydı? Bu anlattıklarımız, söz konusu harflerin 
gizemli yönlerine dair denizden alınmış bir damla gibidir. Doğrusunu en iyi Al
lah bilir. 849 
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12. Onlardan önce NCıh 'un kavmi, Ad (kavmi) ve kazıklar sahibi Fi
ravun yalanladılar. 

13. Semud (kavmi), Lut kavmi ve Ashdbu 'l-Eyke de (Şuayb 'ı yalan
ladılar). İşte onlar güruh/ardır. 

14.  Onların her biri rasu/leri (ni )  yalanladılar. Bu sebeple azabım (on
lara) hak oldu. 

15 .  Bunlar, devenin iki sağımlığı kadar dahi gecikmesi olmayan bir 
çığlıktan başkasın ı  beklemiyorlar. 

849 Bedfüu'l-fevfüd, I l l ,  1 74. 
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16.  Ve dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azaptan )  payı
mızı bize çabucak ver (de görelim) . " 

1 7. Onların dediklerine sabret ve güçlü kulumuz DavCıd'u hatırla! 
Çünkü o, (Allah'a) çokça dönen birisi idi. 

18. Gerçekten Biz dağları - akşamleyin ve kuşluk vakti onunla birlik
te tesbih eder halde - müsahhar kıldık. 

1 9. Toplanıp gelen kuşları da (emrine verdik) . Her birisi ona dönücü 
idi. 

20. Onun mülkünü de pekiştirdik. Ona hikmeti ve hakkı batıldan 
ayıran sözü söyleme imkanını  verdik. 

21 . Sana şu hasımların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı tırmana
rak namaz kıldığı yere inmişlerdi. 

22. Hani onlar, DôvCıd'un yanına girmişlerdi de, o bunlardan kork
muştu. Onlar: "Korkma iki davacıyız. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. 
Aramızda hak ile hüküm et, zulüm etme ve bizi doğru yola ilet" dediler. 

23. (Birileri dedi ki: ) "Bu benim kardeşimdir. Onun doksandokuz 
koyunu vardır. Benim ise bir koyunum var. O koyunu bana ver, dedi ve 
söz söylemede de beni yendi. " 

24. Dedi ki: "Anda/sun ki o, senin bir koyununu koyunlarına (kat
mak) istemekle sana zulmetmiş. Muhakkak katan (ortak) /arın çoğu 
şüphesiz birbirlerine haksızlık ederler. İman edip salih amel işleyenler 
müstesna. Böyleleri ise ne de azdır! " Bunun üzerine Davud Bizim ken
disini imtihan ettiğimizi sandığından hemen Rabbinden mağfiret istedi, 
rüku' ederek yere kapanıp (Allah 'a) döndü. 

25. Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımız
da ona bir yakın lık ve güzel bir gelecek vardır. 

Tefsiri: 

Allah Tea.Ia bu ayette, bağışlamaya ilave olarak iki husustan daha bahsetti. 

a) Kendisine Olan Yakınlık: Bu konuda ümmetin selefi ile selef alimleri, ceh-
miye ve onların peşinden gidenlerin anlayamayacakları yorumları ileri sürmüş
tür. Kim bu ayetin gerçek manasını anlamak isterse, selefin Tefsiri : lerine müra
caat etsin. 

b) Güzel Bir Gelecek: Güzel gelecekten maksat, Allah katında hoş bir barın
ma yeridir. Alimler demiştir ki: Bu görüşümüzün doğru olduğu esasına göre, ba
ğışlandıktan sonra Hz. Davud' a bahşedilen ziyade yakınlık düşünülünce kulun 
tevbeden sonra, içinde bulunduğu halden daha iyi bir duruma geldiği anlaşılır.850 

850 Tariku'l-hicrateyn, s. 217 .  
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26. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde (senden öncekilerin yerine) hü
kümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet; hevana uyma! Sonra 
seni Allah 'ın yolundan saptırır. Allah 'ın yolundan sapanlar ise, hesap 
gününün unuttuklarından dolayı onlara çetin azab vardır. 

Tefsiri: 

Bu ayeti kerimede Allah Teala insanlar arasında hükmetmeyi ikiye ayırmış-

a) Hak ile hükmetmek. Bu şekilde hükmetmek ancak Allah' ın peygamberine 
indirdiği vahiyle mümkün olur. 

b) Heva ile hükmetmek. Bu da vahye aykırı hüküm vermekle olur.851 

27. Göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları boş yere yaratmadık. Bu, 
inkar edenlerin zann ıdır. O inkar edenlerin, ateşten vay hallerine! 

Tefsiri: 

İnkar edenlerin zannettiği ve ayette batıl olarak ifade edilen boş yere yarat
mak, iki zıt şeyi bir araya getirmek değildir. Aksine "Din yoktur. " ,  "Ahiret yok
tur. " ,  "Emir yoktur. " ,  "Nehiy yoktur. " ,  "Sevap yoktur. " ,  "Ceza yoktur. " gibi dü
şüncelerdir. Bu yüzden Allah Teala, göğü, yeri ve ikisi arasındakileri kendisinin 
münezzeh olduğu batılın dışında bir gaye ile yarattığını bildirdi . Söz konusu gaye 
de, her şeyin kendisiyle yaratıldığı hak, tevhid, ahirette iyilerin ödüllendirilip 
inkarcıların ve müşriklerin ise cezalandırılmasıdır. 

Allah Teala, iyilerle kötüleri bir tutmak gibi farklı kimselere aynı davranmayı 
kendi hikmetine nispet edenlerin iddiasını reddetmiştir: 

851 İ ' lamu' l-muvakkıln, l ,  81 .  
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28. Yoksa Biz, inanıp iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk 
yapanlarla bir mi tutacağız? Yoksa korunan/arı yoldan çıkanlarla bir mi 
tutacağız? 

Tefsiri: 

Allah Teala bir başka ayette de şöyle buyurmuştur: "Yoksa kötülük işleyen
ler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler 
ile bir mi tutacağım ızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. "852 Bu ayetler, bu 
şekilde verilen hükmün çirkin ve kötü olduğunu , Allah Teala'nın bundan tenzih 
edilmesi gerektiğini gösterir. Allah Teala bu hükmü, olamayacağını belirterek 
reddetmedi. Aksine kendisi hakkında bunun çirkin bir değerlendirme olduğu
nu belirterek reddetti. Böylesi bir hükmün, kendisinin münezzeh olduğu çirkin 
bir hüküm olduğunu bildirdi .  Çünkü bu hüküm, O'nun hikmetine, kendisinin 
hiç kimseye muhtaç olmadığını gösteren Ganiyy sıfatına, kemaline , fiillerinin 
tamamının doğru, isabetli ve hikmetli b ir şekilde gerçekleştiğine aykırıdır. İyiyi 
kötüyle , güzel davrananı çirkin davrananla, mümini yeryüzünde bozgunculuk 
yapanla bir tutmak Allah Teala'nın şanına yakışmaz. İşte bütün bunlar, bu hük
mün Allah Teala'nın zatı hakkında çirkin olduğunu ve Allah ' ın bundan münez
zeh olduğunu gösterir.853 

Bu ayetteki istifham, istifham-ı inkarldir. Bu durum, bu şekilde muamele 
etmenin Allah'ın zatı açısından baktığımız zaman akıl ve fıtratın kabul etmediği 
çirkin bir yargı olduğunu gösterir. Şöyle ki : Yoksa siz bunun bize yakışan bir dav
ranış olduğunu mu zannediyorsunuz? Ya da bu şekilde davranmanın bizim için 
güzel bir davranış olduğunu mu? 

Allah Teala bu düşüncenin çirkin olduğu hususunda akıl ve fıtratı uya
rarak bunu reddetti. Bu şekilde davranmayı Allah'a nispet etmek asla uygun 
değildir.854 

852 el-Ciısiye 45/21 .  
853 Miftahu dari's-saade, s. 337-339. 
854 Medaricu' s-salikln, 1, 238. 



Sure: 38 • Sad Suresi •!• 489 

29. (Bu), ôyet/erini düşünsünler, tam akıl sahipleri öğüt alsınlar diye, 
sana indirdiğimiz hayır ve bereketi bol bir Kitabdır. 

30. Ve Biz Dôvud'a Süleyman'ı lütfettik. O ne güzel kuldu! Çünkü o, 
(Allah 'a) çokça dönen idi. 

31 . Hani  ona öğleden sonra bir ayağın ı  tırnağı üzere dikip üç ayağı 
üzere duran, hızlı koşan atlar sunulmuştu; 

32. Ve demişti ki: "Ben ancak hayır sevgisi ile (atları sevmekle) meş
gul iken, Rabbimi anmaktan uzak kaldım. Nihayet o perdenin arkasına 
girince; 

33. "Onları bana geri getirin" (dedi) .  Boyunlarını ve ayaklarını sıvaz
lamaya başladı. 

34. Anda/sun Biz Süleyman'ı imtihan ettik ve bu sebeple tahtı üzeri
ne bir ceset bırakmıştık. Sonra o, (pişman olup) döndü. 

35. Dedi ki: "Rabbim, bana mağfiret buyur ve benden sonra hiç kim
seye nasib olmayacak bir mülk (hükümdarlık) ver bana. Çünkü Sen bol 
bol ihsan edensin! "  

36. Biz de emriyle yumuşak ( ve hoş) olarak istediği yere akıp giden 
rüzgarı emrine verdik; 

37. Ve şeytanları, (on/ardan )  her bina ustasını ve dalgıçları da, 

38. (İnatları sebebi ile) zincirlerle bağlanmış olan diğerlerini de. 

39. Bu, Bizim bağışımızdır. Artık sen, dilediğine ver veya verme, he
sapsızdır. 

Tefsiri: 

Bu ayet şu anlama gelir: [Ey Davud] Bizim sana lutfettiklerimizi dilediğine 
verir, dilediğine de vermezsin . Bundan dolayı seni hesaba çekmeyeceğiz. 
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Hz. DavCıd'un bu mertebesi, Peygamber Efendimiz' e -sallallahu aleyhi vesellem
de teklif edilmiştir. Ancak Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu tekliften yüz 
çevirmiş ve bundan daha yücesine rağbet göstermiştir. Söz konusu bu mertebe 
ise, kişinin küçük-büyük her meselede davranışlarını sadece efendisinin emrine 
göre düzenlediği katıksız kulak derecesidir.855 
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40. Şüphesiz onun yanımızda yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri var
dır. 

41 . Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani  o, Rabbine: "Şeytan bana 
yorgunluk ve azabla dokundu" diye seslenmişti. 

42. '/'.\yağını yere vur. Bu hem yıkanacak, hem içilecek soğuk bir 
sudur" (diye duasın ı  kabul etmiştik) . 

43. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve tam akıl sahibleri için bir 
öğüt olmak üzere aile halkını ve onlarla birlikte onların bir mislini daha 
bağışladık. 

44. (Dedik ki:) "Eline bir demet sap al, onunla vur da yemini boz
ma! " Gerçekten Biz, onu sabredenlerden bulmuştuk. Ne güzel kuldu o, 
daima Bize başvururdu. 

855 Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir: Cebrail (a.s . )  gelip Hz. Peygamber'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- yanına oturdu. Sonra semaya baktı. Bir de ne görsün, bir melek iniyordu. 
Bunun üzerine Cebrail (a.s. ) şöyle dedi: "Bu melek, şu andan önce yaratıldığı günden beri 
hiç inmedi ." Melek inince Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- "Ey Muhammed! 
Beni Rabbin sana gönderdi. Seni hem kral hem peygamber mi yapsın yoksa elçi ve kul 
mu? [Ne dersin?]" diye sordu. Bu esnada Cebrail (a.s. ) Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi 
vesellem- "Rabbine karşı tevazu göster" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem-, "Beni kul ve elçi yapsın" buyurdu." bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, il, 23 1 .  
Ahmed Şakir bu hadisin senedinin sahih olduğunu belirtmiştir. Heysem! ise bu konuda 
şöyle demiştir: Ahmed, Bezzar ve Ebu Ya'la bu hadisi nakletti . İlk ikisinin ravileri, Buhari'nin 
ravilerinden oluşmaktadır." bk. Mecmeu'z-zevfüd, IX, 19 .  
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Tefsiri : 

Bu ayeti kerime ile Hz. Eyyub'a (a .s . )  hitap edilmiştir.856 

Fakihler, kişinin kölesine veya hanımına yüz sopa857 vurmak için yemin ettiği 
zaman bizim şeriatımıza göre ne gerekeceği konusunda iki görüşe ayrılmıştır: 

a) Bu şekilde yapılan yemin, yüz sopayı bir anda veya ayrı ayrı vurmayı 
gerektirir. Bu görüşte olan bazı alimler, sopaların bir anda vurulması durumunda 
hepsinin dövülen şahsa temas etmesini şart koşmuştur. Buna göre bu şekilde 
fetva vermek, lafzın mutlak manasına uygundur. Bu durumda bu çözüm, hile 
olmaz. Gerçek hile, mutlak olarak kullanıldığı zaman lafzın gerektirdiği manayı 
başka bir yöne çekmektir. 

b) Böyle bir yemin, herkesin bildiği şekilde vurmayı gerektirir. [Yani teker 
teker yüz sopa vurulması gerekir. ] Bizim şeriatımıza göre bu yeminin gerektirdi
ği mana bu olunca, bizden öncekilerin şeriatından bizim şeriatımıza aykırı olan 
hususların bize karşı delil olarak sunulması doğru değildir. Çünkü onların şeriatı 
bizim için mutlak manada şeriat değildir. Aksine onların şeriatının bizim için de 
şeriat olabilmesi için, bizim şeriatımıza muhalif olmaması gerekir. Burada ise şart 
ortadan kalkmıştır. Yine her kim ayeti düşünürse bu fetvanın, özel bir hüküm ol
duğunu fark eder. Eğer herkes hakkında geçerli genel bir hüküm olsaydı, büyük 
bir peygambere yemininin ne gerektirdiği gizli kalmazdı .  Ayrıca bu kıssanın bize 
anlatılmasında önemli bir ibret söz konusu olmazdı .  Benzerlerinden farklı olan 
bu kıssanın bize anlatılması, bu sayede ibret alıp Cenab-ı Allah'ın bize anlattı
ğı kıssalardaki hikmetine delil getirmek içindir. Kıyas yoluyla ulaşılabilecek veya 
geleneğin getirdiği konular ise , Kur'an tarafından bize anlatılmaz. Bu hükmün, 
Eyyub peygambere (a.s . ) özel olduğunu şu ayeti kerime de delalet eder: "Gerçek
ten Biz, onu sabredenlerden bulmuştuk. "858 Bu cümle benzerlerinde olduğu gibi, 
belirtilen hükmün gerekçesi olarak ayette yer almıştır. Buradan da anlaşılmaktadır 
ki, Allah Teala, Hz. Eyyub'un (a.s.)  sabrını mükafatlandırmak, karısının yükünü 
hafifletmek ve ona merhametini göstermek için bu şekilde fetva vermiştir. Yoksa 
bu çözüm, bu yeminin bir gereği değildir. Yine Allah Teala kendisinin de haber 
verdiği gibi bu fetvayı Hz. Ebbub'un (a.s . )  yeminin bozmaması için vermiştir.859 

856 Hz. Eyyub (a.s . ) ,  bir sebepten ötürü hanımına yüz sopa vuracağına dair yemin etmişti. 
Allah Teala da onun yeminini yerine getirmesi için yüz sapı içiren bir çöp demeti alıp karı
sını vurmasını bildirdi. Yani, Hz. EyyCıb'dan (a.s.) teker teker yüz sopa vurmasını istemedi. 
Burada bu çözümün, sadece Hz. EyyCıb'a (a.s.) mı yoksa herkese mi yönelik olduğu tartı
şılmaktadır. [Mütercim] 

857 Tercümede esas aldığımız nüshada "yüz sopa" yerine "bir kez vurmak" ifadesi yer almak
tadır. Ancak İ' lamu'l-muvakkıln'e müracaat ettiğimiz zaman, metinin aslının bizim tercüme 
ettiğimiz şekilde olduğunu gördük ve buna binaen yukarıdaki şekilde tercüme ettik. bk. İbn 
Kayyim, İ'lamu'l-muvakkıln, Daru' l-kitabi' l-Arabl, Beyrut 1996. I l l ,  188. [Mütercim] 

858 Sad 38/44. 
859 İ' lamu' l-mavakkiln, i l ! ,  270-271 .  
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Bazılarının bu ayeti delil olarak ileri sürüp şöyle demeleri ne kadar da tu
haftır: Bir kimse birine on kırbaç vuracağına dair yemin etse, sonra da kırbaçları 
bir araya getirip bir defa vursa, yeminine sadık kalmış olmaz. Bu görüş Ebu 
Hanife 'nin ashabına, İmam Malik'e ve Ahmed İbn Hanbel'in ashabına aittir. 

İmam Şafü ise şöyle demiştir: "Eğer kırbaçlardan tamamının adama değdiği 
anlaşılırsa kişi yemininin gereğini yapmış demektir. Eğer değmediği anlaşılırsa 
kişi yeminini yerine getirmemiş demektir. Şayet değip değmediği konusunda 
şüphe meydana gelirse, yeminini bozmamış sayılır. Eğer söz konusu yemin farz 
ise, bu şekilde harekete eden kişi yeminini yerine getirmiş olur. Zina eden, kazifte 
bulunan ve içki içen kimselerden, kırk veya seksen kırbaç bir araya getirilerek bir 
defada vurulmak suretiyle teker teker vurma cezası düşer. Bu dillendirdiğimiz 
hüküm, hastalar hakkında geçerlidir." 

Ahmed İbn Hanbel de had cezasına çarptırılması gereken hasta adam hak
kında şöyle demiştir: "Üzerinde yaş hurmaların bulunduğu dal ile vurulur. Bu, 
ondan had cezasını düşürür. " Bu görüşünü Ebu Ümame İbn Sehl kanalışla Said 
İbn Sa'd İbn Ubade'den naklettiği şu rivayet ile delillendirmiştir: "Evlerimiz ara
sında zayıf, bir yanı eksik bir adam vardı . Mahalle sakinleri, onu bir cariyelerin
den biri ile uygunsuz halde buluncaya kadar ondan çekinmezlerdi ." Ravilerden 
Sa' d İbn Ubade bu olayı Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- anlattı. O zayıf 
adam Müslüman idi. Bu yüzden onun hakkınnda Allah Resulü -sallallahu aley
hi vesellem- "Hak ettiği had cezasını uygulayın!" buyurdu. Orada bulunalar "Ey 
Allah' ın elçisi! Adam zannettiğinizden daha zayıf. Eğer ona yüz sopa vurursak, 
onu öldürürüz. "  diye karşılık verdiler. Bu defa Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesel
lem- "Onun için üzerinde yüz ince dalı olan bir hurma dalı alın ve onunla bir defa 
vurun '" buyurdu. Ashab-ı kiram da öyle yaptı . 860 

Eyyub peygamberin (a .s . ) kıssasında önemli bir fıkhi incelik vardır. Şöyle ki; 
Onun karısı, kendisinin afiyete kavuşmasını ve duçar olduğu hastalıktan kurtul
masını çok istiyordu .  Bu yüzden elinden geldiği kadar onun için çare arıyordu. 
Bu esnada şeytan karşısına çıktı ve ona birtakım şeyler söyledi. O da gidip bun
ları Hz. Eyyub' a  anlattı. Bunun üzerine Eyyub peygamber (a.s. ) "O, şeytandı ." 
dedi ve Allah ' ın kendisini iyileştirmesi durumunda karısına yüz kırbaç vuracağına 
dair yemin etti. Halbuki karısı masumdu . Ona karşı hep iyi davranıyordu. On
ların şeriatında, keffaret uygulaması da yoktu. Eğer keffaret uygulaması olsaydı, 

860 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 222; Ayrıca bk. Ebu Davud, Hudud, 34. Elbanl bu rivayetin 
sahih olduğunu belirtmiştir. Ayıca bk. İbn Mace, Hudud, 18. 
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Hz. Eyyub (a.s . ) keffaret verip karısını dövmek mecburiyetinde kalmazdı. Onlara 
göre yemin, hadler gibi yerine getirilmesi zorunlu idi. Had cezasına çarptırılan, 
şayet masum ise, yüz hurma çubuğu veya yüz kırbaç bir araya getirilerek bir kez 
vurulacağı hükmü önceden sabit olmuştu. Hz. Eyyub'un (a.s . )  karısı masum idi. 
Kendisi ile konuşanın şeytan olduğunun farkında değildi. O sadece iyilik etmeyi 
düşünüyordu .  Bu yüzden cezayı hak etmiyordu. İşte bu nedenle Allah Teala, 
Eyyub peygambere (a.s . ) ona karşı masum insanlara nasıl davranılması gere
kiyorsa öyle davranması konusunda izin verdi. Çünkü o, kocasına merhametle 
davranmış ve hep ona iyilik etmişti . Bu yüzden Allah Teala, hem Hz. Eyyub'un 
(a .s . )  yeminini yerine getirmesini sağlamış; hem de cezayı hak etmeyen ma
sum ve iyi davranış sahibi karısına merhametle muamele etmiştir. Böylece Hz. 
Eyyub'un (a.s . )  kıssasını anlatan Kur'an metni ile zina eden zayıf kimse hakkında 
varid olan sünnet arasındaki uyum ortaya çıktı. 

Burada "Bu hükmü benzer bütün konulara genelleştirin. Kabahatsiz ve suç
suz olan karısına veya kölesine yüz sopa vurmak üzere yemin eden kimsenin de 
yüz hurma dalı ile bir kez onlara vurmakla yeminin yerine getireceğini belirtin" 
şeklinde bir itiraz yapılacak olursa şu şekilde cevap verilir: Allah Teala, bu tür 
yeminler için keffaretle bir çıkış yolu açmıştır. Bu şekilde yemin edene, yeminine 
karşı keffaret gerekir. Bu tür yerlerde yeminin gereğini yapma hususunda Allah'a  
asi olmaz. Zira yeminini yerine getirmesi helal değildir. O halde, böyle bir yemi
nin yerine getirilmesi keffaret karşılığı yemini bozmakla olur. Sopaları ayrı ayrı 
veya onların hepsini birden vurması helal değildir. 

Burada, "Vurmak, had cezası gibi farz ise, dayağın vuran kimseye fayda 
sağladığını söyleyebilir misiniz?" şeklinde bir soru sorulabilir. Cevap olarak da 
şöyle denir: Haddin uygulanmasına mani olan mazeret, sıcak, dondurucu soğuk, 
hafif hastalık gibi sona ereceği beklenen türden ise, bu durumda, söz konusu 
olan mazeretin sona ermesi beklenir. Sonra farz olan had cezası uygulanır. Tıpkı 
İmam Müslim'in "Sahih"inde Hz. Ali'den naklettiği şu rivayette olduğu gibi .  

"Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bir cariyesi zina etti. Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- ona celde vurmamı bana emretti. Bunun üzerine onu 
getirdim. Baktım ki, yeni nifastan kurtulmuş. Ona celde vurduğum takdirde ölü
müne sebebiyet vermekten endişe ettim. Bu durumu Hz. Peygamber' e -sallallahu 

aleyhi vesellem- haber verdim . O da 'Pek isabetli davrandın! Onu iyileşinceye ka
dar kendi haline bırak! ' buyurdu.861/862 

861 Müslim, Hudud, 34. 
862 İgasetu' l-lehfan, il , 97-99. 
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45. Güçlü ve basiretli kullarımız, İbrahim, İshak ve Yakub 'u da an. 

46. Biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip kendi
mize halis kul yapmıştık. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu peygamberlere bu dünyada güzel bir şekilde hatırlanma özel
liğini lutfetmiştir. Söz konusu bu özellik, Hz. İbrahim'in (a .s . )  Rabbinden istediği 
lisan-ı sıdktır (doğru lisandır) : "(Benden ) Sonra gelenler arasında bana, bir doğ
ruluk dili (sonraki nesiller arasında iyilikle anılmak, iyi bir ad bırakmak) nasfb 
eyle. "863 Allah Teala o ve onun çocukları hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlara 
rahmetimizden bağışta bulunduk; kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip 
ettik. "864 Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- hakkında ise şöyle buyurmuştur: 
"Biz senin şanın ı  ve ününü yükseltmedik mi?"865 

Peygamberlere tabi olanlar, onlara itaat ettikleri ölçüde bu şan ve şereften 
nasibini alırlar. Onlara muhalefet edenler de , muhalefetlerinin derecesine göre 
bunlardan uzaklaşırlar.866 

'5�·-y ı  kelimesi, hakkı gerçekleştirmekte güçlü; )w2,\ı ı kelimesi ise, dini konu
larda

-
basiretli anlamına gelir. Allah Teala bu ayette geçen peygamberleri hakkı 

tam olarak tanıyıp mükemmel şekilde onu yerine getirmekle tavsif etti . Bu konu
da insanlar dört kısma ayrılır. İnsanların Allah katında en şereflisi ve en değerlisi 
ise peygamberlerdir.867 

Allah Teala kendi emrini yerine getirme konusunda güç sahibi olanlarla, dini 
hususunda basiretli olanları övmüştür : Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim 'i, 
İshak'ı ve Ya'kub 'u da an! 

Ayette geçen '5� \ıı kelimesi Allah ' ın emrini yerine getirme hususunda güçlü; 
Jl.a..ı \ı 1 kelimesi ise 

-
din konusunda basiret sahibi insanlar anlamı gelir. 868 

863 eş-Şuara 26/84. 
864 Meryem 19/50. 
865 el-İnşirah 94/4. 
866 el-Cevabu'l-kafi, s. 1 14. 
867 el-Cevabu' l-kafi, s. 134. 
868 İ' lamu' l-muvakkıln, l ,  130. 
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Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim 'i, İshôk 'ı ve Ya'kCıb 'u da an! Biz 
onları, ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip kendimize hôlis 
kul yapmıştık. 

Bu ayette Allah Teala ahireti düşünme özelliği ile kendisine ihlaslı kıldığı pey
gamberlerden bahsetti. Bu ayetin anlamı hakkında iki yorum ileri sürülmüştür: 

a) Onların kalplerinden dünya sevgisini ,  onu yad etmeyi, tercih etmeyi ve 
dünya sevgisi ile çalışmayı onların kalbinden çekip aldık. 

b) Ahirette bulunan mükafaatların en iyisini onlara ayırdık. Bunları alemler 
içinde sadece onlara tahsis ettik. B69 
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47. Muhakkak onlar yanımızda seçkinlerden, hayırlılardan idi. 

48. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl 'i de an. Hepsi de hayırlılardan idi. 

49. Bu bir zikirdir. Şüphe yok ki takva sahipleri için, elbette güzel bir 
dönüş yeri vardır; 

50. Kendileri için kapıları açılmış haldeki Adn Cennetleridir. 

51 ,  52. Kapıları onlara açılmış Adn Cennetleri vardır. Orada tahtlara 
yaslanmış olarak türlü meyveler ve içecekler isterler. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerin anlamı ne kadar da mükemmeli inananlar Cennete girdikleri 
vakit, kapıları Üzerlerine kapanmaz. Aksine açık kalmaya devam eder. 

Cehennem ehli ateşe girince, Cehennem' in kapıları Üzerlerine kapanır. 
Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Uzun sütunlar arasında, her yön
den o ateş üzer/erine kapatılmıştır. "870 ö..L...<>9 (üzer/erine kapatılmıştır) ifadesi 
Cehennem' in kapatıldığını gösterir. Nitekim kapıya bu kökten türetilmiş � J de
nir. Uzun sütunlar, kapının arkasına konan büyük taş gibi Cehennem kapılarını 
arkadan destekleyen kös kılınmıştır. 

869 Tariku' l-hicreteyn, s. 317 .  
870 el-Hümeze 104/8-9. 
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Mukatil şöyle demiştir: Buna göre, Cehennem'in kapıları Üzerlerine kapatıl
mıştır. Onun hiçbir kapısı açılmaz. Sonsuza dek, oradan ne bir üzüntü çıkar ne 
de bir rahatlık oraya girer. Cennet' in kapılarının Cennettekiler için açık tutulması, 
onların diledikleri vakit Cennete girip çıkacaklarına, Cennet'te kalacaklarına ve 
istedikleri gibi hareket edeceklerine, meleklerin de Rablerinden bir takım hediye 
ve lütuflarla onların yanına geleceklerine ve her zaman kendilerini sevindiren 
şeylerin bu kapılardan geçip onlara ulaşacağına işaret eder. Ayrıca Cennet' in 
güvenli bir mekan olduğuna, orada dünyada olduğu gibi kapıların kapanmasına 
ihtiyaç olmadığına işaret söz konusudur. 

Arap dili uzmanları, bu ayette sıfattan mevsCıfa dönen zamir hakkında ihtilaf 
etmişlerdir: 

Kufeliler şöyle demiştir: Ayetin takdiri şu şekildedir: l+!ly,İ � � Çünkü 
Araplar, elif-lam takısı ile izafeti birbirinin yerine kullanır. Mesela..:._,.->- J>-.r. ..:-ı JJ" 

U:'JI derken � ..:._,.->- manasını kast ederler. Buna benzer bir durum da, şu ayeti 
keriı�e de mevcuttur:871ı..>..ıWı ı.,I' �ı .:.ıı...; ayetinin takdiri şu şekildedir: L.ı)J 
872.1..ıl.. ı...s"' � I 

Basra ekolüne mensup bazı dilciler ise şöyle demiştir: Ayetin takdiri � 
4-:-- '7'1Y. 'J ı  � şeklindedir. Daha sonra, zamir ve zamire bitişen harf-i cer hazfe
dilmiştir. Bu şekilde takdirde bulunmak Arap dili bakımından, elif-lam takısını ha 
zamirinden bedel yapmaktan daha iyidir. Çünkü hiçbir hususta, elif-lam takısı 
ile ha zamirinin ifade ettiği manayı taşımaz. Ha zamiri isim iken, elif-lam takısı 
ma'rifelik kazandıran bir harftir. Harflerde isimden bedel olmaz, bir başka deyişle 
onun yerini tutmaz. 

Bir başka gerekçeyi de şu şekilde sunmuşlardır: Elif-lam zamirden bedel ol
saydı, � şibih fiilinde Cennete dönen bir zamir olması gerekirdi .  Bu durum
da anlam, Cennet' in açık olduğu şeklinde olurdu. Cennet' in açık olmasından 
da, kapılarının açık olması bedel olurdu. Eğer böyle olsaydı '7'1Y. )ıı kelimesinin 
mansCıb olması gerekirdi .  Çünkü � fail olan zamiri ref' etmiştir. Bu durumda 
bu şibih fiil ile, başka bir ismin merfCı' olması imkansızdır. Çünkü bir fiil ile iki 
fail merfCı' olmaz. '7'1Y. 'Jı kelimesinin � şibih fiili ile merfCı' olması, bu şibih 
fiilin zamirden yoksun olduğuna delalet eder. Sıfatta bir zamir bulunursa ikinci 
kelimenin mansOb olduğu taayyün eder. Mesela � )1 � � .r. ..:-ı JJ" bu örnekte, 
� kelimesini tenvinli okuyup � )1 kelimesini merfCı' okumak caiz değildir. O 
halde bu ayetteki elif-lam takısı tarif içindir. Başka bir fonksiyonu yoktur. Buna 
göre mutlaka .:.ı..ıs. ..:-ıl:...::- olan mevsufa dönen bir zamir gerekir. Lafızda ise böyle 
bir zamir yoktur. Çünkü zamir hazfedilmiştir. Takdiri ise şu şekildedir: 4-:-- �:-'ıY. \ı ı  

871 en-Nazifü 79/39; Buna göre ayetin anlamı: "Şüphesiz Cehennem tek barınaktır. " 
872 Buna göre anlam: "Şüphesiz Cehennem, onun tek barınağıdır. " 
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Kanaatime göre bu gerekçeler KO.felilerin görüşlerini çürütmez. Çünkü on
lar, bununla elif-lam takısının zamirden bedel olduğunu kastetmiyorlar. Aksine 
elif-lam takısının zamire ihtiyaç bırakmayan bir karşılık olduğunu kastediyorlar. 
Arapların � )1 � ve ·�.::-J � kullanımı üzerinde ittifak etmeleri de bunu 
destekler. Nitekim dilciler, tenvln elif.iam takısından bedeldir derken ikisinin bir 
arada kullanılmayacağını kastetmişlerdir. Aynı şekilde mudafun ileyhin de ten
vinden bedel olduğunu belirtmişlerdir. Tenvinin de izafetten bedel olduğunu söy
lemişlerdir. Bu sözleriyle terim olan bedeli kast etmemişlerdir. Aksine bunların 
birbirinin yerine kullanıldığını, biri varken diğerinin kullanılmadığını ifade etmek 
istemişlerdir. Daha açık ifade ile , bedel lafzı, iki ekol tarafından farklı manalarda 
kullanılmıştır. Bu lafza, birin yüklediği mana ötekininkinden farklıdır. 

KO.feliler �ly, \ı ı  kelimesinde bulunan elif-lam takısının, zamire gerek bırak
madığını belirtmek istemişlerdir. Bunun yerine 4:1yİ denmiş olsaydı ,  dil bakı
mından yine uygun olurdu. Buradaki gaye, sıfat ile mevsufu birbirine bağla
maktır. Bu da sıfatı müstakil kılmadan, mevsO.fa ait hale getirmekle olur. Ortada 
mevsO.fa dönen bir zamir bulunursa, sıfatın müstakil olduğu tevehhümü bertaraf 
olur. Aynı işlevi ma'rifelik kazandıran elif-lam takısı da görür. Hem elif-lam takısı, 
hem de zamir ma'rifelik kazandırır. Ancak şu kadarı var ki, elif-lam takısı başı
na geldiği kelimeyi ma'rife yaparken, zamir ise ,  yerine geçtiği kelimeyi ma'rife 
yapar. Nitekim dilciler J;:-)1 � J..J_j cümlesinde elif-lam takısının zamire gerek 
bırakmadığını belirtmiştir. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Zamahşerl bu ayeti, kendisine itiraz edilecek bir şekilde i ' rab etmiştir:873 

874�� .,,� lJ-4->-)\ � J u=JI 0.1.Y ..:.ı� , "0.1.Y ..:..ıL:- ayetinde olduğu gibi ma'rifedir. 
Bir önceki ayette geçen�"L � ' in atf-ı beyanı olduğu için mansCıbdur. � ise 
haldir. Amili ise �ı ism-i fa.ilinde bulunan fiil manasıdır. Ayrıca bu kelimede 
�:: .. k.�J! 'e  dönen bir  zamir vardır. �ıy,\ı ı ise , o zamirden bedeldir. Takdiri ise, � 
'-7'\Y. \ı 1 ı.f' şeklindedir. Bu ifade Arapların şu sözüne benzer: . J;:-)IJ ..l)i J..J_j '-7' _rP 

Burada bedel-i iştimal vardır. " 

Zamahşeri'nin i ' rabı bu şekildedir. Ancak ona, şöyle itiraz edilmiştir:..:..ı� 
0.1.Y'nin ma'rife olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. lJ-4->- )1 .l.Y J u=JI 
o.)� ise sıfat değil bedeldir. Üstelik, '-7'L.. � ,.J.J-ç. ..:..ı�'a atf-ı beyan olamaz. 
Çünkü ma'rife bir kelimenin nekira bir kelimeye atf-ı beyan yapılmasını hiç kim
se söylememiştir. Atf-ı beyan konusunda iki görüş vardır: 

a)  Atf-ı beyan ancak ma'rifeler arasında olur. Basra ekolü bu görüştedir. 

873 bk. ez-Zamahşerl, el-Keşşaf, l l l ,  332. 
874 "Allah' ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn Cennetlerine gireceklerdir." Meryem 1 9/6 1 .  
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b) Atf-ı beyan hem ma'rifelerde hem de nekiralarda olur. Ancak ma'tCıf ile 
ma'tCıfun aleyh arasında marife ve nekiralık bakımından uyum aranır. Bu görüş, 
KCıfeliler ile Ebu Ali el-Farisi'ye aittir. 

Zamahşeri'nin � kelimesinde ..:..ıl;,;;-'e  dönen bir zamir bulunduğu iddiası
na gelince, kuvvetli olan görüş bunun aksinedir. Çünkü '7'\Y. �1 kendisiyle merfCı' 
olmuştur. Bu yüzden kendisinde bir zamir yoktur. 

Bedel-i iştimal iddiasına gelince, her ne kadar bazıları bu konuda onlara iti
raz etse de, Zamahşeri ve bazı dilcilere göre bedel-i iştimalde mutlaka zamir bu
lunması gerekir. Bu zamir lafzen olabileceği gibi takdiren de olabilir. Burada lafız 
olarak geçmediğine göre mutlaka takdir yapmamız gerekir. Söz konusu takdir de 
4-:.. '-:"'IY. \lışeklinde olur. Bu durumda ayetin durumu şu şekilde olur: ../' � � 
4-:.. '-:"'IY. \! ı Görüleceği gibi bu ifadede çok zamir kullanılmıştır. Halbuki zamirlerin 
az olması, çok olmasından evladır.875 

53. İşte hesab günü için size va'd olunan budur. 

54. İşte muhakkak bu Bizim rızkımızdır. Tükeneceği yoktur. 

55. Bu, böyledir. Azgınlar için muhakkak en kötü dönüş yeri vardır. 

56. Cehenemdir o. Onlar oraya girecekler. O ne kötü yataktır! 

57-60. İşte onu tatsınlar! O kaynar su ve irindir! Ve benzer daha 
başka çeşit çeşit azab vardır. (inkarcıların liderlerine) "işte şunlarda si
zinle beraber Cehenneme girecek o/anlardır. " (denildiği zaman liderler, ) 
"Onlara merhaba yok! (veya Cehennem 'de onların da yeri geniş olma
sın! ) " (der/er) Onlar ateşe gireceklerdir. (Liderlere uyanlar ise) Hayır! 
Asıl size merhaba yok! (veya asıl siz rahat yüzü görmeyin!) Onu bize, siz 
sundunuz. Ne kötü bir yerdir" derler. 

875 Hadi'l-ervah, s. 54-56. 
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Tefsiri: 

Onu bize, siz sundunuz ifadesi, "Cehennem yolunu bize siz açtınız, bu yolda 
bize, siz kılavuzluk ettiniz. "  anlamına gelir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

61 . Yine onlar: "Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun 
ateşteki azabını iki kat artır!" derler. 

Tefsiri: 

"Onlara merhaba yok! (veya Cehennem 'd eonların da yeri geniş olmasın! ) "  
(derler) Onlar ateşe gireceklerdir. B u  ifade şu anlama gelir: Onlar da bizim ateşe 
girdiğimiz gibi ateşe girecekler, Cehennem azabına katlandığımız gibi onun aza
bına katlanacaklar. 

İnkar edenlerin liderleri böyle deyince onlara tabi olanlar "Hayır! Asıl size 
merhaba yok! (veya asıl siz rahat yüzü görmeyin!) Onu bize, siz sundunuz. " 
şeklinde karşılık verecekler. 

• fa.l.; ifadesinde geçen • zamirinin merci' i hakkında iki görüş vardır: 

a·) Bu zamir, küfür, yalanlama, peygamberlerin davetini reddedip onun ye
rine başka çağrılara gönül vermek gibi manaları temsil eder. Bu durumda ayetin 
anlamı şu şekilde olur: İnkarı bize, siz güzel gösterdiniz. Bizi ona, siz davet ettiniz. 
Küfrü bize, siz allayıp pulladınız. 

Bu yoruma göre ayet hakkında şöyle denmiştir: Bu söz, sonradan gelen 
milletler tarafından önceden yaşayan nesillere denmiştir. Buna göre ayet, şu an
lama gelir: Bizim için Peygamberleri yalanlama, onların getirdiklerini inkar edip, 
Allah'a  şirk koşma yolunu siz açtınız. Bir başka ifade ile ilk defa bu çirkinlikleri siz 
yaptınız, bizden önce bunları siz işlediniz. Öyleyse bizden önce girin Cehenne
me! Orası ne kötü varılacak yerdir! 

b) Bu zamir, azabı ve Cehennemi boylamayı ifade eder. 

Her iki görüş de birbirini gerektiren ve hak olan yorumdur. 

Yine onlar: "Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki 
azabın ı  iki kat artır! " derler. ayetinde geçen bu sözü söyleyen iki grup olabilir: 
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a) Bu söz ile başkalarına tabi olanlar, peşinden gittikleri liderlerine, efendile
rine ve rehberlerine beddua etmiştir. Çünkü onlar, kendilerini bu yola sevk edip 
inkar edip yalanlamaya çağırmışlardır. 

b) Bu söz Cehennem ehlinin tamamı tarafından söylenmiştir. Onlar, kendi
lerine şirki ve peygamberleri yalanlama yolunu gösteren şeytanlara, Rablerinin 
kat kat azab vermesini istemiştir.876 

62. Diyecekler ki: "Kendilerini kötülerden saydığımız adamları ne 
diye göremiyoruz? 

63. "Biz onları alaya aldık. Yoksa gözler onlardan başka tarafa mı 
kaymıştır?" 

64. Cehennem ehlin in bu davalaşmaları hiç şüphesiz bir gerçektir. 

65. De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Bir tek, Kahhar olan Allah 'tan 
başka hiçbir ilôh da yoktur. 

66. "O göklerin, yerin ve aralarında olan şeylerin Rabbidir, mutlak 
galiptir, çok mağfiret edendir. " 

67. De ki: "O, büyük bir haberdir.  

68. "Siz ise ondan yüz çeviren/ersin iz. 

69. "Onlar birbirleri ile tartışırlarken benim Mele-i A'lô 'ya dair bir 
bilgim yoktur. 

---- ---

876 İctimau'l-cuyuşi'l- İslamiyye, s. 17-18 .  
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70. "Bana, ben ancak apaçık bir korkutup uyaran olduğum için vah
yolunuyor. " 

71 . Rabbin o zaman meleklere demişti ki: "Şüphesiz ki Ben, çamur
dan bir beşer yaratacağım. " 

72. "Ben onu tamamlayıp, ona ruhumdan üflediğim zaman hemen 
ona secdeye kapanın .  " 

73. Meleklerin tümü hep birlikte secdeye kapandılar. 

74. İblis müstesna. Büyüklük tasladı ve kôfirlerden oldu. 

75. Allah, "Ey İb lis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni me
neden nedir?" dedi. 

Tefsiri: 

Bu ilahi söz, secde etmekten geri durduğu için lanetli birini paylamak ve 
azarlamak gayesiyle söylenmiştir. O lanetli şeytan, söz konusu bu paylama ve 
azarlamayı, akıllı bir varlığa secde etmediği için değil, kendi yaratmadığı bir şeye 
karşı büyüklenip isyanda bulunduğundan dolayı hak etmiştir. Bir mahlukun 
kendisi gibi birine karşı büyüklenmesi olacak şey değildir. Büyüklenmek sadece 
yaratıcıya mahsustur. Öyle anlaşılıyor ki, Hak Teala burada şöyle buyurmuştur: 
Yaratmadığın bir şeye karşı neden büyükleniyorsun? Hakikat şu ki, onu Ben ya
rattım. Ona Ben değer verdim. Ona secde etmeni Ben emrettim . 

işte burası, tam L.. ism-i mevsulünün kullanılacağı yerdir. Çünkü bu edatın 
anlamı daha kuvvetli ,  lafzı ise daha kapsamlıdır. Delil bakımından daha etkili, 
karşı tarafın bahane ve itirazını ortadan kaldırmada daha güçlüdür. Eğer ayeti 
kerime ..:...Q1.:. � � .:ı1 .!.L..;.... L.. şeklinde olsaydı, buradaki soru cümlesi paylama 
ve kınama anlamını taşımazdı .  Üstelik 0-" edatından dolayı, Hz. Adem'e secde 
etmenin onun akıllı bir varlık oluşundan kaynaklandığı şeklinde yanlış bir düşün
ce oluşurdu. Aklın Hz. Adem'de bulunması normaldir. Ancak burada bu mana 
kastedilmemiştir. Bu ayette asıl kastedilen, İblis' in Allah Teala'nın Hz. Adem'e  
secde etmesini emrettiği halde, O'nun yarattığı bir mahluka secde etmekten ka
çındığı için paylanıp azarlanmasıdır. Bundan dolayıdır ki, secde edilen varlıktan, 
daha özel olmasına rağmen özel ismi Adem yerine, şeytanın Allah Teala'nın 
eliyle yarattığı için ona secde etmesini gerektiren şerefli bir varlık olduğu yönüne 
delalet eden ism-i mevsul ile bahsedildi. Burada L.. edatı kaldırılıp yerine ,y edatı 
konsaydı sıla cümlesi hakkında söylediğimiz bu anlam söz konusu olmazdı .  Bu 
husus düşünülmeye değerdir. Ayrıca burada Hz. Adem'in isminin açıkça zikredil
mesinin bir anlamı yoktur. Eğer açıkça ondan bahsedilmesi amaçlanmış olsaydı, 
bu durumda ismi ile ondan söz edilmesi daha uygun olurdu.877 

877 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 132. 
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Allah, "Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir?" 
dedi. Bu ayetin yorumu hakkında yapılan en büyük hatalardan biri, yedeyy ( iki 
el) kelimesini nimet olarak tefsir etmektir. Hiç kuşkusuz Araplar � t.S� ıJ')l.Aj (Fa
lancanın benim üzerimde bir iyiliği var) tabirini kullanırlardı .  Urve İbn Mes'O.d 
da Hz. Ebu Bekir için � � � �i � LŞ.J.:.&. ...'.ll � ')} (Eğer üzerimde karşılığını 
vermediğim bir nimetim olmasaydı sana uyardım . )878 demiştir. 

Yed kelimesi bu ayeti kerimede şu şekilde kullanılmıştır: Allah Teala yaratma 
fiilini kendisine nispet etmiştir. Sonra bu fiili ba harf-i ceri ile yede geçmiştir. Bu 
ayet, �� ı.:-,:;5 (Kalemle yazdım) cümlesine benzer. Oysa hakikatte kalem değil, 
el yazmaktadır. 

Allah' ın bir kulu eliyle yaratması özel bir durumdur. Bu durum, kullar arasın
da sadece Hz. Adem'e nasip olmuştur. Tıpkı sadece kendi ruhundan ruh üfleyip 
yaratmasının sadece Hz. İsa'ya, vasıtasız olarak konuşmasının Hz. Musa'ya na
sip olduğu gibi .  

Her ne kadar yed kelimesinin başka metinlerde nimet anlamına kullanılma
sı uygun olsa da, bütün bu anlattıklarımız, ayette geçen yed kelimesinin nimet 
olarak yorumlanmasını imkansız kılar. Üstelik bir lafzın bütün cümlelerde aynı 
manaya gelmesi gerekmez.879 

76. Dedi ki: "Ben, ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise 
çamurdan yarattın. " 

77. Buyurdu ki: "Defol oradan! Çünkü sen artık kovulansın. 

78. "Ve Kıyamet gününe kadar da lônetim şüphesiz senin üzerinedir. " 

79. "Rabbim! Yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver" dedi. 

Tefsiri : 

Bu söz, şeytanın yeniden dirilmeyi itiraf edip kabul etmesi anlamına gelir. 
O, Rabbinin Cehennemi kendisi ve kendisine tabi olanlarla doldt:rmak üzere 
yemin ettiğini gayet iyi biliyordu. Onun inkarı, cehaletten ''?.ynaklanan bir küfür 
olmayıp sırf inat yüzünden yapılan küfürdü.880 

878 Buharı, Şurut, 15.  
879 es-Savfüku'l-mürsele 1, ! 92-193. 
880 Miftahu dari's-saade, :; . 98. 
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80. Buyurdu ki: "O halde sen kendisine mühlet verilenlerdensin.  

81 . "O belli zamanın gününe (birinci üfürüşe) kadar. " 

82. Dedi ki: "izzetin hakkı için hepsini mutlaka azdıracağım. 

83. ''Aralarından ihlasa erdirilmiş kulların m üstesna. " 

84. Allah, şöyle dedi: "İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyo
rum. " 

Tefsiri: 

Bu ayetten ancak, şeytanın halis kulları saptıramayacağı sonucu çıkar. 881 

85. ''Anda/sun ki Cehennemi senden ve onlar arasından sana uyan
ların hepsinden dolduracağım. " 

86. De ki: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum ve ben ken
diliğimden bir şeyler uyduranlardan da değilim. 

87. "O, ancak alemlere bir öğüttür. 

88. "Onun haberini bir süre sonra elbette bileceksin izdir. " 

881 Bedfüu' l-fevfüd, Ill, 59. 
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ZÜMER SÜRESİ 

[75 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Kitabın indirilmesi mutlak galip, her işi hikmet dolu Allah tarafın
dandır. 

2. Muhakkak Biz sana Kitabı hak ile indirdik. O halde, Allah 'a dini 
yalnız O'na halis kılarak ibadet et. 

3. Dikkat et, hôlis din yalnız Allah 'ındır. O'nu bırakıp kendilerine bir 
takım dostlar edindiler. "Onlara, bizi sadece Allah 'a yaklaştırsın/ar diye 
kulluk ediyoruz. " derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde 
aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkôrcı kimseyi 
doğru yola iletmez. 

Tefsiri : 

Mekkeli müşrikler, Allah'a ibadet ediyorlardı. Ancak O'nunla birlikte başka 
ilahlara da kulluk ediyorlardı .  Burada, Mekkelilerden Allah'a  ibadete devam etti
ği için ibadet etme fiili kendilerine nispet edildi. Diğer yandan Allah'a kulluk vasfı 
ise onlara nispet edilmedi. Çünkü her kim Allah ' tan başkasına kulluk ederse, 
sadece Allah'a  ibadet etmiş olmaz. O'na ibadet etmekle de tavsif edilmez. Bu 
ince ayrıntı düşünüldüğü vakit, ibadetinde hiçbir şeyi yaratıcısına ortak koşma
yan, başka bir ilaha meyletmeyen, yalnızca Allah 'a yönelip bütün varlığıyla O'na 
teslim olan kimseler ancak Allah'a  ibadet eden ve Allah' ın dosdoğru kulu olarak 
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tavsif edilir. Eğer kişi, Allah'a  ortak koşarak ibadet ederse, ne Allah'a ibadet 
etmiş olur, ne de O'nun kulu olur. Bu anlattıklarımız, bazı Sünen kaynaklarında 
rivayet edildiği üzere Kur'an' ın Wüne bedel ihlas882 surelerinden biri olan bu 
büyük ve şanlı surenin incelikleri arasında yer alır. Ancak bunu, herkes anlayıp 
kavrayamaz. Sadece Allah' ın katından anlama yeteneği bahşettiği kimseler an
lar. Gerçek hamd ve şükür Allah'a aittir.883 

4. Eğer Allah bir evlat edinmek istese idi, elbette yarattıklarından 
dilediğin i  seçerdi. O, bundan münezzehtir. O, Allah 'dır, birdir, her şeye 
hükmünü geçirendir. 

5 .  Göklerle yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze dolar, gündüzü de 
geceye dolar. Güneşi ve ay'ı musahhar kıldı. Her biri belirli bir süreye 
kadar akıp gitmektedir. Uyanık olun, O, galip olandır, günahları çok çok 
bağışlayandır. 

6. Sizi b ir tek candan yarattı, sonra ondan eşini meydana getirdi ve 
sizin için hayvanlardan sekiz çift var etti. Sizi de annelerinizin karnında 
üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu 
yaratıcı, Rabbiniz Allah 'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. 
Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz? 

882 Tirmizl, Enes b. Malik kanalıyla Allah ResOlü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
duğunu nakletmiştir: "Her kim Zilzal suresini okursa, Her kim F�afirlın suresini okursa, bilsin 
ki bunlar, onun için Kur'an'ın V.'üne bedeldir." Tirmizl, "Fedfülu'l-Kur'an", 10 .  
Elban! Zilzal Suresi hariç diğer sureler hakkında nakledilen bu tür rivayetlerin hasen oldu
ğunu söylemiştir. Bk. Silsiletu'l-ehadisi's-sahiha, Hadis No: 587; Silsiletu'l-ehadisi'd-dalfe, 
Hadis No: 1342. 

883 Bedfüu' l-fevfüd, 1 ,  137.  
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Tefsiri: 

Ceninin üzerinde bulunan her zarın kendine özgü bir karanlığı vardır. Bura
da Allah Teala, insanın yaratılış aşamalarını, bir aşamadan diğerine geçişini ve 
ceninin üzerinde bulunan zarların oluşturduğu karanlıklardan bahsetti. Müfessir
lerin çoğu bu karanlıklar hakkında şöyle demiştir: Bunlar, karın karanlığı, rahim 
karanlığı ve plasente karanlığıdır. Bunlardan her birinde cenini kaplayan bir zar 
vardır. Diğer müfessirler ise şöyle demiştir: Bu karanlıklar, babanın sülbünde
ki karanlık, annenin rahmindeki karanlık ve plasente karanlığıdır. Bu görüşten 
daha zayıfı ise bu karanlıkları, gecenin karanlığı, karnın karanlığı ve rahim karan
lıqı şeklinde izah edenlerin görüşüdür. Çünkü cenin için gece ile gündüz arasında 
bir fark yoktur. 884 

884 Tuhfetu'l-vedCıd, s. 2 1 7. 
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7. Eğer kafir olursanız, şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla 
birlikte O, kullarının kafir olmalarına razı olmaz. Eğer şükür ederseniz 
faydanız için ondan razı olur. Yük (günah) yüklenici hiç birkimse baş
kasının yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O, size ne
ler yapmakta olduğunuzu haber verecektir. Çünkü O, göğüslerin özünü 
çok iyi bilendir. 

8. İnsana bir zarar isabet etse o, Rabbine dönerek O'na dua eder. 
Sonra ona kendi lütfundan bir n imet verirse; evvelce O'na yalvardığını 
unutur ve yolundan saptırmak için Allah 'a eşler koşar. De ki: "Küfrünle 
biraz eğlenedur! Muhakkak sen, Cehennemliklerdensin. " 

9. (O mu), yoksa, ahiretten korkarak, Rabbinin rahmetini umarak, 
gece saatlerinde kıyamda durarak, secde ederek itaatte bulunan kimse 
mi (hayırlıdır) ? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak 
özlü akıl sahipleri öğüt alır. " 

1 0. De ki: "Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun! Bu dün
yada ihsanda bulunanlara bir güzellik vardır. Allah 'ın arzı da geniştir. 
Sabredenlere de ecirleri hiç şüphesiz hesapsız verilir. " 

1 1 .  De ki: "Ben Allah 'a dini yalnız O'na halis kılarak ibadet etmekle 
emrolundum. 

12. "Müslümanların ilki olmakla da emrolundum. " 

13. De ki: "Ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün 
azabından korkarım. " 

14. De ki: "Ben, dinimi kendisine ihlas ederek , ancak Allah 'a ibadet 
ederim. 

1 5. ':ı\rtık siz O'ndan başka dilediğiniz şeye ibadet edin. " De ki: 
"Gerçekten zarar edenler, Kıyamet gününde hem kendilerini hem de 
bağlıların ı  kaybedenlerdir. Uyanık olun, işte bu, apaçık hüsranın ta ken
disidir. " 

1 6. Onların üzer/erinde de ateşten tabakalc r ve altlarında da tabaka
lar vardır. İşte Allah bununla kulların ı  korkutuyor. Ey Benim kullarım, 
Benden korkun. 

1 7, 18. TağCıta kulluk etmekten kaçınan ve Allah 'a yönelenlere müj
de var. Müjdele kullarımı! O kullarım ki, sözü dinlerler ve sözün en 
güzeline uyarlar. İşte onlar Allah 'ın, kendilerini doğru yola ilettiği kimse
lerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. 
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Tefsiri: 

Sahibu'l-ğına885 şöyle demiştir: "Allah Teala, Peygamberine -sallallahu aleyhi 
vesellem- sözü dinleyip en güzeline uyanları müjdelemesini emretmiştir. Bu husus
ta şöyle buyurmuştur: Müjdele kullarımı !  O kullarım ki, sözü dinlerler ve sözün 
en güzeline uyarlar. Bu ayettekiJ_,A.ll (söz) kelimesinde bulunan elif-lam takısı 
istiğrak manası taşır. Yani sözün genel bir anlam ifade etmesini sağlar. Bunun 
delili ise, Allah Teala'nın güzel söze uyan insanları övmesidir. Hasılı bu ayette 
geçen söz, hem şarkı sözlerini hem de diğer sözleri içine alır. 

Sahibu' l-Kur'an886 şöyle demiştir: Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermen ve onu 
yüceltmen gerekir. Bu da onu, şarkıcıların ve onlarla aynı yolda olan ağıt yakan
ların sözlerinin üstünde tutmakla, zinaya davet eden ve baştan çıkarıcı sözler ile 
nifaka zemin hazırlayan, sapıklık ve hevaya davet eden lafızlardan üstün gör
mekle olur. 

Farklı dönemlerde yaşayan hiçbir müfessirin bu görüşü dile getirmemesi, bu
nun yanlış olduğunu göstermek hususunda yeterlidir. Ayrıca bunun batıl olduğu, 
ne önünden ne de ardından batılın kendisine ilişmeyeceği kelamullah hakkında 
bu yorumun yapılamayacağı hakkında bir çok delil vardır. Bunlardan birkaçını 
şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala her sözün dinlenmesini emretmez. Hatta dinlenmesine izin 
bile vermez. Bu yüzden J _,AJI kelimesindeki elif-lam takısının istiğrak ifade ettiği 
ve bu yüzden bütün sözleri içine aldığı söylenemez. Ayrıca sözlerin bir kısmın 
dinlemek haramken, bir kısmını dinlemek mekruhtur. Nitekim Allah Teala şöyle 
buyurmuştur: "Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, 
onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unut
turursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma!"887 

Görüldüğü üzere Allah Teala, bu tür sözleri dinlemekten uzak durulmasını 
emretmiş ve bu sözleri söyleyenler ile birlikte oturmayı yasaklamıştır. Bir baş
ka ayette ise şöyle buyurmuştur: "O (Allah ), Kitab 'da size şöyle indirmiştir ki: 
Allah' ın ayetlerinin inkar edildiği yahut onlarla alay edildiğin i  işittiğiniz zaman, 
onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın !  Yoksa 
siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri Cehennem 'de 
bir araya getirecektir. "888 

885 Bu ifadeyle İbn Kayyim, bahsi geçen ayete dayanarak şarkı sözlerini dinlemenin mübah 
olduğunu ileri sürenleri kastetmiştir. [Mütercim] 

886 İbn Kayyim bu ifade ile, bir üst dipnotta belirtilen kimselerin karşısında yer alanları kastet
miştir. [Mütercim] 

887 el-En'am 6/68. 
888 en-Nlsa 4/140. 
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Görüldüğü üzere Allah Teala kendi ayetlerinin inkar edildiği veya alay edil
diği sözleri dinleyenleri, bu sözleri telaffuz edenlerle bir tutmuştur. Hal böyleyken 
O'nun, bütün sözleri dinleyenleri övmesi düşünülemez! 

Bir başka surede ise , Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Gerçekten müminler 
kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve ya
rarsız şeylerden yüz çevirirler. "889 Kullarını tavsif ederken de şöyle buyurmuştur: 
"Boş sözlerle karşılaştıkları vakit, vakar ile oradan geçip giderler "890 Bu ayet şu 
anlama gelir: O kullar, bu tür sözlere kulak vermemek suretiyle kendilerine değer 
verirler. Rivayete göre İbn Mes'ud boş söz duyunca, ondan yüz çevirirmiş . Bu 
yüzden Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- onun için "Kuşkusuz İbn Mes 'ud, 
değerli biridir. "891 buyurmuştur. 

Allah Teala boş sözden uzaklaşanları ve boş sözlerin konuşulduğu yerlerden 
vakur bir şekilde ayrılarak bunları dinlememek suretiyle kendilerine değer veren
leri övmüştür. Hal böyleyken, yukarıdaki ayette geçen elif-lam takısının istiğrak 
ifade ettiği ileri sürülüp, sonra da Allah Tea.Ia'ya, O'nun her türlü sözü dinleyeni 
övdüğü asla nispet edilemez. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Hakkında 
bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların 
hepsi ondan sorumludur. "892 Bu ayette Allah Teala, kulun, kulağı, gözü ve gönlü 
hakkında sorguya çekileceğinden haber vermiştir. Ayrıca insanın bilgisi olmadığı 
konuların peşine düşmesini yasaklamıştır. 

Dinlemek, görmek, konuşmak ve gönülden geçirmek emredilen ve yasakla
nan olmak üzere ikiye ayrılır. Kul, bunların tamamından sorumludur. Hal böyle 
olunca, "Kulun, ô.lemdeki bütün sözleri dinlemesi övülür. " demek, mümkün de
ğildir. Çünkü böyle bir yargı, "Göklerde ve yerde ne olduğuna bakın!"893, "Gökle
rin ve yerin hükümranlığına, Allah 'ın yarattığı her şeye ve ecellerin yaklaşmış ola
bileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an' dan sonra hangi söze inanacaklar?"894 
ayetlerine bakarak "Kulun, ô.lemde görülebilecek her şeye bakması övülür. " de
meye benzer. 

İşte bu iki hususta şeytan, sizleri ve kendini maneviyata adamış bir çok kim
seyi aldatmıştır. Bu yüzden bakılması yasak olan şeylere bakma hususunda ve 
dinlenmesi yasak olan sözleri dinleme konusunda geniş davranmaya başladınız. 
Siz kendinize yasak kılınan şeyleri ibadet, itaat ve Allah'a yakınlaşma vesilesi ha
line getirinceye kadar şeytan bu yaptıklarınızı yeterli görmemiştir. İşte bu, daha 
önce bahsedildiği gibi İblis' in size yönelik bir latifesidir. Nitekim o, sizin hakkınız
da şöyle demiştir: Size şarkılarla latife yapar, sizinle sözlerle sohbet ederim. 

889 el-Mü'minun 23/1-3. 
890 el-Furkan 24/72. 
891 Rivayetin tahriciyle ilgili olarak Furkan suresindeki ilgili ayetin Tefsiri:ine bakınız. 
892 el-İsra 1 7/36. 
893 Yunus 10/101 .  
894 el-A'rat 7/185. 
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b) Sizin delil olarak getirdiğiniz bu ayette geçenJ_,.ö.ll (söz) kelimesi ile Kur'an 
kastedilmiştir. Tıpkı şu ayetlerde söz ile Kur'an' ın kast edildiği gibi :  

J_,ill IJ.r.-4. rJ;i (On/ar bu sözü hiç düşünmediler mi?)895 

c.ıJ_,5 � � J __,4ll � l.:l.,,, J .ı..ö..l J (Ando/sun ki Biz, düşünüp öğüt alsın
lar diye, sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir {aralıksız olarak vahiylerimizi 
indirmişizdir. } )896 

Bu ayetlerde (Zümer 1 7/18) dinleyenlerin ve en iyisine uyanların müjdelen
diği söz, birbirine ardı sıra indirilen ve düşünülmesi teşvik edilen sözün aynısıdır. 
Kur'an'ın bir kısmı diğer kısmını tefsir eder. Bu yüzden bazı ayetler, diğerlerine 
hamledilir. 

c) Bu ayette geçen J_,A.11 kelimesindeki elif-lam takısı ta'rlfu' l-ahd897 içindir. 
Yani bu söz, muhatapların kendisine davet edilip kendisini düşünmelerinin em
redildiği ve birbiri ardı sıra nazil olan sözdür. Kur'an ve Kitab kelimeleri nasıl 
aynı manayı taşıyorsa buradaki söz ile Kur'an da aynı manayı taşır. Bu kelime
deki elif-lam takısı '-:"'L:s::.11 kelimesindeki elif-lam takısıyla aynı işleve sahiptir. Şu 
ayetlerde geçen J_,..... )1 kelimesindeki elif-lam takısıyla aynı görevi görür: 

IJY-"+° c.ıT _;JI ıı.... ı_,.ı;.,;ı <...$" j c.ıı ..._, J � J _,..... )1 Jl.i J (Peygamber "Ey Rabbim! Kav
mim bu Kur'an'ı büsbütün-terk etti " dedi. )898 

� r.5:..� .. ıs...ıs � J Y"" )1 .. ıs.., ı� '1 ( {Ey müminler! } Peygamber'i ken
di aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın!)899 

J_,..., )1 1_,,.):>İ_, .uıı iy):>İ_, (Allah 'a itaat edin! Peygamber'e de itaat edin!)900 

Bu ayetlerde geçen '-:"'l.:501 ve J _,...., )1 kelimelerinde bulunan elif-lam takıları
nın istiğrak için olduğu söylenip bu kelimelerle her hangi bir kitabın her hangi bir 
peygamberin kastedildiği hiç söylenebilir mi! 

d) Eğer J_,ill .:.ı� �ili ayetinde geçen elif-lam takısının sözü genelleştiri
yorsa bu, şu şekilde gerçekleşiyor demektir: Ayette geçen söz kelimesi, Allah'ın 
indirdiği, övüp yücelttiği, uyulmasını, dinlenmesini, düşünülmesini ve anlaşılma
sını emrettiği bütün vahiyleri kapsar. Buradaki elif-lam takısı bütün vahiy sözleri 
hakkında umum ve istiğrak ifade eder. Bir başka ifade ile bütün ilahi vahiyleri 
içine alır. 

895 el-Mü'minı1n 23/68. 
896 el-Kasas 28/5 1 .  
897 Yani kelimeyi belirli hale getirir. [Mütercim] 
898 el-Furkan 25/30. 
899 en-Nur 24/63. 
900 el-Maide 5/92 . 
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e )  Surenin başından bu ayete kadar Kur'an konu edilmektedir: "Bu kitap, 
izzet ve h ikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. (Resulüm!) Şüphesiz ki, Kitab 'ı 
sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah 'a has kılarak (ihlas ile) kulluk 
et! Dikkat et, halis din yalnız Allah 'ındır "901 Allah Teala surenin baş tarafında 
kıtabından, dininden, güzel sözden ve amel-i salihten bahsetti. Sözlerin en hayır
lısı, O'nun Kitab' ıdır, amellerin en hayırlısı ise dini O'na has kılmaktır. 

Allah Teala daha sonra bu iki temel konuya tekrar döndü: "Tağuta kulluk 
etmekten kaçın ıp, Allah 'a yönelenlere müjde vardır. "902 ayeti dinin yalnızca 
Allah'a has kılmaktan " (Ey Muhammed) Dinleyip de sözün en güzeline uyan 
kullarımı müjdele! İşte Allah 'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl 
sahipleri de onlardır. "903 ayeti ise Allah'ın Kitab' ından bahseder. Böylece bu 
ayetler, surenin baş tarafında anlatılan konuları içermektedir. Dolayısıyla bura
da şarkı söyleyen kadın ve erkeklerden bahsedilmiyor. Daha sonraki ayetlerde 
de şöyle buyrulmuştur: "Allah kimin gönlünü Islam 'a açmışsa o, Rabbinden bir 
mir üzerinde değil m idir? Allah 'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara 
yazıklar olsun! işte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. "904, "Allah sözün en 
güzelin i, b irbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak 
indirdi. Rab/erinden korkanların, bu Kitab 'ın etkisinden tüyleri ürperir, derken 
hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah 'ın zikrine ısı nıp yumuşar. işte bu Kitab, 
Allah 'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği h idayet rehberidir. Allah kimi de 
saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. "905 

Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi Allah Teala, kendi indirdiği sözü dinleyip 
hislenen insanları övmüştür. Her sözü ve her söze kulak verip dinleyenleri ise öv
memiştir. Hatta ayetlerin akışı, Allah'ı zikredenleri ve O'nun sözünü dinleyenle
rin övüldüğünü gösterir. Nitekim şu ayetlerde de Allah'ı zikretmek ile O'nun sözü 
yan yana zikredilmiştir: "iman edenlerin Allah 'ı anma ve O'ndan inen Kur'an 
sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? . . .  "906, "Müminler ancak, Al
lah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah 'ın ayetleri okunduğunda 
imanların ı  artıran ve yalnız Rab/erine dayanıp güvenen kimselerdir. "907 

Allah Teala düşünmemiz, anlamamız ve öğüt almamız için hak ile batılı bir
birinden ayıran Kur'an-ı Kerim'de örneklere ve delillere yer vermiştir. Kelamını 
dinleyip ona tabi olmamızı emretti . Kur'an'ı düşünmeyi teşvik etti . Onu dinleyip, 
en iyisine tabi olanları müjdeledi ve insanlar öğüt alsın diye onu ardı ardına in
dirdiğini onlara haber verdi. 

901 ez-Zümer 39/1-3. 
902 ez-Zümer 39/1 7. 
903 ez-Zümer 39/18. 
904 ez-Zümer 39/22. 
905 ez-Zümer 39/23 . 
906 el-Hadid 57116.  
907 el-Enfal 8/2. 



512  (t Bedai 'ut-tefslr 

Allah Teala, Kur'an' ı düşünmeyenlerin mühürlenmiş bir kalp taşıdığını bil
dirmiştir. Şarkıcı kadın ve erkeklerin sözlerine kulak verenlerin halini varın siz 
düşünün! 

Durum böyledir. Sonra Allah Teala, tekrar Kur' an' dan bahsetmeye başla
dı: "Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler908 var ya, işte kötülükten sakınan
lar onlardır. "909 Buhar! "Sahlh"inde Mücahid' den şöyle nakletmiştir: "Doğruyu 
getiren" { ifadesindeki doğrudan maksat} Kur'an'dır. "ve onu tasdik edenler" 
Kıyamet günü mümin gelip "Bu, bana verdiğin Kitab. Onun içeriğine göre amel 
ettim. "  der. 910 

Bu ayeti kerimede Allah Teala doğrudan ve doğruyu tasdik edenlerden öv
güyle söz etmiştir. Daha sonra da, bunun zıddı olan yalan ve Hakk'ı  yalanlayan
dan bahsetmiştir. Yalan ve Hakk' ı yalanlama sözün lanetlenmiş iki türüdür. Hal 
böyleyken bu tür sözleri dinleyenler hiçbir surette övülmez ve medhu senayı hak 
etmez. 

Hiç kuşkusuz, Allah' ın Hz. Peygamber' le -sallallahu aleyhi vesellem- birlikte gön
derdiği hidayet ve hak dine muhalif sözlü veya işitmeye dayalı bidatler şu iki 
unsuru içerir: 

Allah adına yalan uydurmak, 
Hakkı yalanlamak. 

Hatta ister kulaktan gelme bilgilere ister başka nedenlere dayanarak, Hz. 
Peygamber' in getirdiği hak din ve hidayete muhalif olan bidatleri desteklemek 
de bu iki batılı içerir. 

f) Surenin devamında Allah Teala şöyle buyurmuştur: De ki: Ey nefisleri
ne karşı aşın giden kullarım! Allah 'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün 
günah/an bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Size azôb ge
lip çatmadan Rabbinize dönün! O'na teslim olun! (Zira azôb geldikten) sonra 
size yardım edilmez. Siz farkında olmadan, ansızın başın ıza azôb gelmezden 
önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'an'a) uyun!91 1 Burada Allah 
Teala'nın uyulmasını emrettiği en güzel söz, surenin baş tarafında kendisine tabi 
olanların müjdelendiği en güzel sözün aynısıdır. Bir başka ifade ile her iki yerde 
de, indirilen ayetlerin en güzelinden bahsedilmiştir. Bu durumun bir benzeri de, 
Allah Teala'nın Tevrat'ta Hz. Musa'ya yaptığı şu hitapta görülür: Tevrat'a kuvvet
le san!! Kavmine de emret onun en güzelini alsın lar! 

908 Bu ayetin lafzına göre anlam "tasdik eden" şeklinde olup Allah Resulü'den -sallallahu aleyhi 
vesellem- bahseder. Ancak ümmeti ve ona tabi olanlar da "tasdik eden" ifadesine dahil
dir. Bu yüzden ayetin devamında "Kötülükten sakınanlar onlardır." buyrulmuştur. bk. en
Nesefi, Medarik, iV, 86. [Mütercim] 

909 ez-Zümer 39/33 .0 
910 Buhar!, Tevhid, 40. 
9 1 1  ez-Zümer 39/53-55. 
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Kendi nefsine nasihatte bulunan mümin kimse bütün bunları düşündüğü 
vakit, Allah Teala' nın dinlenilmesini, düşünülmesini, anlaşılmasını ve en güzeline 
uyulmasını emrettiği kelamın, sözün ve kitabın O'nun şanlı Kur'an' ı olduğunu 
kesin olarak anlar. Ne önünden ne de ardından batıl ona ilişir. Yüce Kur'an 
Hakim ve Hamid olan Allah tarafından indirilmiştir. Göğün ve yeryüzünün Rab
bi şöyle dursun, akıllı kimselere bile her türlü sözü dinlemenin övülmesi nispet 
edilemez. 

g) Allah Teala Kitab' ında Kur'an'ı dinleyenleri methedip bu dinlemeyi de 
övmüştür. Kur'an dinlemekten yüz çevirenleri ise kötülemiştir. Onları küfür ve 
cehalet ehli olarak görmüştür. Akletmeyen sağır ve dilsiz olarak kabul etmiştir. 
Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun 
ki size merhamet edilsin. "912, "Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri 
titreyen, kendilerine Allah 'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnızca 
Rab/erine dayanıp güvenen kimselerdir ."913 

Kendilerine nimet verilenler hakkında ise şöyle buyurmuştur: "işte bunlar, 
Allah 'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem 'in soyundan, Nuh 
ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, Ibrahim ve Israil (Yakup) 'un soyundan, 
doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara, çok merhametli 
olan Allah 'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. "9 14 

"Resule indirilen i duyduk/an zaman, bildikleri gerçekten dolayı gözlerinden 
yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: Rabbimiz! İman ettik, bizi hakka şahit 
olanlarla birlikte yaz!"915 

"De ki: siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçek ki, bundan önce 
kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur'an)  okununca, derhal yüz üstü secdeye 
kapanırlar. "916 

Allah Teala kendi mesajını dinlemekten yüz çeviren kimseleri kötülerken 
şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen 
sağırlar ve dilsiz/erdir. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. 
Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. "917, "(Hidayet çağrısına 
kulak vermeyen) kafirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten 
hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu 
sebeple düşünmezler. "918 

912 el-A'raf 7/204. 
913 el-Enfal 8/2. 
914 Meryem 1 9/58. 
915 el-Maide 5/83. 
916 el-İsra 1 7/107.  
917  el-Enfal 8/22-23. 
918 el-Bakara 2/1 7 1 .  
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"Kendilerine Rab/erinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör 
davranmazlar. "919 

Bunlara benzer Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayeti kerime vardır. Malum 
olduğu üzere, Kur'an' ın bir kısmı diğer kısmını tefsir eder. 

h) Kur'an'dan anlaşıldığına göre, muhakkak ki, şarkı olan sözlerin dinle
nilmesi yerilmiştir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Şimdi siz bu söze 
(Kur'an'a )  mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyor musunuz! ve siz , şarkı 
söyleyip durmaktasınız . " 920 Selef alimlerinden bir çoğu 03..l.ol.. kelimesini şarkı 
söyleyenler olarak tefsir etmiştir. Çünkü Arapça' da l.:J ..ı.-. dendiği zaman "Bize 
şarkı söyledi . "  manası kastedilir. 

Allah Teala, Kur' an dinlemek yerine şarkı dinlemeyi yeğleyerek ondan yüz 
çevirenleri kötülemiştir. Bu kimselerin durumu, ıslık ve alkış sesini Kur'an dinle
meye tercih eden , Kur'an yerine şarkı dinleyen Semmafüiyye fırkasının durumu
na benzer. Böyleleri namazı bırakıp şehvetlerine tabi olan kimseler gibidir. 

Selef alimlerinden pek çoğu "İnsanlardan öyleleri de var ki, boş sözü satın 
alır. "921 ayetinde geçen boş söz ifadesinin şarkı anlamına geldiğini söylemiştir. 

Bu ayeti (ez-Zümer 39/18) delil olarak ileri süren siz ey Semmafüiyye güru
hu! Kendiniz bile her türlü şiir ve düz yazı niteliğindeki sözleri güzelce dinlemi
yorsunuz. Hatta sevmediğiniz şiir ve düz yazı niteliğindeki sözlerden herkesten 
daha çok hoşlanmıyor ve daha fazla nefret ediyorsunuz. Sevmediğiniz sözlerden 
nefret etmeniz, ıslık ve alkış sesi konusunda size muhalefet edenlerin nefretinden 
daha güçlüdür. Peki sizin hevanıza uymayan ve sizin de sevmediğiniz sözleri 
Allah ' ın kendisini dinleyeni ve en güzeline uyanı övdüğü sözler kategorisine ne
den sokmuyorsunuz? Şüphesiz ki bu sözler, şarkıcıların sözlerinden daha güzel
dir. Dünya ve ahiret bakımından da kalbe daha çok faydalıdır. Ancak bu sözlerin 
bir kabahati vardır. O da, sizin heva ve bidatinize aykırı olmalarıdır. Eğer ayette 
(ez-Zümer 39/18) umum mana kastediliyorsa, sizin deliliniz geçersiz hale gelmiş 
demektir. Yok eğer umum mana kastedilmiyorsa yine de sizin deliliniz batıl hale 
gelmiştir. Her iki halde de , bu ayeti kendi görüşünüz için delil olarak kullanma
nızın yanlış olduğu ortaya çıktı. 

Tevfik Allah' tandır. 

919 el-Furkan 25/73. 
920 en-Necm 53/59-61 Ayette geçen ıJJ.ı..L kelimesi gaflet içinde olan, oyun ve eğlenceye da

lan insanlar manasına gelir. Bu ayette cahiliye müşriklerinin, Kur'an' ı işittikleri zaman insan
ların onu dinlemesine mani olmak için şarkı söyleyerek karşı koymalarını ifade etmektedir. 
bk. en-Nesefi, Medarik, iV, 295 . [Mütercim] 

921 Lokman 31/6. Bu ayetin, acem efsanelerini içeren kitapları alıp Mekkeli müşriklere "Mu
hammed size Ad ve Semud'un hikayelerini anlatıyor, ben de size Kisraların efsanelerini 
anlatacağım . "  diyen vahiy düşmanı Nadr İbn Haris hakkında nazil olduğu söylenir. bk. 
en-Nesefi, Medarik, I l l .  404. [Mütercim] 
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ı )  " (Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müj
dele!" ayetinde Allah Teala, kullarını sözü dinleyip en güzeline uydukları için 
övmüştür. Bilindiği üzere sözün pek çoğu, hatta çoğunluğu en güzel olmak bir 
kenara güzel bile değildir. Hatta hatta, sözün geneli söyleyeni yüzün koyu Ce
henneme sürükler. 

Allah' ın Kitab' ında kötülediği sözler sayılamayacak kadar çoktur. Mesela 
"çirkin söz",  "batıl söz" , "bilmeden O' nun hakkında söz söylemek" , "yalan" , "if
tira",  "gıybet" , "lakap takmak" , "günah , düşmanlık ve Allah Resulüne isyan hak
kında fısıldaşmak" , "hoş karşılanmayan söz kurgulamak" ,  "kişinin diliyle kalbin
de olmayanı söylemesi" , "yapamayacağı şeyi söylemek" , "boş söz" , "hakkında 
bir delilin bulunmadığı söz'' , " İslam'ın kabul etmediği şefaati içiren söz" , "günah 
ve düşmanlık üzere yardımlaşmayı ifade eden söz" ve Allah Teala'nın öfke ve 
gazabını harekete geçiren çirkin bir çok sözü örnek olarak verebiliriz. Bu sözlerde 
ne güzellikten eser vardır, ne de içlerinde en güzel sıfatına layık bir söz vardır. O 
halde ayette (ez-Zümer 39/18) geçen söz (J_,,A.l l )  kelimesinin Allah' ın peygambe
rine vah yettiği Kur' an ve sünnet dışındaki diğer sözleri de kapsayacak derecede 
genel mana taşıdığını iddia etmek son derece batıldır. 

k) Allah Teala hidayeti, sözün en güzeline uymaya bağladı. Bu yüzden şöyle 
buyurdu: "Tôğuta kulluk etmekten kaçın ıp, Allah 'a yönelenlere müjde vardır. 
(Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele! İşte 
Allah 'm doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. "922 

Hiç düşünmeye gerek kalmadan anlaşılmaktadır ki hidayet, ancak Kur'an'a tabi 
olan kimselerde görülür. Bir başka ifade ile Kur' an' a tabi olanları Allah hidayete 
erdirmiştir. Şarkıcı kadın ve erkeklerin sözlerinde ise hidayete rastlamak müm
kün değildir. 

Netice olarak şunu söyleriz: Sizin, Allah'ın kitabına söyletmeye ve ona da
yandırmaya çalıştığınız bu görüşünüz fasittir. Kur'an-ı Kerim bu iddiadan mü
nezzehtir. Kalbinde hayat ve nur bulunan herkes tarafından bilinir ki, sizin ayete 
yüklediğiniz anlam ona yakışmaz. "Bir kimseye Allah nur vermemişse, artık o 
kimsenin nurdan nasibi yoktur. "923 

922 ez-Zümer 39/1 7-18. 
923 en-Nur 24/40; es-Sema' , s. 234-246. 
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1 9. Ya aleyhine azab sözü hak olmuş kimseyi, (bu yüzden) ateşte 
bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın? 

20. Fakat Rabblerinden korkanlar ( için evet); onlar için konaklar, 
birbirleri üzere bina olunmuş, altlarından nehirler akan köşkler vardır. 
Allah 'ın va 'didir (bu) .  Allah va 'dinden dönmez. 

21 . Görmez misin ki Allah, gökten bir su indirip onu yeryüzünde 
kaynaklara yerleştirmekte, sonra onunla renkleri türlü türlü ekinler çı
karmakta, sonra o ekinler kurumaktadır. Sen de onu sararmış görürsün. 
Sonra onu ufalanmış çöplere döndürür. Muhakkak bun(Jar)da özlü akıl 
sahipleri için bir ibret vardır. 

22. Acaba -kendisi Rabbinden gelmiş bir nur üzere bulunup da
Allah ' ın göğsünü İslam için genişlettiği bir kimse (sapıklıkta olan gibi) 
midir? Allah 'ı anmaktan (yüz çevirdikleri için ) kalbleri kaskatı olanların 
vay haline! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. 



-
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23. Allah, sözün en güzelini müteşabih, tekrar edilen (mesônf) bir 
kitab halinde indirmiştir. Ondan dolayı Rabblerine kalbden saygı du
yanların derileri ürperir. Sonra Allah anıldığı için derileri ve kalbleri yu
muşar. Bu, Allah 'ın hidayetidir. Onunla dilediğine hidayet verir. Allah 'ın 
saptırdığı kimseyi doğru yola i leten olmaz. 

24. Kıyamet gününde azabın kötüsünden yüzünü korumaya çalışan 
kimse (azab görmeyecek kimse gibi) mi? Zalimlere de: "Kazandıklarınızı 
tadın ız "  denilir. 

25 . Onlardan öncekiler yalanlamıştı da, bilmedikleri bir yerden azab 
onlara geliverdi. 

26. Bu sebepten Allah dünyada onlara rüsvaylığı tattırdı. Ahiret azabı 
ise, elbette daha büyüktür. Eğer bilselerdi . . .  

27. Anda/sun ki Biz insanlara b u  Kur'an'da -belki öğüt alırlar diye
her misalden (örnekler) getirdik. 

28. Hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an olarak ( indirilmiştir). 
Olur ki sakınırlar. 

29. Allah, çekişip duran birçok ortakların sah ip olduğu bir adam 
(köle) ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi 
eşit midir? Hamd Allah 'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmez. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu ayette , şirkin kötü olduğuna, insanların aşina olduğu bir ko
nudan hareketle kötü huylu ve birbiri ile çekişen efendilerin sahip olduğu bir 
kölenin durumu ile bir tek efendisi bulunan ve tamamen bir kişiye bağlı olan 
kölenin durumu arasındaki farkı delil olarak getirdi .  Bu iki kölenin durumunun 
bir olması asla düşünülemez. Bunun gibi müşrik ile kulluğunu sadece Hak ilaha 
yapan muvahhid de bir olmaz. Asla ikisi eşit değildir.924 

Bu, Allah' ın verdiği bir misal olup mantıksal çıkarım925 söz konusudur. Şöyle 
ki; içinizden birbiriyle çekişen bir çok efendisi olan köle ile bir kişiye bağlı olan 
köle bir olur mu? Size göre bir çok efendisi olan köle , bir efendisi olan köle 
gibi değildir. O halde nasıl olurda siz, kendiniz için pek çok ilah kabul edersiniz! 
Kabul ettiğiniz bu ilahları nasıl olur da Allah'a  şirk koşarsınız! Nasıl olur da, on
ları, Allah' ı  sevdiğiniz gibi sever, Allah'tan korktuğunuz gibi onlardan korkar ve 
Allah' tan umduğunuz gibi onlardan umarsınız! 926 

924 Medaricu's-salikln, 1 ,  240. 
925 İbn Kayyim buna kıyas-ı ewel demektedir. Kıyas, bizatihi başka bir sonucu gerektiren 

iki veya daha fazla önermeden meydana gelir. Kıyas-ı ewel ise, mana itibariyle netice
ye delalet eden kıyastır. Daha açık ifade ile sonucun şeklen değil de unsurları ile birlikte 
önermelerde geçtiği kıyasa, kıyas-ı evvel denir. Ayrıntılı bilgi için bk. Demenhurl, Ahmed, 
Idahu'l-mübhem min maani's-süllem, Daru'l-farfUr, Dımaşk 200 1 ,  S. 62-65. [Mütercim] 

926 Miftahi dari's-saade, s. 410. 
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30. Muhakkak sen de öleceksin, hiç şüphesiz onlar da öleceklerdir. 

31 . Sonra muhakkak sizler, Kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda 
muhakeme olacaksın ız. 

32. Allah 'a karşı yalan söyleyenden ve hak kendisine geldiğinde ya
lan/ayandan daha zalim kimdir? Kafirler için Cehennem 'de yer mi yok? 

33. Doğruyu getiren ve onu doğrulayan ( /ar) ise, on lar sakınan/arın 
ta kendileridir. 

34. Onlar için Rabblerinin yan ında diledikleri her şey vardır. lşte bu, 
ihsan edenlerin mükafatıdır. 

35. Ta ki Allah; yaptıklarının en kötü olanlarını örtsün ve yapageldik
lerinin en güzeli ile onlara mükafatların ı  versin. 

36. Allah kuluna yetmez mi? Halbuki onlar seni O'ndan başkaları ile 
korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa, onu doğru yola i leten bulunmaz. 

37. Allah kime hidayet verirse, onu da saptıracak olmaz. Allah mu
hakkak galip ve intikam alıcı değil midir? 
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38. Anda/sun ki, onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ?" diye sorsan, 
elbette : ''Allah " diyeceklerdir. De ki: "Bana haber verin; Allah 'tan baş
ka şu ibadet ettikleriniz, eğer Allah bana bir zarar vermek dilese, onlar 
onun zararın ı  giderecekler mi? Veya bana bir rahmet dilerse, onlar o 
rahmetini  tutabilirler mi?" De ki: "Bana Allah yeter. Tevekkül edecekler, 
yaln ız O'na güvenip dayanır. " , 

39. De ki: "Ey kavmim, haliniz üzere yapabileceğinizi yapın. Doğru
su ben de yapacağım. Pek yakında bileceksiniz; 

40. "Kendisin i  rezil edecek azabın kime geleceğini  ve kalıcı azabın 
kimin üzerine ineceğini. " 

41 . Şüphesiz ki Biz sana Kitabı insanlar için hakk ile indirdik. Artık 
kim hidayet bulursa kendi leh ine; kim de saparsa ancak kendi aleyhine 
sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin . 

42. Allah, ölmekte olan canları alır, ölmeyenleri de uykularında alır. 
Sonra ölümüne hükmettiğin i  yan ında tutar, ötekilerin i  ise belli bir sü
reye kadar salıverir. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibretler 
vardır. 

Tefsiri : 

Ebu Abdillah İbn Mende şöyle demiştir: "Bize Ahmed İbn Muhammed İbn 
İbrahim, Abdullah İbn Huseyn el-Harran!, Cüdey Ahmed İbn Şuayb, Musa İbn 
A'yun, Mutarrıf, Cafer İbn Ebi' l-Muğlre ve Said İbn Cübeyr kanalıyla İbn Abbas' ın 
bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletti: Bana gelen bilgiye göre, diri ve ölülerin 
ruhları uykuda iken buluşup birbirlerine soru sorarlar. Daha sonra Allah Teô.lô. 
ölülerin ruhunu tutar, dirilerin ruhunu ise bedenlerine gönderir. "927 

İbn Ebi Hatim tefsirinde şöyle demiştir: Bize Abdullah İbn Süleyman, Hu
seyin, Amir ve Esbat kanalıyla Süddi'nin bu ayet hakkında şöyle dediğini nak
letmiştir: "Allah Teala uyuyan kimsenin uykuda iken canını alır. Böylece dirilerle 
ölülerin ruhu bir araya gelip tanışır ve konuşurlar. Sonra dirinin ruhu, geri kalan 
ömrünü doldurmak üzere dünyadaki bedenine döner. " Ölünün de ruhu, kendi 
bedenine dönmek ister. Ancak dönmesi engellenir. 

Bu anlattıklarımız, ayeti kerime hakkında ileri sürülen yorumlardan biridir. 
Buna göre tutulan ruh ,  gerçekten ölen insana aittir. Salıverilen ruh ise ,  uyku es
nasında öldürülen (uyutulan) kişiye aittir. Bu durumda ayetin anlamı şu şekilde 
olur: Allah Teala kişiyi öldürüp ruhunu tutar ve kıyamet gününden önce ruhunu 
bedenine iade etmez. Uyuyan kimseyi ise yine öldürür. Ancak uyanınca, geri ka
lan ömrünü tamamlaması için ruhunu bedenine iade eder. Eceli dolunca onun 
da canını alır. 

927 Taberi bu rivayeti Said İbn Cübeyr' den nakletmiştir. bk. Taberi, Cami' ,  XXIV, 9. 
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Ayet hakkında yapılan ikinci yoruma göre ise ,  hem tutulan ve hem de salı
verilen ruh ,  uyku sırasında meydana gelen ölüm anında olur. Buna göre Allah 
Teala ömrü dolan ruhu katına alıt ve onu bedenine iade etmez. Ömrü dolmayan 
ruhu ise ,  ömrünü doldurması için bedenine iade eder. 

Şeyhu' l-İslam {İbn Teymiye} bu görüşü tercih edip şöyle demiştir: "Kur'an 
ve sünnet, bu görüşe delalet eder. Allah Teala, uyku ölümüne daldırdığı canlar
dan gerçekten ölmesine hükmettiği kimselerin ruhunu alır. Ölüm anında vefat 
eden canların hali ise , ne ruhlarının alınması olarak, ne de salıverilmesi olarak 
tavsif edilir. Aksine bu, üçüncü bir durumdur. Tercihe şayan hale gelen görüş, ilk 
görüştür. Allah Teala iki ölümden söz etmiştir. Bunlar büyük ölüm olarak isim
lendirilen gerçek ölüm ile küçük ölüm olarak isimlendirilen uykudur. Ruhları da 
iki kısma ayırmıştır. Bir kısmı, Allah' ın hakkında ölümle hükmettiği ruhlardır ki, 
bunları Allah, kendi katında tutar. Bir başka ifade ile bunlar, ölüm ile alınan ruh
lardır. Diğer kısmı ise , henüz ömrü dolmayan ruhlardır. Bunları Allah Teala, geri 
kalan ömürlerini doldurmaları için bedenlere iade eder. 

Allah Teala, ruhların tutulması ve serbest bırakılmasını bahsi geçen bu iki 
ölüm için takdir etmiştir. Ruhların bir kısmı tutulurken diğer kısmı serbest bıra
kılır. Ayrıca Allah Teala, ölmeyen canların uykuda iken vefat ettirildiğini haber 
vermiştir. Eğer uyku ile meydana gelen vefatı, uyku ölümü ve gerçek ölüm diye 
ikiye ayırsaydı 4--L:.... J � � t)13 (ölmeyenleri de uykularında) ifadesini kullan
mazdı .  Çünkü ruhlar, kabzedildiği andan itibaren ölmüş demektir. Halbuki Al
lah Teala, onun ölmediğinden bahsetmiştir. Sonra devamında "Sonra ölümüne 
hükmettiğini yanında tutar" buyurması da uygun olmazdı .  

Bu görüşü destekleyenler şöyle diyebilir: Allah Teala' nın "Sonra ölümüne 
hükmettiğini yanında tutar" buyruğu, gerçek ölüm ile öldürdüğü canlar hakkın
dadır. Şöyle ki, Allah Teala onları önce uyku ölümü ile öldürmüş, sonra gerçek
ten ölmelerini takdir etmiştir. 

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz: Bu ayette Allah Teala, iki tür ölümden bah
setti . Bunlardan biri uyku diğeri ise gerçek ölümdür. Ayrıca öldürülen canlının 
ruhunu aldığını ,  diğerininkini ise serbest bıraktığından söz etti. Bilindiği gibi Al
lah Teala , ister uyurken olsun isterse uyanıkken ölen her canlının ruhunu alır. 
Ölmeyeninkini ise serbest bırakır. Allah, ölmekte olan canları alır ifadesi hem 
uyanıkken hem de uykuda iken ölen canlıları kapsar.928 

928 er-Ruh.  s. 20-2 1 .  
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43, 44. Yoksa onlar Allah 'tan başkasını şefaatçiler m i  edindiler? De 
ki: Onlar h içbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremeseler de mi (şe
faatçi edineceksiniz)? De ki: Bütün şefaat Allah 'ındır. Göklerin ve yerin 
hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksin iz. 

Tefsiri: 

Bu ayeti kerimede Allah Teala, şefaatin göklerin ve yerin hükümranlığına 
sahip varlığa ait olduğunu bildirdi .  Göklerin ve yerin hükümranlığına sahip olan 
yegane varlık ise Allah Teala'nın kendisidir. Kuluna merhamet etmek için ken
disini kendisine şefaatçi kılmıştır. Şefaat etmesi konusunda dilediğine izin verir. 
Böylece bütün şefaat, hakikatte O'na ait olur. Allah' ın katında şefaat edenler, 
ancak kendisinin kendisine şefaatçi olmasından sonra onlara verdiği izin ve emir 
ile şefaat ederler. Allah ' ın şefaat etmesi ise, kuluna merhamet etme iradesinden 
ibarettir. 

İşte bu şefaat, müşriklerin ve onların yolundan gidenlerin kabul ettiği şirke 
bulaşmış şefaatin tam zıddıdır. Allah Teala müşriklerin şefaat anlayışının geçersiz 
olduğunu Kitab' ında şu şekilde bildirmiştir: "Ve bir günden sakının ki, o günde 
hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç 
kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler. "929, "Ey iman 
e.denler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve şefaat bulunmayan gün (kıyamet) 
gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekten inkar 
edenler elbette zalimlerdir. "930, "Rab/erinin huzurunda toplanacak/arından kor
kanları onunla (Kur'an ile) uyar! Onlar için Rab/erinden başka ne bir dost, ne de 
bir şefaatçi vardır. Belki sakınırlar. "931 , "Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 
altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istiva eden Allah 'tır. Sizin için O'ndan 
başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Artık düşünüp öğüt olmaz mısınız?"932 

Allah Teala Kitab' ında, kulların Kendisi' nden başka şefaatçisinin bulunma
dığını belirtmiştir. Şu kadarı var ki; kuluna merhamet etmeyi dilediği zaman, 
ona şefaat edecek kimselere izin verir: " . . .  O'nun izni  olmadan h iç kimse şefaatçi 
olamaz . . .  "933 , " . . .  İzn i olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir ki! . .  "934 

929 el-Bakara 2/123 
930 el-Bakara 2/254 
93 1 el-En'am 6/51 .  
932 es-Secde 32/4. 
933 Yunus 10/3. 
934 el-Bakara 2/255 
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Allah' ın izni ile yapılan şefaat, O'nun dışında birinin yaptığı şefaat değildir. 
Şefaat eden de, O' nun dışında bir varlık değildir. Doğrusu şu ki, bu şekilde şefaat 
eden kimse, O'nun izniyle şefaat etmiştir. 

Allah' ın izni ile şefaat eden ile O'nun dışındaki şefaatçi arasındaki fark, şerik 
ile yaratıcısının emrine amade kul arasındaki fark gibidir. Şöyle ki; Allah'ın hü
kümsüz kıldığı şefaat, şerikin şefaatidir. Çünkü O'nun şeriki yoktur. Kabul ettiği 
şefaat ise , emrine amade kulun şefaatidir. Bu kul, kendisine "Falancaya şefaat 
et!" şeklinde izin vermediği sürece ne efendisinin önüne geçer, ne de şefaate yel
tenir. Bundan dolayıdır ki, kıyamet günü şefaatçilerin efendisinin yapacağı şefaat 
ile insanların en mutlusu, halisane bir şekilde tevhide sarılan ve şirki çağrıştıran 
her türlü şeyden korunmuş tevhid ehli insanlar olur. Allah Teala bu kimselerden 
hoşnut olmuştur: "Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. "935 
"O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığın ı  kimseden başkasına 
şefaat fayda vermez. "936 Bu ayetlerle Allah Teala, mahşer günü ancak kendisi
ne şefaat edilecek kimsenin sözünden hoşnut olunduktan ve o kimseye şefaat 
edecek kimseye izin verildikten sonra şefaatin gerçekleşeceğini bildirdi. Müşrik 
birinden ise Allah razı olmaz. Onun sözünden de hoşnut olmaz. Bu yüzden şefa
at edeceklere, onun için şefaatte bulunmalarına izin vermez. Özetle ifade edecek 
olursak, Allah Teala şefaati iki koşula bağlamıştır: 

a) Kendisine şefaat edilecek kimseden hoşnut olması, 

b) Ona şefaat edecek kimseye izin vermesi. 

Bu iki şart bir arada gerçekleşmezse şefaat de gerçekleşmez. Buradaki in
celiği şu şekilde izah edebiliriz: Bütün her iş, yalnızca Allah'ın tekelindedir. Bu 
konuda hiç kimse O'nunla aynı yetkiye sahip değildir. Allah katında mahlukatın 
en yücesi, en değerlisi ve en faziletlisi hiç kuşkusuz peygamberlerle O'na yakın 
olan meleklerdir. Bunlar da, sadece ve sadece kuldur. Allah ' ın kendilerine verdi
ği izin ve emir olmadan ne söze başlarlar, ne O' nun önüne geçerler, ne de bir şey 
yapabilirler. Bu durum, özellikle de hiçbir nefsin diğerine karşı hiçbir şeye sahip 
olmadığı gün, daha da net anlaşılır. Melekler ve peygamberler, Allah ' ın emrine 
amade ve O'nun Rabliğini kabul eden varlıklardır. Yaptıkları her şey, O' nun emri 
ve izni çerçevesindedir. Peygamberleri ve melekleri -Allah'a ortak koşan müş
rik kimse ise, onları şefaatçi olarak edinir. Peygamber ve melekleri şefaatçi ola
rak edindiği zaman, onların Allah katında öne çıkıp kendisine şefaat edeceğini 

935 el-Enbiya 2 1/28. 
936 Taha 20/109. Bu ayeti şu şekilde çevirmekte mümkündür: "O gün Rahman' ın izin verdiği 

ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez." Nitekim Türk
çe meallerde genelde bu çeviri esas alınmıştrr. Farklı gramer izahlarından kaynaklanan bu 
farklılık hakkında geniş bilgi için dirayet Tefsiri:leri ile i 'rabu'l-Kur'an kaynaklarına müracaat 
edilebilir. [Mütercim] 

--
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zanneder. Bu düşünceye sahip biri, Allah Teala'yı tanımayan en cahil kimsedir. 
O'nun hakkında nelerin mutlaka olması gerektiğini, nelerin de mutlaka olma
ması gerektiğini bilmiyor demektir. Böyle bir anlayış Allah hakkında kesinlikle 
muhaldir. Bu düşünce Allah'ı, krallar ve ileri gelen kimselere benzetmek gibidir. 
Şöyle ki; kişi, krallar ve ileri gelen kimselerin yakın çevrelerini ve dostlarını, kendi 
ihtiyaçlarının giderilmesi için onların nezdinde aracı olarak kullanır. İşte bu yanlış 
kıyaslama yüzünden, putlara tapılmış ve müşrikler, Allah' ın dışında şefaatçi ve 
veliler edinmiştir. 

Dünyadaki yöneticiler katında aracı edinmek ile Allah katındaki şefaatçiler 
arasındaki fark, yaratıcı ile yaratan, Rabbe boyun eğen ile Rab, efendi ile kul, 
sahibi ile köle, zengin ile fakir, hiç kimseye hiçbir şekilde muhtaç olmayan ile her 
konuda başkasına muhtaç olan kimse arasındaki fark kadardır. 

Yaratılmışlar yanında aracı olanlar, aslında onların ortaklarıdır. Çünkü kral
ların ve ileri gelenlerin işlerinin yolunda gitmesi ancak çevrelerindeki kimseler 
sayesindedir. Yani onların yardımcı ve destekçileridir. Kralların ve ileri gelenlerin 
işleri ancak onlar sayesinde düzgün yapılır. Eğer onlar olmasaydı, ne insanlara 
söz geçirebilirlerdi ne de güç kullanabilirlerdi .  Hasılı her ne kadar onların ara
cı olmalarına izin vermeseler, aracı olanlardan da hoşnut olmasalar da, onlara 
muhtaç oldukları için, onların aracılıklarını kabul etmeye muhtaçtırlar. Çünkü 
çevresindeki insanların aracılıklarını reddettikleri takdirde onların, kendilerine 
itaatten çıkıp başkalarına gidip hizmet etmelerinden korkarlar. Dolayısıyla ister 
istemez onların aracılığını kabul etmekten başka çareleri yoktur. 

Allah Teala ise Ganiy' dir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Müstağniliği zatından 
ileri gelir. Kendisi hiçbir şeye muhtaç değilken, her şey O'na muhtaçtır. Göklerde 
ve yerdeki canlılar O'nun kuludur. Hepsi O'nun gücüne boyun eğer. O'nun ira
desine göre hareket eder. Eğer göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklara helak 
etse izzetinden ,  gücünden, mülkünden, rubCıbiyet ve ulCıhiyetinden hiçbir zerre 
eksilmez. Nitekim O, şöyle buyurmuştur: 

"Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih 'tir" diyenler, anda/sun ki, kafir olmuş
tur. De ki: Öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih 'i, annesini ve yeryüzündeki/erin 
hepsini imha etmek isterse Al/ah 'a kim bir şey yapabilecektir (O'na kim bir şeyle 
engel olabilecektir) ! Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiye
ti Allah 'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla kadfrdir. 937 

Allah Teala Kur'an ayetlerinin efendisi ayete'l-kürsl'de de şöyle buyurmuş
tur: "Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim 
şefaat edebilir?"938 

937 el-Maide 5/1 7.  
938 el-Bakara 2/255. 
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De ki: Bütün şefaat Allah 'rndır. Göklerin ue yerin hükümranlrğr O'nundur. 
Bu ayetlerle Allah Teala, kendisinin göklere ve yere sahip olmasının, şefaatin ta
mamen yalnızca kendisine ait olduğunu ve katında izni olmadan kimsenin şefaat 
edemeyeceği sonucunu gerektirdiğini haber vermiştir. Çünkü O'nun ortağı yok
tur. Aksine her şey, O'nun sırf mülküdür. Dünya ehlinin birbirine yaptığı aracılık 
ise bu şefaat gibi değildir. 

Buraya kadar anlattıklarımızdan Allah Teala'nın Kur'an'da yok olduğunu 
belirttiği şefaat, şirke bulaşmış şefaattir. İnsanlar bu şefaati bilmektedir. Bazıları 
bazılarına karşı bu şefaate/aracılığa müracaat eder. İnsanlar tarafından bilindiği 
için Allah Teala, bazen mutlak olarak bu şefaat nefyedilmiştir. Bazen de şefaati, 
ancak kendi izninden sonra fayda vereceğini belirtmekle takyld etmiştir. Onun 
izniyle yapılan şefaat, aslında O'na ait bir şefaattir. Çünkü şefaate izin veren de, 
onu kabul eden de, şefaat edilenden razı olan da, onun şefaati hak edecek amel
leri işlemesini ve sözleri söylemesini nasip eden de kendisidir. 

Netice itibariyle deriz ki; kendisine bir şefaatçi edinen müşriktir. Edindiği 
şefaatçinin şefaati kendisine bir yarar sağlamaz. Şefaatçi olarak edindiği kimse 
de ona şefaat edemez. Sadece Rab Teala'yı, kendisine yaklaşılan, rızası aranan, 
gazabından kaçılan ma'bud, sevgili ,  umut beslenilen ve korkulan ilah olarak edi
nen kimseye Allah Teala, şefaatçinin şefaat etmesine müsaade eder. Nitekim 
O, şöyle buyurmuştur: Yoksa onlar Allah 'tan başkasrn r  şefaatçiler mi edindiler? 
De ki: Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ue akıl erdiremeseler de mi (şefaatçi 
edineceksiniz) ? De ki: Bütün şefaat Allah 'ındrr. Göklerin ue yerin hükümranlığı 
O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. 939 

939 İğasetu'l-lehfan, l , 220-222. 
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45. Allah bir olarak anılsa ahirete inanmayanların kalbleri tiksin ir. 
O'ndan başkası anılsa, hemen yüzleri güler. 

46. De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi ve açığı bilen Allah 'ım, 
ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kullarının arasında Sen hüküm ve
receksin. " 

47. Eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir o kadarı 
daha zulmedenlerin olsa, Kıyamet gününde azabın şiddetinden (kur
tulmak için )  onları muhakkak fidye vererek kurtulmak isteyeceklerdi. 
Halbuki Allah 'tan ummadıkları şey kendilerine görünür. 

48. Kazandıkları amellerin fenalıkları kendilerine görünecek ve alaya 
aldıkları şey onları çepeçevre sarıp kuşatacaktır. 

49. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendi
sine tarafımızdan bir n imet verdiğimiz vakit, "Bu, bana ancak bilgi ile 
verilmiştir. ' der. Hayır o, bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. 

Tefsiri: 

Ayette geçen � J.>- ifadesi hakkında ileri sürülen yorumlar: 

Beğavi bu ayet hakkında şöyle demiştir: Bu tür insanlar, "Allah katından 
bana verilen bilgiye göre ben, bu nimetlere layığım . "  derler.940 

Mukatil de şöyle demiştir: Bu tür insanlar "Allah bende gördüğü bir iyilikten 
dolayı , bu nimetleri bana bahşetmiştir" derler. 

Bazı müfessirler ise şöyle demiştir: Bu tür insanlar, "Allah katından bana veri
len bilgiye göre ben, bu nimetlere layığım."  derler. Bu sözün içeriği şu anlama gelir: 
Allah Teala benim bu nimetlere layık olduğumu bildiği için, bunları bana verdi. 

Diğer müfessirler ise şöyle demiştir: Buradaki ilimden maksat, nimet verilen 
kişiye ait bilgidir. Buna göre ayet şu anlama gelir: Bu nimetler, kazanma yollarını 
bildiğim için bana verilmiştir. Bu yorum Katade ve bazı müfessirlere aittir. 

Bu ayetin şu anlama geldiğini iddia edenler de olmuştur: Bu nimetlerin bana 
verilmesinden Allah katında derece ve değerimin olduğunu anladım. Bu yorum, 
Mücahid'in (bilgi ile verilmiştir) ifadesini (şeref üzere verilmiştir) şeklinde izah 
etmesinden kaynaklanır. 

Allah Teala o nimetler hakkında "Hayır o, bir imtihandır. " buyurmuştur. Ger
çekten de insana verilen nimetler, onun için imtihan vesilesidir. Allah Teala bun
larla kulunu imtihan eder. Birine nimet verilmesi, onun seçkin kul olduğunu gös
termez. Allah'a  yakın olduğunu,  O'nun sevgili kulu olduğu anlamına gelmez .941 

940 Beğavi, Maalim, VII, 79. 
941 Şiffıu'l-alil, s. 37. 
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50. Gerçekten onlardan önce geçenler de bunu demişlerdi. Ama on
ların kazandıkları şeyler kendilerine fayda vermedi. 

51 . Sonunda da kazandıkları o amellerin kötülükleri, kendilerine ge
lip çatt ı .  Bunlardan zulmedenleri de kazandıkların ın kötülükleri yakında 
gelip bulacaktır. Onlar ôciz bırakamazlar. 

52. Bilmezler mi ki, muhakkak Allah, rızkı dilediği kimseye yayar ve 
kısar. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için ôyetler (belgeler) vcrdır. 

53. De ki: "Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah 'ın 
rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini 
bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir. " 

Tefsiri : 

Allah Teala'nın bu ayette bahsettiği ve bütün günahlarını bağışlayacağını 
bildirdiği kullar, tevbe eden müminlerdir. 

Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Bu ayet, tevbe edenler hakkın
dadır. Çünkü Allah Teala, günahların bağışlanmasını mutlak olarak belirtti . Ne 
bir kişiyle ne de bir günahla bunu tahsis ett i .  Düşünme ve araştırmaya gerek 
kalmadan bilinen gerçeğe göre Allah Teala, inkarı ve bir çok günahı bağışlamaz. 
Buradan da anlaşılıyor ki, ayetin genel ve mutlak mana ifade etmesi onun, tevbe 
edenler hakkında indiğini gösterir. Zira günahı ne olursa olsun, insan tevbe ettiği 
zaman bağışlanır. 942 

Ayette genel mana ifade edecek şekilde zikredilen '-:-' _,;..uı kelimesi bütün gü
nahları içine alır. Ancak, söz konusu bağışlanma sadece tevbe edenler hakkında 
geçerlidir. 943 

942 Medaricu's-salikln, 1 ,  326. 
943 el-Cevabu'l-kafi, s. 250 . 

-



Sure :  39 • Zümer Suresi ------ •!• 527 

54. Size azab gelmezden önce Rab bin ize dönün ve O'na teslim olun. 
Sonra size yardım olunmaz. 

55. Farkında olmadan ansızın azab size gelmezden önce, Rabbiniz
den size indirilenin en güzeline uyun. 

56. Ta ki kimse: "Allah 'a karşı işlediğim kusurlardan dolayı vay be
nim halime! Ve gerçekten ben, alay edenlerdendim " demesin. 

57. Veya: "Eğer Allah bana h idayet etse idi elbette takvalı fardan olur
dum " demesin; 

58. Ya da azabı gördüğünde: "Eğer ben im için bir dönüş imkanı ol
saydı ihsan edicilerden olurdum" demesin. 

59. "Hayır, sana ayet/erim, gerçekten gelmiş idi. Sen ise onları yalan
lamış, büyüklenmiş ve kafirlerden olmuş idin. " 

60. Kıyamet gününde Allah ' a yalan söyleyenleri yüzleri kararmış gö
rürsün. Büyüklük taslayanlara Cehennem 'de yer m i  yok? 

61 . Allah, takva sahiplerini umduklarına erdirmek sureti ile kurtarır. 
Onlara h içbir fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezler de. 

62. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir. 

Tefsiri: 

Bu ayet, tahsise uğramamış genel bir ifadedir. Buna göre kainatta ne varsa, 
hem cismiyle, hem davranışlarıyla, hem hareketleriyle ,  hem de duruşlarıyla bu 
ayetin ifade ettiği anlamın kapsamında yer alır. Bu ayet, Allah' ın zatı ve sıfatla
rıyla tahsis edilemez. Çünkü O, zatı ve sıfatlarıyla yaratıcıdır. O'nun dışındaki her 
şey ise , O'nun yarattığı bir mahluktur. Allah lafzı, yaratıcı ile yaratılan arasındaki 
farkı ortaya koymuştur. Allah' ın sıfatları, isminin müsemmasına dahildir. Çünkü 
Allah lafzı, bütün kemal sıfatlarını taşıyan ve her türlü eksik ve başkasını andıran 
sıfatlardan münezzeh İlah' ın ismidir. 
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Alem, cisimler ve fiiller olmak üzere iki kısma ayrılır. Allah Teala insanların 
cisimlerinin ve onlardan meydana gelen fiillerin yaratıcısıdır. Onlar hakkındaki 
ayrıntıları da yine, O bilir. Bunların tamamı O'nun bilgisi, gücü, yaratması ve 
iradesi içinde yer alır. 

Kaderiye şöyle demiştir: "Bizce Allah Teala kulların fiillerinin yaratıcısıdır. 
Ancak bu yaratma, sonradan var etme, yoktan meydana getirmek anlamında 
değildir. Aksine takdir etmek manasınadır. Bir başka ifade ile, Allah Teala kulların 
fiillerini takdir etmiştir. Çünkü <>1>- fiili, takdir etmek anlamına gelir. Nitekim şu 
ayette bu manada kullanılmıştır: �l>JI �İ ..ııl .!l.JL:-:i (Takdir edenlerin en güzeli 
olan Allah pek yücedir. )944 Şair de bu fiili, şu şekilde takdir etmek/planlamak 
anlamında kullanmıştır: 

Şüphe yok, ölçtüğünü kesersin sen 
Bazıları ölçer, sonra kesmez lakin 

Şair bu beyitte şöyle demek istemiştir: Sen , planladığın işleri yaparsın. Az
minle ve gücünle planlarını gerçekleştirirsin . Öyleleri de var ki, önce plan yapar
lar. Ama o planı gerçekleştirecek ne güçleri, ne de kararlılıkları vardır. 

Allah Teala, kulların fiillerini takdir eder. Kullar da, onları yoktan var edip 
meydana getirir." 

Ehl-i sünnet ise , onlara şöyle karşılık vermiştir: "Sizin ilk temsilcileriniz, kesin 
bir dille Allah' ın kulların amellerini takdir ettiğini inkar ediyorlardı. Onların bu 
şekilde cevap vermeleri mümkün değildir. Sizden Allah'ın kulların fiillerini takdir 
ettiğini kabul edenler bilsin ki; takdir etmek bir şeyin meydana gelmesine tesir 
etmek anlamına gelmez. Takdir, sadece bir bilgiden, bir haberden ibarettir. Size 
göre takdir, bir şeyin belli ölçüde yapılması anlamına gelmez. Yine size göre bir 
şeyin belli ölçüde yapılması, Rab Teala tarafından takdir edilmemiş, O'nun tara
fından yapılmamıştır. Aksine bu tür şeyler, kul tarafından yapılmış ve yoktan var 
edilmiştir. Bu durumda takdir, sadece bilgi ve haberden ibaret olur. Bu da, hiçbir 
milletin dilinde yaratma olarak isimlendirilmez. Eğer yaratma olarak isimlendi
rilseydi ,  bir şeyi bilen veya onun isim ve özelliklerini bilen, ondan haber veren 
kimse, onun yaratıcısı olurdu. Sizin ileri sürdüğünüz takdir, eğer fiilin meydana 
gelmesine tesirde bulunuyorsa, sizin görüşünüzün tersini gösterir. Eğer fiilin mey
dana gelmesine tesir içermiyorsa, bu durumda bir bilgi ve haber olmaktan öte 
geçemez."  

944 el-Mü'minun 23/14. 
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Kaderiye bu itiraza şu şekilde cevap vermiştir: "Allah her şeyin yaratıcısıdır. 
ayeti, kendisiyle husus! mana kast edilen genel ifadelerdendir. Meseleyi somut
laştıracak olursak; siz, muhteşem ve yüce bir olgu olmasına rağmen Kur'an' ın 
ayetteki genel manaya dahil olmadığını belirttiniz. Biz de bu ayetin hükmünden , 
delillerin kendileri tarafından yapıldığını veya yapılmadığını gösterdiği kullara ait 
fiilleri ayrı tuttuk. "  

Buna karşın Ehl-i sünnet şöyle demiştir: "Kur'an Allah ' ın kelamıdır. Kelam 
da, O'mıın sıfatlarından biridir. Yaratıcının zatı ve sıfatları mahluk kavramı içine 
girmez. Çünkü yaratan, yaratılmıştan farklıdır. Burada hiç kuşkusuz tahsis yoktur. 
Doğrusu şu ki, Allah hem zatı hem de sıfatları ile yaratıcıdır. O'nun dışındaki her 
şey ise mahluktur. Dolayısıyla bu ayet, genel mana taşır. Hiçbir surette tahsise 
uğramamıştır. Zira ortada yaratıcı ve yaratılmıştan başka bir varlık yoktur. Sa
dece Allah yaratıcıdır. O'nun dışındaki her şey ise, mahluktur. Kulların fiillerinin 
kendileri tarafından yapıldığını, onların fiillerinin kendileriyle gerçekleştiği ve bu 
fiilleri onların yaptığını  gösteren delillerin tamamı haktır. Bu delillerin gereğince 
hükmederiz. Ancak bu, söz konusu fiillerin onlara ait olduğu ve Allah tarafından 
yapılıp yaratıldığını gerektirmez. Çünkü, fiil (yapma) ile mef'Cıl (yapılan) farklıdır. 
Bu fiillerin Allah ' ın fiili olduğunu, kulun ise bunları işlemeye mecbur olduğunu 
da söylemeyiz. Bunların kulun fiili olduğunu, Allah' ın ise bu fiilleri işlemeye gü
cünün yetmediğini, kulu bu fiilleri işlemeye fail kılmaya kadir olmadığını ise hiç 
söylemeyiz. Bu fiillerin ,  iki mahluk arasında başlı başına var olan ayn bir mahluk 
olduğunu·da iddia etmeyiz. Çünkü bütün bunlar, batıl görüştür." 

Kaderiye şöyle demiştir: "Allah her şeyin yaratıcısıdır. ayeti Allah' ın kendi
sinden başkasının güç yetiremeyeceği şeylerin yaratıcısı olduğu anlamına gelir. 
Kulların yapmaya güç yetirdikleri fiillerin onlara nispet edilmesi Allah ' a  nispet 
edilmesini nefyeder. Aksi takdirde iki mef'ulün (yapılan işin ) iki fail (özne)  tara
fından yapıldığı sonucu ortaya çıkar ki, bu imkansız bir şeydir." 

Buna karşın Ehl-i sünnet şöyle cevap vermiştir: "Bu fiillerin yapma ve kesb 
(kazanma) bakımından kullara nispet edilmesi, onların yaratma ve irade bakı
mından Allah' a  nispet edilmesine mani değildir. Şöyle ki; hakikatte bu fiillerin ya
pılmasını dileyen ve onları yaratan Allah Teala' dır; onları yapan ve kesb edenler 
ise kullardır. Eğer bu fiiller Allah' ın iradesine, kudretine ve yaratmasına bağlı ol
masaydı, kullardan meydana gelmesi imkansız olurdu. Çünkü kullar, Allah ' ın di
lemediği, gücünü göstermediği ve yaratmadığı bir şeyi yapmaktan acizdirler. "945 

Mutezile, ''Allah her şeyin yaratıcısıdır " ayeti ile buna benzer ayetleri 
Kur'an ın mahluk olduğuna delil getirmiştir. 

945 Şifau'l-alll, s .  53-54. 
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Çoğunluk ise bu ayetin, ilim gibi Allah'ın diğer sıfatlarında olduğu gibi tar
tışma konusuna özel, tahsise uğramış umum ifade eden bir hüküm olduğunu 
söyleyerek bu iddiaya cevap vermiştir. 

İbn Akil "İrşad" adlı eserinde şöyle demiştir: "Kanaatime göre Kur'an, bu 
cümlenin ifade ettiği hükmün dışında yer alır. Bu ayetin ,  Kur'an' ı da içine alması 
uygun değildir. Çünkü bu ayet ile , Allah Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğu bil
dirilmiştir. Bildirme ve haber vermenin kendisiyle gerçekleştiği lafızlar, anlatılan 
haberin içinde yer almaz. Mesela bir kimse "Bugün yalan olması müstesna hiçbir 
söz söylemeyeceğim ."  derse, onun verdiği bu haber, söylediği bu sözün içinde 
yer almaz. "946 

Bu söylenenleri düşündüğüm zaman, anlatılanların Meryem kıssasından 
bahseden şu ayette söz konusu olduğunu gördüm:  "İnsanlardan birini görecek 
olursan 'Ben Rahman için oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım '  
de. "947 Hz. Meryem' e bu şekilde davranması emredilmiştir. Böylece başkalarının 
kendisine soru sormaması hedeflenmiştir. O'nun bugün hiçbir insanla konuş
mayacağım sözü, hiçbir insanla konuşmayacağını haber verir. Onun verdiği bu 
haber, aktardığı haberin içinde yer almaz. Aksi takdirde onun bu sözü, adağına 
aykırı olurdu.948 
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63. Göklerle yerin anahtarları yalnız O'nundur. Allah 'ın ayetlerini 
inkar edenler ise; onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. 

64. De ki: ''Artık ey cahiller, bana Allah 'tan başkasına ibadet etmemi 
mi emredeceksiniz?" 

65 .  Anda/sun, sana ve senden öncekilere vahy olundu ki: "Eğer şirk 
koşarsan, anda/sun ki amelin boşa çıkar ve muhakkak zarar edenlerden 
olursun . 

946 el-İrşad fi usCıli' l-i 'tikad. bk. ez-Zeyl ala tabakati'l-hanabile, 1, 156. 
94 7 Meryem 19/26. 
948 Bedfüu' l-fevfüd, 1\1, 218. 
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66. "Hayır, -işte bundan ötürü- yalnız Allah ' a ibadet et ve şükür 
edenlerden ol!" 

67. Onlar Allah 'ı gereği gibi değerlendiremedi/er. Bütün yeryüzü, 
kıyamet günü O'nun avucundadır; gökler O'nun kudretiyle dürülmüş 
olacaktır. O, putperestlerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. 

Tefsiri: 

Bu ayet, Allah'ın gönderdiği kitapları ve peygamberleri inkar edenlere cevap 
niteliğinde olduğu gibi ,  O'nun birliğini ve sıfatlarını inkar edip işlevsiz hale geti
renlerle müşriklere verilmiş cevap özelliğini de taşır. 

Şu iki esas, Islam'ın temelidir: 

a) Allah'tan başka ilah olmadığını ,  

b) Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğunu kabul etmek. 

Allah Teala'nın bu ayeti kerimede kendisinin kainatı değiştirecek güce sahip 
olmakla tavsif etti. Onun bu vasfı, yaratılış ve yeniden dirilişi inkar edenler ile 
vahye karşı akıl ve düşünceleriyle muhalefet eden kimselerin önderlerinin ileri 
sürdükleri görüşleri geçersiz hale getirir. 949 

Sur' a üflendiği zaman ruhlar, oldukları gibi diri mi kalır, yoksa ölüp sonra 
dirilir mi? Bu konuda Allah Teala'nın şöyle buyurduğu söylenmiştir: 

68. Sur'a üflenince, Allah 'ın diledikleri müstesna olmak üzere gök
lerde ve yerde, ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, 
bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. 

Tefsiri: 

Allah Teala göklerde ve yerde bulunan kimselerin bir kısmını, bu ölümden 
ayrı tutmuştur. Bunların kim olduğu hakkında farklı görüşler vardır: 

a) Ölmeyenler şehitlerdir. Bu görüş, Ebu Hureyre, İbn Abbas ve Said İbn 
Cübeyr tarafından dile getirilmiştir. 

b) Ölmeyenler, Cebrfill , Mikail , İsrafil ve ölüm meleğidir. Bu görüş, Mukatil 
ve bazı müfessirlere aittir. 

949 es-Savfüku'l-mürsele, iV, 1363. 
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c) Ölmeyenler, huriler gibi Cennet'te bulunan varlıklar ile Cehennem'd ebu
lunan azab melekleri ile onun bekçiliğini yapan meleklerdir. Bu görüşü, Ebu İshak 
İbn Şakı! bizim mezhebe mensup bazı alimlerden nakletmiştir. Nitekim Ahmed 
İbn Hanbel de, Cennet'te bulunan hurilerle gençlerin, Sur'a üflenildiği zaman öl
meyeceklerini kesin bir dille ifade etmiştir. Allah Teala Cennet ehli hakkında şöyle 
buyurmuştur : "İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölümü tatmaz/ar. "950Bu ayet-i 
kerime Cennet ehlinin ilk ölümden sonra bir daha ölmeyeceklerini kesin olarak 
ifade eder. Eğer onlar ikinci kez ölselerdi, o zaman iki ölüm söz konusu olurdu. 

Cehennem ehlinin "Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin .  "951 de
melerinin açıklaması ise, Bakara suresindeki şu ayette mevcuttur: "Ey kafirler! Siz 
ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) Allah 'ı nasıl inkar ediyorsunuz! 
Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. "952 
İnsanlar, babalarının sulbünde nutfe halinde iken ve annelerinin rahminde bu
lundukları sırada ölü idiler. Daha sonra Allah , onlara hayat verdi. Sonra tekrar 
canlarını aldı. Mahşer günü ise yeniden onlara can verecektir. Bu öldürüp dirilt
me hadisesi içinde kıyametten önce ruhların öldürülmesi yoktur. Eğer böyle bir 
şey olsaydı, ortada üç ölme söz konusu olurdu. Sur'a üflendiği zaman ruhların 
bayılması, onların öldüğü anlamına gelmez. Nitekim sahih hadiste şöyle buy
rulmuştur: "Kıyamet günü insanlar bayılacaktır. Ayılan ilk kişi ben olacağım. Bir 
de bakacağım ki Hz. Musa (a.s. ), arşın ayaklarından birine yapışmış duruyor 
olacak. Benden önce mi ayıldı yoksa, Tur'daki bayılması ile hesaba çekildiği için 
(ayık mı kaldı) bunu bilmiyorum. "953 Burada bahsedilen bayılma, kıyametten 
sonraki toplanma sırasında meydana gelecektir. Cenab-ı Allah büyük mahkeme 
için geldiği zaman ve yeryüzü O'nun nuru ile aydınlandığı vakit, bütün mahlukat 
bayılacaktır. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Bayılacakları güne eriş
melerine kadar onları bırak. "954 Eğer buradaki bayılma, ölüm olsaydı ,  daha önce 
bahsi geçen ölümlerden farklı bir ölüm olurdu. Bizim belirttiğimiz bu hususa, 
büyük ve değerli alimlerden bir grup dikkat çekmiştir. Mesela Ebu Abdillah el
Kurtubl şöyle demiştir: Bu hadisten anlaşılan manaya göre, sözü edilen sa'kadan 
(ü......aJI )  maksat, kıyamet günü insanları kaplayacak bayılma hadisesidir. Sur'a 
üflenince yaşanacak ölüm anında meydana gelen kendinden geçme hali değil
dir. Hocamız Ahmed İbn Amr şöyle demiştir: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- hadisinin zahiri, bahsi geçen sa'kanın ( , (�\insanların yeniden diril
mesi için ikince kez Sur' a üflendikten sonra meydana geldiğini gösterir. Kur' an 
metni, ayetteki istisnanın, bayılmanın gerçekleşeceği üflemeden sonra meydana 

950 ed-Duhan 44/56. [Mütercim] 
951 Gafir 401 1 1 .  
952 el-Bakara 2/28 
953 Buhar!, Ehadisu'l-enbiya, 25: Diyat, 32; Müslim, Fadail, 1 60; Ebu Davud, Sünne, 1 4. 

Elbani bu hadisin için hasen-sahih demiştir. 
954 et-Tur 49/45. 
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gelmesini gerektirir. Hal böyle olunca bazı alimler Hz. Musa'nın ölmeyen pey
gamberlerden biri olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bu düşünce yanlıştır. " 

Kadl lyad ise şöyle demiştir: "Burada bahsedilen sa'ka'dan maksat, yeniden 
dirilmeden sonra göklerin ve yerin yarılması esnasında yaşanan korku hali olabi
lir. Konuyla ilgili hadisler ve diğer rivayetler ayrı olarak değerlendirilir. " 

Ebu' l-Abbas el-Kurtubl ona şu şekilde itiraz etmiştir: "Onun bu görüşüne Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hadiste geçen sözleriyle cevap verilir. Şöyle 
ki; Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- kabrinden çıkınca Arşın bir ayağından tutan 
Hz. Musa ile karşılaştığını haber vermiştir. Bu karşılaşma, nefha-i feza' (insanların 
korkuya kapılmasına neden olan Sur'a üfleme) sırasında meydana gelmiştir. " 

Ebu Abdillah el-Kurtubl ise şöyle demiştir: "Hocamız Ahmed İbn Amr şöyle 
dedi: Allah' ın izni ile bu konudaki problem şu şekilde giderilir: Ölüm, mutlak yok 
olma değildir. Aslında ölüm, bir halden bir hale geçmektir. Öldürüldükten sonra 
şehitlerin diri olması ,  Rableri katında rızıklandırılmaları, hoşnut ve müjdeleyici 
olmaları buna delalet eder. Çünkü onların bu halleri, dünyadaki dirilerin özel
likleridir. Şehitler hakkında bu durum geçerli olunca, peygamberler hakkında 
hayli hayli geçerli olur. Üstelik Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- sahih 
olarak şöyle dediği nakledilmiştir: "Toprak, peygamberlerin cesedini çürütmez. "955 
Yine sahih bir senetle nakledildiğine göre isra gecesi Hz . Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- Kudüs' te ,  semada peygamberlerle , özellikle de Hz. Musa ile bir 
araya gelmiştir. 956 Bir başka hadiste ise Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurmuştur: "Allah Tea/Q kendisine selam verilen her Müslüman'ın, verilen 
selama karşılık vermesi için ruhunu ona iade eder. "957 

Buna benzer birçok hadis vardır. Bunların toplamından, peygamberlerin 
ölümünün bizden kaybolmaları şeklinde gerçekleştiği kesin olarak anlaşılır. Şöy
le ki , her ne kadar onlar, diri olarak mevcudiyetlerini sürdürseler de, biz onları 
idrak edemeyiz. Bu halleriyle meleklere benzerler. Nitekim melekler, diri varlık
lardır. ancak biz onları göremeyiz. Peygamberlerin diri olduğu kesinlik kazanın
ca şöyle deriz: Sur'a nefha-i sa'k ( insanların ölmesine/bayılmasına neden olan 
üfleme) üflenince, Allah' ın  diledikleri hariç göklerde ve yerde bulunan bütün 
canlılar bayılır. Peygamberler dışındaki insanların bayılması, ölüm şeklinde; pey
gamberlerinki ise zahir olan görüşe göre kendinden geçme çeklinde olur. Yeni
den dirilmek için Sur'a üflenildiği zaman ise , ölenler dirilir; bayılanlar ise ayılır. 

955 Bu sahih bir hadistir. bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 8; Ebu Davud. Salat, 209; Vitr, 
26; Nesfü, Cumua, 5, İbn Mace, İkametu's-salat, 79; Ceni'ıiz, 65. Elbani bu hadisin sahih 
olduğunu belirtmiştir. 

956 Bu hadisin tahrici daha önce geçmiştir. 
957 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11 , 527; Ebu Davud, Menasik, 99; Nevevi, Riyazu's-salihin 

adlı eserinde bu hadisin senedinin sahih olduğunu belirtmiştir (Hadis no: 1409) Ayrıca bk. 
Elbani, Silsiletu ' l-ahadisi's-sahiha, V, 338. Hadis no: 2266. 
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Bu yüzden Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- sahih olduğu konusunda ittifak 
bulunan hadiste "Ayılan ilk kişi ben olurum."  buyurmuştur. Hz. Musa (a.s . ) hariç 
bizim peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- bütün insanlardan önce kabrinden 
çıkar. Hz. Musa (a .s . )  hakkında ise tereddüt vardır. Acaba bayılmasından Allah 
Resulünden -sallallahu aleyhi vesellem- önce mi ayılır? Yoksa, Tur günü meydana 
gelen sa'ka ile hesaba çekildiği için nefha-i sa'k'tan önce bulunduğu ayık hali 
üzere devam mı eder? İşte bu konu belirsizliğini korur. Bu durum, Hz. Musa için 
büyük bir fazilettir. Ancak bundan, onun bir faziletten dolayı her konuda Hz. 
Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- daha üstün olduğu sonucu çıkmaz. Çün
kü, cüz! bir konu, külli bir sonucu doğurmaz. "  

Ebu Abdillah el-Kurtubl şöyle demiştir: "Hadiste geçen sa'kı, kıyamet günü 
insanların yaşayacağı bayılma olarak kabul edersek, ortada herhangi bir prob
lem kalmaz. Eğer Slir'a üfleme sırasında meydana gelen ölüm sa'kı (bayılması) 
şeklinde anlarsak, kıyamet gününden maksat, kıyametin ilk anları olur. Bu du
rumda hadis şu manaya gelir: "Sur'a yeniden dirilme üflemesi (nefha-i ba's) 
üflendiği vakit, başını ilk kaldıran ben olurum. Bir de bakırını ki, Hz. Musa arşın 
ayaklarından birine yapışmış haldedir. Benden önce mi ayıldı, yoksa Tur'daki 
sa'ka ile hesaba mı çekildi bunu bilemem."  

Hadisi bu  şekilde anlamak doğru değildir. Çünkü Hz .  Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-, Hz. Musa'nın (a.s . ) kendisinden önce mi ayıldığı yoksa hiç ba
yılmayıp Tlir'daki bayılması ile yetinildiği konusunda tereddüt etmiştir. Bu şu 
anlama gelir: Acaba bayıldı mı yoksa bayılmadı mı, bilmiyorum. 

Hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Ayılan ilk kişi ben olurum. " 
buyuruyor. Bu ifadeden onun da bayılan insanlarla birlikte bayıldığı anlaşılır. Bu
radaki tereddüt, Hz. Musa (a.s . )  hakkındadır. Onun Hz. Peygamber'den -sallallahu 
aleyhi vesellem- önce mi baygınlığında ayıldığı, yoksa hiç bayılmadığı konusundadır. 
Eğer buradaki sa'ka ile ilk sa'ka kastediliyorsa, ölüm zamanı meydana gelen yere 
serilme, kendinden geçme kastedilmiştir. Bu durumda Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- kendi ölümünü kesin olarak bildiği, ancak Hz. Musa'nın (a.s . ) ölüp 
ölmediği konusunda tereddüt ettiği sonucu çıkar ki, bu da birçok açıdan yanlıştır. 
Dolayısıyla buradaki sa' ka, ölüm sa'kası olmayıp korku sa'kası olduğu anlaşılır. 
Bu durumda ayet, ruhların tamamının nefha-i ula' da (Sur'a ilk üflenişinde) öldü
ğüne delalet etmez. Ancak Stlr'a ılk üflenişinde mahlukatın öldüğüne delalet eder. 
Bu üflemeden önce ölümü tatmayan herkes, bu esnada ölümü tadar. Fakat daha 
önce ölümü tadanlar veya Allah' ın ölmelerini takdir etmediği kimselerin ise ikinci 
kez öldüğüne delalet etmez. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- "Kuşkusuz insanlar kıyamet günü 
bayılacaktır. Yeryüzünün üzerinden kalkacağı ilk kişi ben olacağım . Bir de baka
cağım ki, Hz. Musa (a.s . ) ar�ın bir ayağından sıkıca yapışmış halde olacak." sözü 
hakkında ne diyeceğimiz sorulursa şöyle cevap veririz: "Hiç şüphesiz, bu hadis 
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bu lafızlarla nakledilmiştir. Bundan dolayı da problem çıkmıştır. Ancak, hadisin 
ravisi iki hadisi bir olarak algılamıştır. Bu yüzden iki hadisin lafızlarını birleştirip 
bu şekilde nakletmiştir. Halbuki söz konusu rivayetler şu şekildedir: 

a) Hiç şüphesiz insanlar kıyamet gön ü  bayılacaktır. Ayılan ilk kişi ben olaca-
ğım. 

b) Kıyamet günü yeryüzünün üzerinden kalkacağı i lk kişi ben olacağım. 

Tirmizl Eba Said el-Hudrl'den Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurduğunu nakletmiştir: "Kıyamet günü Ademoğulların ın efendisi ben ola
cağım. Bunda övünülecek bir durum yoktur. Elimde ise hamd sancağı olacaktır. 
Bunda da övünülecek bir durum yoktur. Hz. Adem 'den sonra gönderilen bütün 
peygamberlerle diğer insanlar ben im sancağım ın altında yer alacaklar. Üzerin
den toprağın kalkacağı ilk insan ben olacağım. Bunda da övünülecek bir durum 
yoktur. " 958 

Ravi bu hadis ile diğer hadisi birbirine karıştırmıştır. Hocamız Ebu'l-Haccac 
el-Hafız böyle söylemiştir.959 

Şu şekilde bir yorum ileri sürülebilir: Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. 
Musa (a .s . )  için "Benden önce mi  ayıldı, yoksa Allah Tea!a'nın bayılmaktan ayrı 
tuttuğu kulları arasında mıydı bilemiyorum." buyurmuştur. Allah Teala'nın ayrı 
tuttuğu kulları, bayılmaktan koruduğu kullardır. Yoksa onları kıyamet günü mey
dana gelen bayılmadan müstesna tutmamıştır. Nitekim Allah Teala şöyle buyur
muştur: "Sur'a üflenince, Al/ah 'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve 
yerde, ne varsa hepsi ölecektir. " Bu ayetteki istisna, kıyamet günü bütün yara
tılmışların ölmesinden yapılmamıştır. Bir başka ifade ile, kıyamet günü her canlı 
ölecektir. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır. 

Bu yoruma karşı şöyle denir: Doğrusunu en iyi Allah bilmekle birlikte bu 
hadis, Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- işitilmemiştir. Bu, sadece bazı 
ravilerin bir vehminden ibarettir.960 Hz . Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem
işitilen ise , sahih rivayetlerin ittifak ettiği şu hadistir: "Benden önce mi ayıldı 
yoksa, TCır'daki bayılması ile hesaba çekildiği için (ayık m ı  kaldı) bunu bilmi
yorum. "  Bazı raviler, bu bayılmanın Sur' a üfleme sırasında meydana gelen ba
yılma olduğunu ve Hz. Musa'nın (a .s . )  bu bayılmadan müstesna tutulan kullar 
arasında yer aldığını zannetmiştir. Ancak bu düşünce, kesinlikle hadisin akışına 
aykırıdır. Çünkü hadiste bahsedilen ayılma, yeniden dirilme sırasında meydana 

958 Tirmiz!, Tefslru'l-Kur'an, 18; Menakıb, 1; İbn Mace, Zühd, 37. Elban!, Silsiletu ehadlsi's
sahlha, Hadis No: 1572. 

959 İbn Kayyim bu görüşü, hocası Mizzl'den nakletmiştir. Fethu' l-Barl'de İbn Hacer bunu nak
letmiştir. bk. VI, 512 .  

960 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve İbn Hacer' in eşsiz araştırması için bk. İbn Hacer, Fethu' l-Barl, 
VI, 513.  
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gelen ayılmadır. O halde , Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. Musa 
(a .s . )  hakkında, "Benden önce mi d irildi? Yoksa TCır'daki bayılma ile hesaba 
çekildiği için ayık mı kaldı? Bilmiyorum." demesi imkansız olur. Bu konu iyice 
düşünülmelidir. Çünkü burada, Allah Teala'nın kıyamet günü kulları arasında 
hükmetmek için gelip onlara tecelli ettiği zaman meyciana gelecek insanların 
bayılmasından farklı bir durum söz konusudur. Allah'ın tecelli etmesiyle birlikte 
bütün insanlar bayılacaktır. Hz. Musa (a.s . )  ise, onlarla birlikte bayılmamış ise 
bu, Rabbinin kendisine dağda tecelli edip dağı param parça ettiği sırada meyda
na gelen bayılma esnasında hesaba çekildiği içindir. Dolayısıyla tecelli sırasında 
yaşanan bu bayılma, kıyamet günü Allah Teala'nın mahlukata tecellisi sırasında 
meydana gelecek bayılmanın yerine geçmiştir. Buradaki anlam iyice düşünül
melidir. Onlara verdiğimiz cevapta sadece bu hadisin açıklamasının belirtilmesi 
bile , anlattıklarımızın sıkı sıkıya bağlı kalınmaya layık olduğunu gösterir. 

Hamd Allah'a  mahsustur. Minnet duygusu sadece O'na beslenir. Başarı da 
O'nun yardımı ile mümkündür.961 

, . ! ,  �ı1& �l \ . • : \ L., .. _->-. J �.) .) � ; � ·  
1 > > � · , • c  
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69. Yer Rabbinin nuru ile parlamış, kitfıb ortaya konmuş, peygam
berler ve şahitler getirilmiş ve aralarında adaletle hükmedilmiştir. Onla
ra asla haksızlık edilmemiştir. 

Tefsiri: 

Allah Teala kıyamet günü kulları arasında hükmetmek için gelir. Yeryüzü 
sadece O'nun nuru ile aydınlanır. Yeryüzünün aydınlanması, ne güneşledir ne 
de ay ile. Çünkü güneş dürülmüş, ay sönmüştür. Her ikisinin de nuru kaybol
muştur. Cenab-ı Allah' ın örtüsü ise nurdur. Ebu Musa şöyle demiştir. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- aramızda ayağa kalkıp beş şey söyledi .  Sonra 
şöyle buyurdu: "Allah Teôlô uyumaz. Mizanı yükseltip indirir. Gündüz olmadan 
önce gece, gece olmadan önce de gündüz yapılan ameller O'nun katına çıka
rılır. Allah 'ın örtüsü nurdur. Eğer örtüsünü açacak o/sa, yüzünden yayılan ışık, 
gözünün iliştiği mahlukatı yakıp geçer. "962 Hadisi naklettikten sonra ravilerden 
Ebu Ubeyde96:ı şu ayeti okudu: "Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindeki/er 
mübarek kılınmıştır!"964 

961 er-Ruh, s. 35-37 . 

962 Müslim. İman, 293; İbn Mace, Mukaddime, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 401 ,  405. 
[Mütercim] 

963 bk. İbn Mace, Mukaddime, 35. 
964 en-Nemi 27/8. 
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Allah' ın söz konusu örtüsünün parlaması, mübarek vechinin nurundan kay
naklanır. Eğer bu örtü olmasaydı, O'nun mübarek vechinden yayılan ışık, gözü
nün iliştiği her şeyi yakıp yok ederdi. 965 

70. Ve her nefse işlediğinin karşılığı eksiksiz ödenecek. O, yapmakta 
oldukların ı  en iyi bilendir. 

71 . O küfredenler, bölük halinde Cehenneme sürülür. Nihayet oraya 
geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbini
zin ayetlerin i okuyan ve bugüne kavuşacağın ızı ihtar eden peygamber
ler gelmedi mi? derler. "Evet, geldi. " derler. Ama, azap sözü kafirlerin 
üzerine hak olmuştur. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede J harfinin hazfedilmesinin966 sırrını şu şekilde izah ede
biliriz: 

İnkar edenler beklenmedik şekilde, birden bire Cehennem azabı ve Allah' ın 
Cehennem'd ekendileri için hazırladığı ceza ile karşılaşırlar. Bu halleriyle onlar, 
bir kapının önünde duran, fakat kapı açılınca ne tür kötülükle karşılaşacağını 
bilmeyen kimseye benzerler. Söz konusu bu kimse, sadece başına büyük bir 
kötülüğün gelmesini beklemektedir. Derken kapı açılır ve beklediği kötülükle kar
şılaşır. Bu durum, dünyada zindana atılacak kimselerde daha iyi gözlemlenir. 
Mesela suçlu zindana sevk edilir. Ancak zindanın kapısı kapalıdır. Ne zaman ki 
kişi kapının önüne getirilir, o zaman kapı açılır ve birden bire zindanın korku ve 
ızdırabı mahkumu kaplar. Eğer onun gelmesinden önce kapı açılmış olsaydı bu 
durum yaşanmazdı .  

965 el-Vabilu's-sayyib, s .  73-74. 
966 Zümer suresinde, L.Hill ��J şeklinde başlayıp Cennetliklerden ve Cehennemliklerden bah

seden iki ayet vardır. Bunlardan ilkinde -:.....:6 i.A J•4- şeklinde �!'tan önce J harfi yoktur. 
Cennetliklerden bahsedilen ikincisinde ise �J 1.A J.� şeklinde .. �!'tan önce .J harfi vardır. 
Burada hazfedilen J harfinden maksat, ilk ayette geçmeyen harftir. [Mütercim] 
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Cennet ehlinin durumu ise bundan farklıdır. Onlar, kendilerine ikramda bu
lunulacak bir yurda sevk edilirler. Kapının açık olması, davet edilen kişiye yapı
lan ikramın tam olmasından kaynaklanır. Davet edilen kişi kapının önüne gelir 
ve kapıyı açık bulursa bekleme zahmetine katlanmaz. Bu yüzden Cennetlikler 
hakkında �lyİ �J_u.J .. � 1�! ._;:.>- buyrulmuştur. Araplar cevabı hazfederken 
onun önemini belirtmeyi hedeflerdi. Bu yüzden şartın cevabı ,  şanını yüceltmek 
için hazfedilmiştir. 

Bu yorum, J harfinin zaid veya semaniye vavı olduğunu ileri sürmekten 
daha güzeldir. Bazıları Cennet'in kapılarının sekiz olduğunu belirterek bu vavın 
semaniye vavı olduğunu iddia etmiştir. Eğer bu iddia ancak, sekize kadar teker 
teker lafızda zikredilmesi, yediye gelindikten sonra vav harfi ile saymaya sekiz
den başlanılması durumunda geçerli olur. Ancak bu ayette sekiz lafzı zikredilme
miştir. Sekize kadar da sayılmamıştır. Bu nokta düşünülmelidir. 

Vav harfinin semaniye vavı olarak gelmesi farklı bir konudur. Bu meseleyi 
"el-Fethu' l-Mekkl" adlı eserimizde açıkladık. Vavın semaniye vavı olarak geldiği 
iddia edilen noktaları belirttik. Nerelerde bu iddianın geçerli, nerelerde imkansız 
olduğunu beyan ettik. 

"Sizin bu görüşünüz, mahlukatın efendisi Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- Cennet' in kapısına geldiği zaman kapıyı kapalı bulacağını, bunun üzeri
ne açılmasını isteyeceği görüşünüzle çelişir." şeklinde yukarıdaki izahımıza itiraz 
edilecek olursa şu şekilde cevap veririz: Cennet'in kapısının Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- isteğiyle açılması, onun diğer insanlardan üstün ve değerli 
olduğunu göstermenin mükemmel bir tezahürüdür. Çünkü Cennet, kapalı olan 
Cennet kapıları, Cennete girmeye hak kazananlar için ancak Allah Resulü'nün 
-sallallahu aleyhi vesellem- eliyle açılacaktır. Eğer Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- gelip Cennet kapılarını açık bulsaydı ,  sonra o ve diğer inananlar Cennete 
girseydi, Cennete girenler, kapıların onun eliyle açıldığını ve kapıların onlar için 
açılmasını onun dilediğini bilemezdi. 

Bunu bir örnekle şu şekilde izah edebiliriz: Bir grup insan düşünelim. Bir 
şehrin veya bir kalenin kapısından içeri girmek istiyorlar. Ancak bunu başara
mıyorlar. Bir türlü kapıyı açma imkanını bulamıyorlar. Derken bir adam çıkıyor 
ve açılmasına son derece ihtiyaç duydukları kapıyı onlara açıyor. Bu olayda, 
kapıyı açan kişinin bekleyen insanlara karşı üstünlüğü ve fazileti ortaya çıkar. Bu 
üstünlük ve fazilet, o kişi ve kalabalığın gelip kapıyı açık bulmaları durumunda 
zuhur etmezdi .  

Öyle anlaşılıyor ki ,  konumuzdan biraz uzaklaştık. Ancak bu anlattığımız ince 
ayrıntıların konuyu uzattığı düşünülmemelidir. Zira bundan başka bir kitapta ko
lay bulunacağını zannetmiyorum. 
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Gerçek lütuf ve kerem sahibi Allah Tea!a'dır.967 

Ama, azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. İnkar ettiklerinden dola
yı Cehennemliklerin azab çekmesi için Allah Tea!a'nın sözü gerçekleşmiştir. 
Onları cezalandırmak suretiyle ,  adalet ve delil niteliğinde olan sözü meydana 
gelmiştir. 968 

72. Denilecek ki: "Orada ebedi olduğunuz halde Cehennem 'in kapı
larından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! " 

73. Rab/erine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük Cennete gö
türülürler. Oraya varıp da kapıları açıldığında, bekçileri onlara: "Selam 
size, hoş geldiniz! Temelli olarak buraya girin" derler. 

Tefsiri : 

"Allah Teala Cehennem hakkında kapıları yedi olduğu için L.ı.J�� ı�ı � 
4.-iy\ � buyururken, bu ayette Cennet'in kapıları sekiz olduğu için, 1 harfi
ni kullanarak �lyİ ı..:....-:j 1 l.ı. y·l.:.:- 1�! � buyurdu. "  şeklinde ileri sürülen görüş, 
son derece zayıftır. Çünkü burada 1 harfinin kullanılması için gerekli olan sekizi 
gösteren herhangi bir delil yoktur. Burada söz konusu olan, ince bir ayrıntı için 
cevabın hazfedilmiş olmasızıdır. Şöyle ki; Cehennem kapılarının açılması Cehen
nemliklere yaptıklarının karşılığı tam olarak verildiği bir durumdadır. Bu esnada 
Cehennem kapıları onların yüzüne açılır. Bu, istenilmeyen şeyle birden karşıla
şılması bakımından daha etkilidir. Cennet ise ikram yurdudur. Cennet, Allah' ın 
verdiği ziyafettir. Cömert kimse, konuklarını evine davet ettiği zaman, kapının 
kanatlarını sonuna kadar açar. Sonra konukların ı  kapıları ardına kadar açılmış 
evine davet eder. Allah Teala da bu ayette atıf harfi olan vavı kullandı .  Bu harf, 
Cennet ehlinin Cennete, kapıların açılmasından son ct geldiğini gösterir. Cevabın 
hazfedilmesi konunun onun büyük öneminden ileri gelir. Nitekim Araplar, şartın 
cevabını hazfederken bu gayeyi taşırlardı .  Daha önce bu konu hakkında yeterli 
bilgi vermiştik. Doğrusunu en iyi Allah b ilir. 969 

967 Bedfüu'l-fevfüd, il, 1 74-175. 
968 Medaricu's-salikln, 1 ,  219. 
969 Bedfüu'l-fevfüd, i l i ,  54-55. 
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Allah Teala Cehennemi tavsif ederken �iy1 � 1.... J�� b! ._;>- buyurdu. Bu
rada vav harfini kullanmadı. Cennet' in kapılarından bahsederken ise , bu harfi 
kullandı . Bazı müfessirler, bu vavın, Semaniye vavı olduğunu, Cennet' in kapı
larının sekiz olduğu için burada zikredildiğini, Cehennem'in kapılarının yedi ol
duğu için önceki ayette zikredilmediğini ileri sürmüşlerdir. Bu, zayıf bir görüştür. 
Bunun herhangi bir delili yoktur. Araplar ve Arap dili uzmanları böyle bir vavı 
bilmezlerdi. Bu ıstılah, son dönem alimleri tarafından ortaya atılmıştır. 

Bir diğer grup müfessire göre ise, buradaki vav harfi zfüddir. Şartın cevabı ise, 
vavdan sonra gelen fiildir. Tıpkı diğer ayette olduğu gibi. Bu görüş de, zayıftır. Çünkü 
Arap dilinde vav harfinin zfüd olduğu bilinen bir durum değildir. En fasih sözde, her
hangi bir manası veya faydası bulunmayan zaid bir harfin olması uygun değildir. 

Üçüncü bir grup müfessir ise şöyle demiştir: Bu ayette şartın cevabı mahzuftur. 
�iy1 ..:...,..;;, J, şart cümlesi olan t..... J·� l�j'ye ma'tutur. Bu, Ebu Ubeyde, Müberrid, 
Zeccac ve daha başka bazı müfessirlerin tercihidir. Müberrid "Cevabın hazfedil
miş olması, ilim ehline göre daha uygundur." demiştir. Ebu'l-Feth İbnu'l-Cinnl 
ise şöyle demiştir: "Ashabımız, vavın zfüd olduğu görüşünü kabul etmez. Buna 
cevaz vermezler. Onlara göre bilindiği için cevap hazfedilmiştir. Burada şöyle bir 
soru yöneltilebilir: Cehennem ehlinden bahseden ayette cevap zikredilirken neden 
Cennet ehlinden bahseden ayette neden hazfedilmiştir? Acaba bunun sırrı nedir? 
Bu soruya şöyle cevap verilir: Bu iki yerde en uygun olan, ayetlerin bu şekilde 
gelmesidir. Şöyle ki; melekler Cehennem ehlini, Cehenneme sevk eder. Bu esna
da ateşin kapıları kapalıdır. Cehennemlikler önüne gelince kapılar yüzlerine açı
lır. Birden azab ile karşılaşırlar. Bir başka ifade ile, inkarcılar Cehenneme gelince, 
hiç vakit kaybedilmeden kapıları açılır. Kapıların bu şekilde açılması, şart cümlesi 
üzerine gereken cezanın şartın peşi sıra gerçekleşmesi durumunu yansıtır. Çünkü 
Cehennem alçaltma ve rezil etme yurdudur. Bu yüzden Cehennemliklerin girmesi 
için izin istenilmez. Zebanilerden Cehennemlikleri ateşe sokmaları için bir talepte 
bulunulmaz. Cennet ise Allah' ın yurdudur, O'nun izzeti ikramının gerçekleşeceği 
mekandır. Has kullarının ve dostlarının yeridir. İman edenler Cennete geldikleri 
zaman kapılarını kapalı bulurlar. Bunun üzerine Cennet'in sahibinden kapıların 
açılmasını isterler. O'ndan ulu'l-azm peygamberleri kendilerine şefaatçi kılmalarını 
isterler. Fakat bütün ulu' l-azm peygamberler şefaat etmekten kaçar. Nihayet ema
reler, peygamberlerin efendisi ve en faziletlisi son peygamber Hz. Muhammed' i  
-sallallahu aleyhi vesellem- gösterir. O da  "Bu, benim işimdir." der ve Arş ' ın altına 
gelip Rabbine secdeye kapanır. Bir müddet başını secdeden kaldırmaz . Nihayet 
başını kaldırıp ihtiyacını dile getirmesi için ona izin verilir. Böylece Allah Teala onu, 
Cennet'in kapılarının açılması için şefaatçi kılar. Allah Resulü de şefaat eder. Bu
nun üzerine Allah Teala, hem Cennet' in önemini göstermek hem de Hz. Peygam
bere -sallallahu aleyhi vesellem- verdiği değer ve şerefi izhar etmek için kapıları açar. "970 

970 Buhar!, Tevhid, 36; Müslim, İman, 326; İbn Mace, Zühd, 37. 
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Cennet, hükümranların hükümranı olan Alemlerin Rabbi'nin yurdudur. İn
san buraya, dünyada akıl-baliğ olduğu andan itibaren geçirmeye başlayıp dö
nem dönem maruz kaldığı ve zorluk üstüne zorluğa katlandığı büyük sıkıntılar
dan sonra girebilir. Ancak bu sıkıntılardan sonra Allah Teala, peygamberlerin 
sonuncusu ve en çok sevdiği insan olan Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem-, 
Cennet kapılarının iman edenlere açılması için şefaat etmesine izin verir. Bu uy
gulama, verilen nimetin tamamlanması, sevinç ve mutluluğun tam olarak yaşan
ması bakımından diğerlerine göre son derece etkilidir. Bu sayede cahil kimsele
rin Cennet'in, dileyenin girebileceği bir han olduğu düşüncesine kapılmalarına 
mani olunur. Cennet hem yücedir, hem de ucuz değildir. Cennet ile insanlar ara
sında aşılması gereken dağlar, geçilmesi gereken çöller ve üstesinden gelinmesi 
gereken sıkıntılar vardır. Hevasının peşinde koşanlar ile Allah hakkında temelsiz 
düşünceler besleyenlerin Cennete kavuşması hiç mümkün mü? Bu şekilde gaflet 
içinde olanlar, artık hevalaları peşinde koşmak yerine, kendilerine layık bir hayat 
sürmeye, yaratıldıkları gayeye uygun yaşmaya ve kendisi için kolay hale getiril
miş güzellikleri işlemeye başlasın . 

Cennetliklerin Cennete, Cehennemliklerin de Cehenneme grup olarak gir
melerinde düşünülmesi gereken hususlar vardır. Grup olarak girmek Cennetlik
lerin birbirine bakıp sevinmelerine vesile olur. Onlar, tıpkı dünyada hayır işlerken 
olduğu gibi birbirleriyle birlikte hareket etmekten ve aynı ameli işlemekten dolayı 
mutlu olurlar. Ayrıca kalpleri sebat edenleri müjdelerler. Birbirlerine bakıp ünsi
yet kesp ederler. Birbirlerini görüp sevinirler. 

Cehennemlikler de Cehenneme grup olarak sevk edilirler. Bu esnada birbir
lerine lanet ederler. Birbirlerini görmekten dolayı rahatsız olurlar. Eğer teker teker 
Cehenneme sürüklenselerdi, bunlar gerçekleşmezdi.  Bu yüzden ayetlerde geçen 
bölük bölük kaydının düşünülmesi ihmal edilmemesi gerekir. 

Cennet' in bekçileri, Cennet ehline "Selam olsun size. " derler. Böylece on
larla, her türlü kötülükten ve hoşlanılmayan hallerden uzak olmayı ifade eden 
selam ile konuşmaya başlarlar. Onlara selam vermeleri, "Bugünden sonra artık 
size hoşlanmadığınız her hangi bir şey ilişmeyecek. " anlamına gelir. Sonra Cen
netliklere "Tertemiz geldiniz! Artık ebedi kalmak üzere girin buraya!" derler. 

Cennet ehli her türlü kötülükten korunmuştur. Cennete de temiz oldukları 
için girmişlerdir. Çünkü Allah Teala, Cenneti temiz olmayanlara haram kılmış
tır. Bu yüzden melekler Cennete girecekleri, kötülüklerden uzak olma, temizlik, 
Cennete girme ve ebedi olarak orada kalmak ile müjdelemiştir. Cehenneme gi
renlere gelince, içinde bulundukları hüzün, gam ve keder ile Cehenneme varın
ca, kapıları onlara açılır ve içeri girerler. Zebanilerin azarlama ve paylamaları 
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yüzünden içinde bulundukları üzüntü ve keder hali daha da kötüleşir: Nihayet 
oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, için izden Rabbinizin 
ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağın ızı ihtar eden peygamberler gelmedi 
mi? derler. Onlar da, kendilerine peygamberlerin geldiğini itiraf ederler. "Evet, 
geldi. " derler. Bunun üzerine melekler, Cehenneme gireceklerini, ebedi olarak 
orada kalacaklarını ve oranın kendileri için ne kötü yer olduğunu onlara haber 
verir. 

Cennet' in bekçilerinin Cennet ehlinet.... )>-.:ıl (buraya girin ) demeleri ile , 
zebanilerin Cehennemliklere � '-:-'iyi l_,.l.>..:ıl (Cehennem 'in kapılarından girin }971 
demeleri düşünülmelidir. Ancak bu sayede düşünen kimselerin öğrenebilecekle
ri, burada söz konusu olan şu ince sır ve mükemmel mana ortaya çıkar: 

Cehennem ceza verilen yerdir. Kapıları ise ürkütücüdür. Son derece sıcaktır. 
Yanına yaklaşanları tasalandım. Hal böyle olunca Cehenneme girecek olanlar, 
bu kapılardan geçince daha fazla azab ve elemle karşılanırlar. Bu yüzden onları 
alçaltıp rezil rüsvay etmek için kendilerine "Cehennem'in kapılarından girin!" 
denir. Daha sonra onlara şöyle söylenir: "Bu korkunç kapılardan içeri girmekle 
her şey bitmeyecek. Aksine bu kapıların ardında ebedi olarak Cehennem'de 
kalma cezasına çarptırılacaksınız." 

Cennet ise , ikramda bulunulan bir yerdir. Allah Teala burayı dostları için 
hazırlamıştır. Bu yüzden Cennete girecekler, daha ilk anda Cennete girmekle, 
Cennet'in kendileri için hazırlanan köşklere ve konaklara oturmakla ve orada 
ebedi olarak kalmakla müjdelenirler. 

74. Onlar da diyecekler ki: "Bize olan va 'dini yerine getiren, Cennet
ten dilediğimiz yere konmak üzere arzı bize miras veren Allah 'a hamd 
olsun. (Güzel iş) işleyenlerin mükafatı ne güzeldir!" 

75. Melekleri görürsün ki, Rab/erini hamd ile tesbih ederek Arş'ın  
etrafın ı  kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hüküm verilmiş ve 
"Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur! " denilmiştir. 

971 ez-Zümer 39/72. 
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Tefsiri : 

Bu ayette Jı.,; fiilinin faili hazfedilmiştir. Çünkü söyleyen belli biri değildir. 
Aksine, herkes Allah' ın verdiği hükümden dolayı O'na hamd eder. Göklerde ve 
yerde bulunanlar, iyiler ve kötüler, insanlar ve cinler, hatta Cehennemlikler bile 
O'na hamd eder. Hasan-ı Basri ve bir grup müfessir şöyle demiştir: "İnkarcılar 
Cehenneme girmiştir. Allah'ın hamdi ise kalplerindedir. Ancak hamdlerini göste
recek bir yol bulamazlar. " 

Doğrusunu en iyi Allah bilmekle beraber, bu anlattıklarımız, "Onlara: 'İçinde 
ebedi kalacağınız Cehennem' in kapılarından girin ! '  denilir"972 ayeti ile "Onlara: 
'Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin ! 'denilir."973 ayetinde de geçerlidir. 
Sanki bütün kainat bunu söylemiştir. Ne var ne yoksa hepsi, onlara böyle de
miştir. 

Doğruyu en iyi Allah bilir; 974 

Artık aralarında adaletle hüküm verilmiş ve "Hamd, alemlerin Rabbine 
mahsustur!" denilmiştir. Bu ayette Allah Teala, mahlukat arasında adaletle hük
metmesinin ve Cennetlikleri Cennete, Cehennemlikleri de Cehenneme girdir
mesinden sonra bütün kainatın kendisine hamd ettiğini haber vermiştir. Burada 
hamdin faili hazfedilerek mananın genelleştirilmesi hedeflenmiştir. Çünkü o gün 
sadece O'nun dostlarından ve düşmanlarından hamd edenlerin sesi duyulur.Ni
tekim Hasan-ı Basri şöyle demiştir: "Kafirler Cehenneme girdikleri vakit, Allah' ın 
hamdi onların kalplerinde mevcuttur. Hamde karşı ne bir delil, ne de ondan 
kaçacak bir yol bulabilirler. "975 

972 ez-Zümer 39/72 . 
973 et-Tahrim 66/10. 
974 Ravdatu' l-muhibbin, s. 74-75. 
975 es-Savfüku'l-mürsele, iV, 1496-1497. 



MÜ'MİN SÜRESİ 
[85 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim. 

2. Kitôb 'ın indirilmesi, mutlak gôlib, hakkıyla bilen Allah katındandır. 

3. O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol 
olandır. O'ndan başka ilah yoktur, dönüş O'nadır. 

Tefsiri: 

Üçüncü ayette Allah Teala ilk iki sıfatının arasına _, harfini koymuştur. Son iki 
sıfatının arasında ise bu harfe yer vermemiştir. Çünkü günahların bağışlanması 
ile tevbenin kabul edilmesi birbirini çağrıştırdığı için bir sıfat gibi algılanabilir. 
Günahı bağışlayan tevbeyi kabul etmiş demektir. Bundan dolayıdır ki , bu sıfat
lardan birinin diğerine atfedilmesi her birinin ayrı bir sıfat, farklı bir fiil ve başka 
bir kavram olduğuna delalet eder. Her birinin kendisine özgü hükmü vardır: 

a) Günahları bağışlamak, kötülük etmek ve ilahi mesajdan yüz çevirmekle 
ilgilidir. 

b )  Tevbeyi kabul etmek ise , iyilik yapmak, Allah'a yönelmek ve O'na dön
mekle alakalıdır. 

Allah Teala kulun yaptığı iyiliği kabul eder ve onun günahını bağışlar. İki sıfat 
arasında açık olan bu farktan dolayı burada atıf harfinin kullanılması güzel oldu. 
Nitekim iki şey arasındaki fark belli olduğu zaman, atfa müracaat etmek güzel 
olur. Bundan dolayıdır ki , şu ayette Allah' ın isimleri arasına atıf harfi girmiştir: r 
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1)�U1.J _,....l.klı.J _;> 'Jı.J J.J ';; ı (0 ilktir, sondur, zahirdir, bôtındır)976. Şu ayeti kerimeler 
de ise atıf harfi terk edilmiştir: �\ 0-"9r-11 i")LJ\ U"'.J...\A.1 1 �\ (0, mülkün sahi
bidir, eksiklikten münezzehtir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır) .977, 

J_,...a..J\ l$Jl)\ JlWI (0, yaratan, var eden, şekil veren Allah 'tır) .978 

J)::JI <->:. '-:-'LA.,J\ �..ı...;, (cezası şiddetli, lütfu bol olandır. ) Bu sıfatların birbirine 
atfedilmesi, ince bir manadan dolayı terk edilmiştir. Şöyle ki; bu sıfatların atıf 
harfi olmadan peş peşe gelmesi, her ikisinin de Allah' ın zatında toplandığını gös
terir. Allah Teala, cezası şiddetli olmakla birlikte aynı zamanda lütfu da boldur. 
Lütfunun bol olması, cezasının şiddetli olması ile çelişmez. Yani her ikisi de Allah 
hakkında söz konusu olur. ilk ve Son ise böyle değildir. ilk olmakla, Son olmak 
bir anda bir arada bulunmaz. Bundan dolayıdır ki, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- bu sıfatları şu şekilde açıklamıştır: "Sen İlksin, Sen'den önce hiçbir şey 
yoktu. Sen Sonsun. Sen' den sonra da hiçbir şey yoktur. "979 Allah' ın İlk olması, 
O'nun ezeli oluşunu, Son olması da, ebedi oluşunu ifade eder.980 

O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olan
dır. O'ndan başka ilah yoktur, dönüş O'nadır. 

Bu ayette ilk iki sıfat birbirine atfedilirken, son iki sıfat atfedilmemiştir. Süheyl! 
bu konuda şunları söylemiştir: "ilk iki isim arasında atıfta bulunmak güzeldir. 
Çünkü her iki isim de, fiille ilgili sıfatlardandır. Allah'ın fiili ise , kendi zatında değil 
başkalarında tecelli eder. Bu yüzden bu isimlerin ifade ettiği manalar arasında 
gerçek bir farklılık söz konusu olduğu için atıf harfi kullanılmıştır. Böylece sıfat
ların ifade ettiği manalar, iki ayrı cümle konumuna indirilmek istenmiştir. Çünkü 
Allah Teala burada, kullarının dikkatini kendisinin her iki fiili de yapabileceğine 
dikkat çekmiştir. Böylece onların umutlanıp kendisinden ümit beslemesini he
deflemiştir. Daha sonra ise, atıf harfine yer vermeden cezası şiddetli buyurdu . 
Çünkü şiddet, kuvvete bağlıdır. Kuvvet ise fiil sıfatlarının dışında kalır. Böylece 

� Yr ( "Azizdir, Allm'dir" ) ayetindeki sıfatlar gibi olur. Lütfu bol olandır sıfa
tında da durum aynıdır. Çünkü bu ifadede geçen L>;ı Allah ' ın zatından ibarettir. "981 
Seheyll' nin verdiği cevap bu kadardır. Fark edileceği gibi bu, yetersiz bir cevaptır. 
İnsanı tatmin etmemektedir. Çünkü Allah' ın cezasının şiddetli olması, fiili sıfatları 
arasında yer alır. Aynı şekilde lütfunun bol olması da fiili sıfatları arasında yer 
alır. cŞ) lafzı da bu sıfatı, ilA.:SI .J:. :T.f' örneğinde olduğu gibi fiili sıfatların dışına 
çıkarmaz. Hatta, bağışlayan, tevbe kabul eden sıfatları, ..ş:. ile yapılan sıfattan 

976 el-Hadid 56/3 . 
977 el-Haşr 59/23. 
978 el-Haşr 59/24. 
979 Müsl im, Zikr ve Dua, 61 ;  Ebu Davud, Edeb, 1 07; Tirmiz\', Deavfü, 19; İbn Mace, Dua, 2 .  
980 Bedfüu'l-fevfüd, 1 1 1 ,  52-53. 
981 bk. Süheyl\', Netfücu'l-efkar, s.  239-240. 
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daha fazla Allah'ın zatına delalet eder. Çünkü bu lafız bir §eye sahip olmayı ifade 
eder. Mü§tak olan vasıf, zatın kendisiyle yapılan sıfattan daha fazla zata delalet 
eder. Görüleceği gibi Süheyll'nin verdiği cevap problemi gidermemi§tir. Aksine 
sorunu daha karma§ık hale getirmi§tir. 

Şurası iyi bilinmelidir ki; bu ayetler, iki§erli gruplara ayrılan altı isim içermek
tedir. İlk olarak aziz ve alim sıfatları zikredildi .  Bunlar, mutlak isim olup, Allah ' ın 
zatına ait sıfatlardandır. Bu iki sıfatın arasında atıf yoktur. Sonra Allah' ın fiili 
sıfatlarından ikisi zikredildi ve aralarında atıf harfi kondu. Bunlardan sonra iki 
sıfat daha zikredildi .  Bunlar arasında ise atıf harfi kullanılmadı .  İlk iki sıfat ara
sında atıf harfi kullanılmadı .  Çünkü bunlar, müfret iki sıfattır. Allah' ın ismi olarak 
kullanırlar ve birbirlerini çağrı§tırırlar. Esas olan aralarında atıf harfinin bulunma
masıdır. Nitekim bu uygulama, r-> )1 J_,A.;.jl .�ı l::.Q....J I  ,r-:LJI ��I örneklerinde 
olduğu gibi Kur'an' ın üslubuna uygundur . 

..._, _,.:ll J"lj J 0jJI ..,,.ılÇ (0, günahı bağışlayan, tevbeyı kabul edendir) ayetinde 
ise, sıfatlar arasına atıf harfi girmi§tir. Çünkü bu iki sıfat, her ne kadar lafız bakı
mından müfred olsalar da, iki cümlenin anlamını ta§ırlar. Bu sıfatlar, "Günahları 
bağı§lar" , "Tevbeyi kabul eder." anlamına gelir. Bir ba§ka ifade ile Allah Teala'nın 
bütün zamanlarda sıfatının ve durumunun böyle olduğunu ifade eder. Bu ne
denle Allah Tea!a'nın sürekli olarak bu fiilleri i§lediğini gösteren bir mana içeren 
sıfata sahip olduğuna delalet eden isim kullanılmı§tır. Bu vesileyle biri diğerine 
atfedilmi§tir. Tıpkı cümlelerin birbirine atfedildiği gibi. İlk iki isimde ise bu durum 
söz konusu değildir. 

J _,1.JI 0;; '-;-'l.i.JI �� (cezcisı şiddetli, lütfu bol olandır) ifadelerinde ise , fiil an
lamı görülmemektedir. Çünkü bu sıfatların yerine fiili koymak, iyi olmaz. Ayrıca 
'-:?�lafzından, fiil de gelmez. Her iki sıfat da, bütün yönlerden müfred hükmünde

dir. Bu yüzden birbirine atfedilmemi§tir. Tıpkı r-:LJI j-!�1 örneğinde olduğu gibi .  
Bu husus dü§ünülmelidir. Zira son derece açıktır. 

<..>-4-i J..ı.; <..>..İJIJ 0 � J.\.;.:. 0..iJI (Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren)982 
ayetinde ise atıf harfi kullanılmı§tır. Her ne kadar ism-i mevsCıl sılasıyla birlikte 
müfred hükmünde olsa da, burada iki cümle arasına atıf vavı girerek söz konusu 
cümleleri birbirine bağlamı§tır. Bunlarla Cenab-ı Allah övülmek istenmi§tir. Hal 
böyle olunca ayette fiil manası gözetilmi§ demektir. Atıf sayesinde her iki cümle 
de söylenmesi hedeflenen ba§lı ba§ına birer cümle olmu§tur. Eğer cümlelerin 
tamamı bir ism-i mevsCılün sılası olarak gelseydi, tamamı bir cümle hükmünde 
olurdu. Nitekim §U ifadede böyle bir durum söz konusudur: J'J'; ı � ?  -ş..UI 
4-JS L>-IJJ\ı ı Jb:-J .. v ,.l.....J ı ..r J.r.J b4-- Burada geçen cümlelerin tamamı bir ism-i 

mevsCılün sılasında geldiği için, tek cümle hükmündedir. 

982 el-A'la 87/2-3. (Mütercim] 
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el-A'la suresindeki ayetlerde, her cümlede ism-i mevsOJ zikredilmek suretiyle 
cümleler müstakil hale getirilerek, her bir cümle ile ayrı ayrı olarak Allah'ı tavsif 
edilmesi hedeflenmiştir. Bu uygulama, sıfatların kat' edilmesi983 uygulamasına 
benzer. Bu ayette gözetilen fayda ile, tefsiriini yaptığımız ayette gözetilen fayda 
aynıdır. 

Daha önce bu konuya işaret etmiştik. Geniş bilgi isteyenler oraya müracaat 
edebilirler. 

Kat'u's-sıfa uygulamasına, bu gayeyi temin etmek için başvurulur. Atfedil
miş sıfatlarda gerçekleşen gaye, kat' edilmiş sıfatlar için takdir edilen öge ile sağ
lanır. 

Verdiği nimetlerden bahşettiği ihsanlardan dolayı Hamd, alemlerin Rabbi 
Allah'a  mahsustur. O'nun lütfu ve ihsanı boldur. 

Önemli Açıklama: 

Bu ayetler hakkında düşünülmesi gereken ince bir ayrıntı vardır. O da, 
"cezası şiddetli" sıfatının kendisinden önce iki ve kendisinden sonra da bir ol
mak üzere rahmet sıfatlarının arasında zikredilmesidir. Bu sıfattan önce, "günahı 
bağışlayan, tevbeyi kabul eden" sıfatları, sonra ise "lütfu bol olan

., sıfatı gelmiştir. 
Bu durum, şu hadisi doğrular niteliktedir. Adeta söz konusu hadisin doğruluğunu 
gösteren bir delildir. Bahsi geçen hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

"Allah Teala bir yazı yazmıştır. Bu yazı ,  O'nun yanında Arş' ın üstüne konmuş
tur. Söz konusu yazı şu şekildedir: Kuşkusuz rahmetim, öfkeme üstün gelir. "984 

Bir başka rivayette ise bu söz "Rahmetim öfkemi geçmiştir."985 şeklinde nak
ledilmiştir. 

Bu ayette de iki rahmet sıfatı önce zikredilmiştir. Allah' ın rahmet sıfatı gazab 
sıfatına galebe çalmıştır. 

2 .  Ayete, "Kitab' ın indirilmesi" şeklinde başlanılması düşünülünce şu anlam 
ortaya çıkar: Indirmek ifadesi, katından indirilenin mertebesinin yüce olduğu 
anlamına gelir. Araplar, hatta bozulmamış fıtrata sahip diğer milletler bu lafızdan 
ancak bunu anlarlar. 

Bu ayeti kerimede Allah Teala kitabın katından indirildiğini haber verdi .  Bu 
da iki manaya delalet eder: 

983 Arapçada bazen sıfatlar mevsufundan ayrı olarak değerlendirilir. Mesela ,..,_,._}ı �)\ .ııı ('"'""! 

ifadesinde �)ive �)\ ifadeleri .ıiıllafzının sıfatı olduğu için onun i'rabını alırlar ve mecrGr 
okunurlar. Ancak bunları kat' edip merfı1' okumakta mümkündür. İşte bu şekilde sıfat ile 
mevsufun birbirinden koparılmasına "kat'u' s-sıfa" denir. [Mütercim] 

984 Buhar!, Tevhid, 15; Müslim, Tevbe, 14; Tirmizl, Daavat, 1 12; İbn Mace, Zühd, 35. 
985 Buhar!, Tevhid, 22, 55; İbn Mace, Mukaddime, 35. 
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a) Allah' ın yarattıklarından yüksekte olduğuna; 

b) Katından indirdiği kitapta konuşanın başkası değil de Allah Teala oldu
ğuna. 

Allah Teala bu kitabın katından indiğini haber vermiştir. Bu durum, indirme 
işleminin O'nun tarafından gerçekleştiği gibi, Kur'an lafızlarının da ona ait olma
sını gerektirir. Eğer O'nun dışında bir varlık Kur'an lafızlarını telaffuz etmiş olsay
dı, Kur'an o kimseden nazil olurdu . Çünkü söz, ancak kendisini telaffuz edene 
nispet edilir. Şu ayetler de buna benzer bir durum söz konusudur: 

Bu ayetlerde J'° harfi cerrinin kullanılması mutezile ve cehmiyenin delillerini 
geçersiz hale getirir. 

Dik�at edilecek olursa ayette .iL J-_;; buyruldu, �_;.; buyrulmadı .  Dolayısıyla 
bu ayet, Allah Teala'nın uluwunu, kelam sıfatını ve peygamberliği gösteren bir 
delil içermektedir. Daha sonra Allah Teala �\ .J.!_;...JI buyurdu. Bu iki isim de, 
kudret ve ilim sıfatlarıyla, kulların fiillerinin yaratıldığını, Allah' ın dışındaki bütün 
varlıkların sonradan var olduğunu içerir. Çünkü kudret, Ahmed İbn Hanbel' in de 
söylediği gibi ancak Allah' ın kudretidir. Bu da kaderin , var olduğu anlamına gelir. 
Şöyle ki, Allah' ın  gücü mülkünde olmasını istediği şeylerin olmasını ,  olmamasını 
istediği şeylerin de olmamasını sağlar. Allah' ın  gücü olmasını dilemediği şeylerin 
önüne geçer. Aynı şekilde Allah' ın mükemmel kudrete sahip olması, O'nun her 
şeyin yaratıcısı olduğu anlamına gelir. Bu da, kainatta yaratılışı Allah 'a  ait olma
yan ezeli bir varlığın olmasını nefyeder. Çünkü Allah 'ın mükemmel kudreti ve 
gücü, böyle bir şeyin kabulüne manidir . 

.._; _,:11 JliJ .__.;jj\  _;'L� (günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden) sıfatları Allah 
Teala'nın kendi şeriatına ve dinine uymayanların günahlarını ve tevbelerini ba
ğışlayacağını ifade eder. Bu da, Allah'ın şeriat gönderdiğine, bu yolla kullarına 
iyilik edip ihsanda bulunduğuna delalet eder . 

........ LA..Jı ..ı.........L! (cezası şiddetli) sıfatı, Allah Teala' nın günahkarları cezalandırdı
racağını gösterir. J_,k.ll J� ( lütfu bol olan) sıfatı ise , iyilik yapanları ödüllendirece
ğine delalet eder. 

Ayetin devamında Allah Teala şöyle buyurmuştur: O'ndan başka ilah yoktur, 
dönüş O'nadrr. Bu ifade ,  tevhid ve maad konularını içerir. Bu iki ayet, Allah ' ın 
uluv, kelam, kudret ve ilim sıfatları ile kadere, alemin sonradan meydana geldi
ğine,  sevap ve cezanın olacağına, tevhid ve maad meselelerine temas eder. Ki
tabın onun katından peygamberinin diliyle nazil olması da peygamberliği içerir. 
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Bu on mesele, İslam ve imanın esasıdır. Bu konular yukarıdaki ayetleri işitince 
hemen zihninde canlanır. Ancak huri biri kötürüm ve ama biriyle evlendirilmez. 986 
Acaba defalarca okumana, sayısız kez dinlemene rağmen bu ayetin daha önce 
bu bilgileri içerdiği h iç aklına geldi mi? İşte bu durum, Kur'an' ın diğer ayetleri 
için de geçerlidir. 

Acaba bütün vaktini ilim öğrenmede harcayıp sonra Kur'an! hakikatleri an
lamadan, kalbini Kur'an' ın sırlarına ve manalarına açmadan bu dünyadan gö
çüp giden insanlardan daha fazla kaybeden, daha fazla ahmak olan var mıdır !987 

4. inkar edenler müstesna, hiç kimse Allah 'ın ayetleri hakkında tartış
maz. Onların şehirlerde (rahatlıkla) gezip dolaşması seni  aldatmasın .  

5.  Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da 
(peygamberlerini )  engellemeye, her ümmet kendi peygamberini yaka
lamaya azmetmişti. Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişler
di. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte, cezalandırma
mın nasıl olduğunu gör! 

6. İnkar edenlerin Cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü 
böylece gerçekleşti. 

7. Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), 
rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de ba
ğışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi ku
şatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları 
Cehennem azabından koru! (derler). 

986 Bu bir Arap atasözüdür. Buna göre bir şeye ulaşmak için mutlaka çaba sarfetmek ve ehil 
olmak lazım. Çaba ve ehil olmadan netice hasıl olmaz. 

987 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 191-194. 
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Tefsiri : 

Allah Teala ilim sıfatı ile hilim sıfatını yan yana zikrettiği gibi ilim sıfatı ile rah
met sıfatını da yan yana zikreder. Nitekim bu ayette böyle bir durum söz konusu
dur: ,..�.L>- � .uııJ (Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir. )988 İlim ile rahmetin, 
ilim i\e hilmin yan yana getirilmesinden daha güzel bir şey olamaz. 

Arş' ı taşıyan meleklerin sayısı dörttür. Bunlardan ikisi "Ey Al/ah 'ım! Ey 
Rabbimiz! Seni hamd ederek, her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. İlmin
den sonra gelen hilminden dolayı Sana hamd olsun!" der. Diğer ikisi de, "Ey 
Allah' ım! Ey Rabbimiz! Seni hamd ederek, her türlü noksan sıfatlardan tenzih 
ederiz. Kudretinden sonra gelen affından dolayı Sana hamd olsun!" der.989 Allah 
Tea!a'nın ilim sıfatının, rahmet ve hilim sıfatıyla yan yana gelmesi gibi af sıfatı 
da kudret sıfatıyla yan yana gelmiştir. Çünkü affetmek, ancak kudret söz konusu 
olduğu zaman güzel olur. Tıpkı hamd ve rahmetin ilim ile güzel olduğu gibi. 

[O, rahimdir (merhamet edendir) , gaflırdur {bağışlayandır) {r--> )\ J-'"J 
J_,A.JI} ]990 ayetinde Allah Teala ilk önce rahim sıfatını zikretti. Çünkü daha önce 
ilim sıfatı anlatılmıştı .991 Böylece ilim sıfatından sonra rahmet sıfatının zikredil
mesi uygun oldu. Bu durum, l..l;. J 4.....>-J � J5 ...::..........J \..:.,J (Ey Rabbimiz! Senin 
rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. ) ayeti ile uyum içindedir. 

Ayet {Sebe' 34/2) Allah' ın mağfiret sıfatı ile son buldu. Mağfiret, kötülüğü 
savar. Rahmet sıfatı ise iyiliği celb eder. Kötülüğü savmak, iyiliği celbetmekten 
önce gelir. Bu yüzden ayette gafür sıfatı rahim sıfatından önce zikredilmiştir. 992 

Allah Teala, meleklerin şöyle dediğini bildirmiştir: Ey Rabbimiz! Senin rah
met ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bu ayette Allah Tea!a'nın her şeyi kuşatan rah
met sıfatından bahsedilmiştir. Tıpkı şu ayette olduğu gibi: "Rahmetim ise her şeyi 
kuşatmıştır. "993 Bu ayette geçen ...:........... J lafzı, Allah' ın rahmetinin her şeyi kuşattığı 
anlamına gelir. Nitekim ilminin geniş olması da, bilgiye konu olabilecek her şeyi 
bilmesi manasınadır. 994 

988 en-Nisa 4/12 .  
989 SuyQti, ed-Durru' l-mensur, VJI, 274; İbn Kesir, Tefsir, iV, 78. 
990 Sebe' 34/2. Bu ifade tefsiri derleyen tarafından metne alınmamıştır. Ancak bu kısım ol

madan metnin anlaşılması mümkün değildir. Bu yüzden asıl kaynağa müracaat ederek bu 
alıntıyı tercümeye eklemek zorunda kaldık. [Mütercim ] .  

991 "Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir." Sebe' 34/2. [Mü-
tercim] 

992 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 80. 
993 el-A'raf 7/156. [Mütercim] 
994 Bedfüu' l-fevfüd, i l ,  185. 
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8. Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesille
rinden iyi olanları da kendilerine vadettiğin Adn Cennetlerine koy. Şüp
hesiz azfz ve hakim olan sensin! 

9. Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru! O gün kimi kötülükler
den korursan muhakkak ki, onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu, 
en büyük kurtuluştur. 

Tefsiri : 

Melekler, "Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru!" diyerek müminler 
için dua etmişlerdir. 

Bu dua cümlesi, müminlerin kötü amellerden ve bu kötü amellerin cezala
rından korunmasını  da içerir. Çünkü Allah Teala, her ne vakit onları kötü amel 
işlemekten korursa, bu kötü amelin cezasından da korumuş olur. Ayetin "O gün 
kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki, onu rahmetine mazhar etmiş olur
sun. " kısmı ise , kaçınılması istenen amelleri işleyenlerin o gün cezalandırılacağı 
konusunda açıktır. 

Burada şu şekilde bir yorum ileri sürülebilir: "Melekler, Allah Teala'ya mü
minleri Cehennem azabından koruması için dua ederler. Söz konusu koruma, 
kötü cezalardan korumak demektir. Bu da, ayette geçen ve müminlerin ken
disinden korunması için dua edilen kötü {.i�_-..JI ) kelimesinden maksadın, kötü 
ameller olduğuna delalet eder. Meleklerin bu duası, Hz. Peygamber'in -sallallahu 

aleyhi vesellem- Allah' a  sığınırken yaptığı duaya benzer.995 O gün (J,: .. _,:)  kaydı bu 
görüşümüze zarar vermez. Çünkü burada gözetilen gaye , o gün kötü amellerin 
şerrinden korunmaktır. O amellerin de bizzat kendileri kötüdür. " Bu görüşe şu 
şekilde cevap verilir: "Kötülüklerden korunmak iki türlüdür: 

a) Allah'ın yardım ve inayeti i le ,  kötü fiilleri işlemekten korunmak. Bu saye
de kişi kötü fiilleri işlemez. 

b) Mağfiret gerçekleştiği için kötü amellerin cezasını çekmekten korunmak. 
Bu sayede kişi, kötü amelleri yüzünden cezalandırılmaz. 

Bu ayet, her iki durumu da içerir. Yani melekler, müminlerin iki şekilde de 
korunmaları için dua etmişlerdir. Ayetteki zarf ( , {..L:.. _,:şartı takyld eder. Taleb 
(dua) cümlesinin zarfı değildir. " 

995 Bu dua için bk. tefsirin 11 . cildine bk. 
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Ayeti kerimede meleklerin duasından söz edilirken temas edilen şu hususla
rın düşünülmesi gerekir: 

* Melekler, imanlarından ve işledikleri salih amellerden dolayı müminleri 
övmüştür. 

* Müminler için bağışlanma isteğinde bulunmak suretiyle onlara iyilik etmiş
lerdir. 

* Müminler için bağışlanma dilemeden önce, Allah'a  tevessülde bulunmuş
lardır. Bu çerçevede onun ilminin ve rahmetinin geniş olmasından bahsetmiş
lerdir. 

Allah'ın ilminin geniş olması, onların işlediği günahları, bu günahları neden 
işlediklerini, günaha düşecek kadar zayıf yaratıldıklarını, düşmanlarının, nefisle
rinin, hevalarının ve tabiatlarının kendilerine üstün geldiğini, dünya ve dünya
daki süslerin onlar için çekici hale getirildiğini bildiği anlamına gelir. Allah Tea.Ja 
kulların her halini bilir. Topraktan yaratıldıklarını da, annelerinin rahimlerinde 
cenin oldukları hali de çok iyi bilir. İnsanların, kesinlikle kendisine isyan edeceği , 
kendisinin de af ve mağfireti seveceği ezeli ilminde mevcuttur. Allah'ın ilminin 
geniş olduğunu gösteren ve hiç kimsenin tam olarak kuşatamayacağı başka ör
nekler de vardır. 

Allah' ın rahmetinin geniş olması ise şu anlama gelir: Allah'a inanan hiç kim
se helak olmaz. Tevhid ehli olan ve O'nun sevgisine mazhar olmuş kimse, ebedi 
yok oluşa sürüklenmez. Çünkü Allah, rahmeti geniş olandır. O'nun rahmetinden 
sadece bedbahtlar uzak kalır. Rahmeti her şeyi kuşatan yaratıcının merhametin
den uzak kalandan daha bedbahtı yoktur. 

Melekler, surenin yedinci ayetinde tevbe edip Allah ' ın yoluna tabi olanlar 
için "Rabbimiz tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları Cehennem 
azabından koru!" şeklinde dua etmişlerdir.996 

Yedinci ayette geçen "yoluna (� kelimesi, kişiyi Allah'a ulaştıran yol an
lamına gelir. Bu da, O'nun bilinmesi, sevilmesi, [emrettiği hususlarda kendisine 
itaat edilmesi, hoşlanmadığı fiillerin terk edilmesi]997 demektir. Ayette belirtildiği
ne göre mümin kullar, Allah' ın hoşlanmadığı davranışlarından dolayı tevbe edip 
O'nun sevdiği yolu takip etmişlerdir. Daha sonra melekler, bu mümin kullar ve 
onların atalarından, zürriyetlerinden ve eşlerinden inanan kimselerin Cehennem 
azabından korunması ve Allah'ın kendilerine vaad ettiği Adn Cennetlerine girdir
mesi için dua etmişlerdir. Allah Teala iman edenleri Cennete girdireceğini vaad 
etmiştir. Hiç kuşkusuz O, vaadinden dönmez. Ancak Cennete girmeyi de bir 

996 el-Cevabu' l-kafi, s. 169- 1 7 1 .  
997 (] arasındaki bölüm tefsiri derleyen kişi tarafından atlanmıştır. Bu durumu tespit ettiğimiz 

için metni olduğu gibi çevirmeyi uygun gördük. [Mütercim] 
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takım sebeplere bağlamıştır. Allah Tea!a'nın rahmetiyle müminleri Cennete gir
dirmesi için meleklerin dua etmesi bu sebepler arasında yer alır. Allah Tea!a'nın 
kulları, iyi ameller işlemeye muvaffak kılması rahmetinin bir tecellisidir. Yine aynı 
şekilde meleklerin böyle dua etmesi de O'nun rahmetinin bir yansımasıdır. 

Daha sonra Allah Teala, bu duadan sonra meleklerin şöyle dediğini nakletti : 

"Şüphesiz Aziz ve Hakim olan sensin!"998 Müminlerin Cennete girdirilmesi
nin Allah' ın kemal gücünün ve ilminin bir eseridir. Çünkü Aziz olmak, tam kud
ret sahibi olmak, Hakim olmak ise, tam ilim sahibi olmak demektir. Bu iki sıfat, 
Allah Tea!a'nın dilemesini, emretmesini, yasaklamasını, ödüllendirmesini ve ce
zalandırmasını gerektirir. Bu iki sıfat, yaratma ve yönetmenin de kaynağıdır.999 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hutbeye başlarken şu şekilde dua 
ederdi: 

(Hamd, Allah 'a mahsustur. O'ndan yardım isteriz. O'ndan bağışlanma dile
riz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız.) 

Bu duada nefislerin şerlerinden ve amellerin kötülüklerinden Allah' a sığın
ma söz konusudur. Amellerin kötülüğünden maksat, kötü ameller yüzünden 
verilecek cezalardır. Buna göre , J�"' �i l ...:..� terkibi ,  mülkiyet ifade eden izafet 
tamlamasıdır. Bu durumda muzaf ile muzafun ileyh arasında takdir edilen harf-i 
cer lamdır. Böylece birbirinden farklı iki şey birbirine izafe edilmiş olur. Ancak 
buradaki harf-i cer ,J" olarak da takdir edilebilir. Bu durumda tür, cinsine izafe 
edilmiştir. Ancak .. :: .. ı l:. __ .J\ � 3 � _; .ı.ii l.:.. J-! ..:...�I � ,:_; .. 3 ayeti ilk ihtimali destek
ler niteliktedir. ] 1000 

Eğer, kötülükler ile ameller kast edilmişse ,J" harf-i ceninin takdir edilmesi 
daha uygun olur. Şayet bununla meydana gelen kötü ameller kastedilmiş ise, bu 
durumda Allah'a sığınma, söz konusu kötülüklerin cezasından dolayı gerçekleşir. 
Çünkü meydana gelen kötü amel nefsin kötülüğünden kaynaklanır. Henüz mey
dana gelmemiş ameller için "kötü amellerimiz" denemez. Çünkü bunların kötü 
olması bir yana amel olarak meydana gelmeleri bile gerçekleşmemiştir. Amelle
rin bize nispet edilmesi, onların meydana gelmiş olmasını gerektirir. Şayet ortada 
amel yoksa, bizim amelimizden de söz edilemez . Ancak burada yaptığımız tak
dirde kötü olacak ameller kast edilmiştir denebilir. 

998 Gafir 40/8. 
999 el-Cevabu'l-kafi, s. 169-171 .  
1000 Tariku'l-hicrateyn, 1 ,  166-167. Bu ifade olmadan daha sonraki bölümler anlaşılamayacağı 

için, [] içindeki bölümü ana kaynağından bulup tercüme etmeyi uygun gördük. [Müter
cim] 
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İkinci yorumu tercih edenler şöyle demişlerdir: Cezalar, bütün ameller için 
söz konusu değildir, sadece haram olan ameller için söz konusudur. Amel keli
mesi genel bir ifadedir. Bunun haram olan ameller şeklinde izah edilmesi lafzın 
zahirine h ilafen yapılmış bir tahsistir. Şöyle ki; bu izafet tamlamasının ıJ" anla
mına kullanılması durumunda ameller (JW:.\1 1 )  umum ifade eden bir kelime; 
kötü (...:..ıl!-:-ll )  ise bu amellerin bir kısmı olur. Bu durumda kötü (...:..ıl!-:-ll) lafzı da 
umum ifade eder. Ayrıca Allah'a  sığınma, nefsin içinde saklı olan ve henüz ame
le dönüşmemiş kötülükler ile nefsin güzel gösterip amele yansıttığı kötülüklerden 
oluşan her türlü kötülüğü kapsar. Bu kötülüklerden ilki nefiste bulunan tabiat ve 
özellik kötülüğü, diğeri ise irade ve yapma ile alakalı amel kötülüğüdür. Bu iki 
kötülükten kurtulmak, aynı zamanda bu iki kütülüğün neticesi olan cezadan da 
kurtulmayı gerektirir. Dolayısıyla Allah'a sığınma, delalet-i mutabaka ve lüzum 
yolu ile bütün şerleri içine alır. işte bu anlam, az lafız ile çok mana ifade etme 
özelliği verilen Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- daha uygundur. Çünkü 
bu, onun büyük edebi değeri olan özlü ifadelerindendir. Bunun değerini ancak 
ilim ve iman sahipleri bilir. ıooı 

1001 Tarlku' l-hicrateyn, s. 88-89. 
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1 O. İnkô.r edenlere şöyle seslenilir: Allah 'ın gazabı, sizin kendinize 
olan kızgınlıktan elbette daha ağırdır. Zira siz imana dô.vet ediliyor, fakat 
inkar ediyordunuz. 

1 1 .  Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin .  Biz de 
günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır? 
derler. 
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12. (Onlara denir ki: )  İşte bunun sebebi şudur: Tek Allah 'a ibadete 
çağrıldığı zaman inkar edersiniz. O'na ortak koşulunca (bunu) tasdik 
edersin iz. Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah 'ındır. 

13. Size ayetlerin i  gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. 
Allah 'a yöne/enden başkası ibret almaz. 

14 .  Haydi, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah 'a, Allah için dindar ve 
ihlaslı olarak dua edin! 

1 5. Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle kor
kutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir. 

1 6. O gün onlar (kabirlerinden ) meydana çıkarlar. Onların hiçbir 
şeyi Allah 'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhô.r olan 
tek Allah 'ındır. 

1 7. Bugün herkese kazandığın ın karşılığı verilir. Bugün haksızlık yok
tur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir. 

1 8. Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o onda dehşet için
de yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de 
sözü dinlenir şefaatçısı vardır. 

1 9. Allah, gözlerin hain bakışın ı  ve kalplerin gizlediğini bilir. 

20. Allah, adaletle hükmeder. O'nu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeye 
hükmedemez/er. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve görendir. 

21 . Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden ön
cekilerin akıbetinin nasıl olduğunu  görsünler! Onlar, kuvvet ve yeryü
zündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken 
Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah 'ın gazabından 
koruyan da olmadı. 

22. Bunun sebebi, peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getir
dikleri halde, inkar etmeleri idi. Allah da kendilerin i  tutup yakalayıverdi. 
Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir. 

23, 24. Andolsun ki biz Musa'yı mucize/erimiz ve apaçık hüccetle, 
Firavun, Hô.mô.n ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihir
bazdır! dediler. 

25. İşte o (Musa), tarafımızdan kendilerine hakkı getirince: Onunla 
beraber iman edenlerin oğulların ı  öldürün, kadınları sağ bırakın! dedi
ler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. 

26. Firavun: Bırakın beni, dedi. Musa 'yı öldüreyim; (Kurtarabilirse) 
Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, din in izi değiştireceğinden, yahut 
yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. 

27. Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibir/iden, benim 
de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi. 
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28. Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam şöyle 
dedi: Siz bir adamı "Rabbim Allah 'tır" diyor diye öldürecek misiniz? 
Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o ya
lancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin 
(azabın), bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, 
yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. 

29. Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hüküm
ranlık sizindir. Ama Allah 'ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım 
eder? Firavun: Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak 
doğru yolu gösteriyorum dedi. 

30, 31 . Iman etmiş olan dedi ki: "Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için, 
Nuh kavmin in, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, 
(peygamberleri yalanlayan) toplulukların başlarına gelen bir akıbetten 
korkuyorum .  Allah, kullarına bir zulüm dileyecek değildir. " 

32, 33. "Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma günün
den, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah 'tan 
(O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık 
onu doğru yola iletecek de yoktur. "  

34. Andolsun ki, (Musa 'dan ) önce Yusuf da size açık deliller getirmişti 
ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet 
o vefat edince 'Allah ondan sonra peygamber göndermez" dediniz. İşte 
Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. 

35. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah ' ın ayetleri 
hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında, gerekse iman edenler 
yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah, büyüklük taslayan her zor
banın kalbini işte böyle mühürler. 

36, 37. Firavun: Ey Haman, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, 
göklerin yollarına erişirim de Musa 'nın ilô.hını görürüm! Doğrusu ben 
onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü 
gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boş çıktı. 

Tefsiri : 

KCıfeliler, :w, fiilini�_; 'ye atfederek mechCıl okurlar. Diğer kıraat imamları ise 
bu fiili, sad harfinin fethası ile :w. şeklinde ma' lCım okurlar. Ayeti kerime her iki 
şekilde okumaya da müsaittir: 

a) İlk kıraate göre, yoldan saptırıldı anlamına gelir. Bu durumda fiil. lazımı 
(geçişsiz)dir. 

b) İkinci kıraate göre ise, başkalarını yoldan saptırdı anlamına gelir. Bu du
rumda fiil, mütaddi (geçişli)dir. 
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Bu iki kıraat, iki ayet gibidir. Birbiri ile çelişkili değildir. 
Firavun ve taraftarlarının kalplerinin bağlanması hakkında Allah Teala şöyle 

buyurmuştur: "Musa: Rabbimiz! Doğrusu sen Firavn'a ve erkanına ziynetler ve 
dünya hayatında mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan şaşırmaları için mi? 
Rabbimiz! Mallarını yok et, kalplerini sık; �).i ...}>- �J..!.IJ çünkü onlar can yakıcı 
azabı görmedikçe inanmazlar' dedi. 

Allah: 'İkinizin duası kabul olundu. Dürüst hareket edin; (Allah 'ı) bilmeyen
lerin yoluna asla uymayın' dedi. 1 002 Bu ayette bahsi geçen kalbin bağlanma
sı, kalplerin engellenip men edilmesi anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki, İbn 
Abbas şöyle demiştir: "Bu ayette Allah Teala onların kalplerinin engellendiğini 
kastetmiştir. Buna göre ayetin manası şu şekildedir: Onların kalplerini katılaştır! 
Kalplerini mühürle ki, iman için bir daha yumuşamasın ! İman etmek için uygun 
hale gelmesin ! "  Bu yorum Tevrat' ta geçen şu ifadeyle örtüşmektedir: 

"Allah Teala, Hz. Musa'ya şöyle demiştir: "Firavun'a git! Ben onun kalbini 
katılaştıracağım . O iman etmeyecek. Nihayet Mısır'da olağanüstü olaylarım ve 
mucizelerim meydana gelecek. " 

Firavun ve onun taraftarlarının başına gelen kalplerin sıkı sıkıya bağlanıp 
katılaştırılması, Allah Teala'nın düşmanlarına karşı gösterdiği mükemmel ada
letinden kaynaklanır. Kalplerin bağlanması, Allah Teala tarafından inkar edip 
yüz çevirmelerinden dolayı onlara verilmiş bir cezadır. Bu ceza, dünyada onlara 
verilen musibetlere benzer. Bu yüzden Allah Teala, onlara bu şekilde ceza verdiği 
için övülür. Bu şekilde ceza vermek, Allah için güzel bir davranış iken, onlar için 
çok çirkin bir durumdur. Çünkü bu, Allah'ın adaletinin ve hikmetinin bir gereği
dir. Onlar açısından ise, bu bir zulüm ve ahmaklıktır. Kaza ve kader, mutlak Adil, 
Hakim, Ganiyy, Alim olan yaratıcının bir fiilidir. O, iyiliği ve kötülüğü kendilerine 
en uygun yerde var eder. Kaza ve kaderin bir sonucu olarak meydana gelen kötü 
fiiller ise , zulüm, haksızlık ve ahmaklık olur. Bu tür fiiller, cahil, zalim ve ahmak 
kimselere aittir. ı oo3 

1 002 Yunus 10/88-89. 
1 003 Şifau' l-alll, s . 96-97. 
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38. O iman eden kimse şöyle dedi: Ey kavmim! Siz bana uyun! Sizi 
doğru yola götüreceğim. 

39. Ey Kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. 
Ama ôhiret, gerçekten kalınacak yurttur. 

40. Kim bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın 
veya erkek, mümin olarak faydalı b ir iş yaparsa işte onlar, Cennete gire
cekler, orada onlara hesapsız rzzık verilecektir. 

Tefsiri : 

Dikkat edilecek olursa iman eden kişi "Sizi doğru yola götüreceğim. " dedi. 
Ancak hangi yolun doğru yol olduğunu belirtmedi. Daha sonra bu yolu açıkladı. 
Sözlerine dünyayı kötüleyip onun önemsiz olduğunu söyleyerek başladı .  Çünkü 
dünyaya bağlanmak, bütün kötülüklerin kaynağıdır. Daha sonra ahireti, ahretin 
hakikatine vakıf olmayı ve oranın ebedi vatan olduğunu ifade etti. Son olarak iyi 
ve kötü amelden ve her ikisinin karşılığından bahsetti. Bununla muhataplarını 
helak edici şeylerden caydırmayı ve yaklaşan gerçekle yüzleşmeye hazırlanmala
rını hedeflemiştir. Sanki burada şöyle demek istemiştir: "Doğru yol , dünyaya yüz 
çevirip ahirete rağbet etmek, cezasından korkarak kötü amellerden uzak durmak 
ve mükafatını umarak iyi amel işlemede yarış halinde olmaktır." 1004 
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� t ı� yıhiı Di 0�j, 
41 . Ey kavmim !  Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz 

beni ateşe çağırıyorsunuz. 

42. Siz beni, Allah 'ı inkar etmeye ve h iç tanımadığım nesneleri 
O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, azfz ve çok bağışlayan 
Allah 'a dôvet ediyorum.  

1004 el-Fevfüdu'l-müşevvika, s .  179-180. 
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43. Gerçek şu ki, sizin beni davet ettiğin iz şeyin dünyada da ahirette 
de davete değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır, aşırı gidenler 
de ateş ehlinin kendileridir. 

44. Size söylediklerimi yakında hatır/ayacaksın ız. Ben işimi Allah 'a 
havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kulların ı  çok iyi görendir. 

45. Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu 
zatı korudu, Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi. 

46. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün 
de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun (denilecektir)! 

Tefsiri: 

Bu ayet Firavun' un kendisinin daha şiddetli bir azaba çarptırılacağına dikkat 
çeker. Çünkü ailesi ona tabi olarak en çetin azaba girecektir. Şöyle ki; Firavun 
onları yoldan çıkarmıştır. Peşinden gidenler de ona itaat etmiştir. Firavun onları 
aldatmış. Onlar da ona tabi olmuştur. Bu yüzden Firavun, dünyada peşinden 
sürüklediği insanların kıyamet günü de önderleri olacak ve onları Cehenneme 
sürükleyecektir. Nitekim bu hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Firavun, 
kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları (çekip) ateşe götürecektir. 
Varacakları yer, ne kötü yerdir!" 1005 

Bu ayette (Gafir 40/46) kastedilen mana şudur: Firavun ailesi, aşırı derecede 
inkarcı olmaları, insanları Allah' ın yolundan alı koymaları ve Allah'a iman eden
leri cezalandırmaları yüzünden en ağır azaba çarptırılacaklardır. Cehennem' de 
küfrün elebaşları i le onlara tabi olanlara aynı ceza verilmez. Bundan dolayıdır ki, 
Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Heraklius'a yazdığı mektupta şu ifadeyi 
kullanmıştır: "Eğer Müslüman olmayı reddedersen, Arfsf/erin günahı da senin 
boynunadır. " 1006 

Burada geçen Arisiler lafzından asıl maksat, başkasına tabi olan insanlar
dır. Bu yüzdendir ki İblis, Cehennem' d een şiddetli azaba çarptırılacak varlıktır. 
Ateşten biçilmiş elbiseyi ilk o giyecektir. Çünkü o, her türlü küfrün, şirkin ve kö
tülüğün öncüsü olmuştur. Allah'a isyan eden herkes, ancak onun kışkırtmasıyla 
isyan etmiştir. Daha sonra yandaşlarından ve avanelerinden kendisine en yakın 
varlıklar sırasıyla Cehenneme girecektir. Hiç kuşkusuz inkar derece derecedir. 
İnkarlar derece bakımından bir değildir. Bunun gibi iman da derece derecedir. 
Kimi imanlar kimi imanlardan daha faziletlidir. Müminlerin de tamamı aynı dere
cede değildir. Allah katında farklı makamlara sahiptirler. Kafirler de onlar gibidir. 
Hepsi aynı tabakada yer almaz. Cennet' in dereceleri olduğu gibi Cehennem'in 
de dereceleri vardır. Allah Teala yarattıklarından hiçbirine zulmetmez. O, her 
şeyden müstağnidir ve övgüye layık gerçek ilahtır. 1007 

1005 Hüd 1 1/98. 
1006 Buhar!, Bedu'l-vahy, 6; Müslim, Cihad ve seyr, 74. 
1007 Tarlku' l-hicreteyn, s. 380-381 .  
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47. (Kôfirler) ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar, o 

büyüklük taslayanlara: Biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden 
savabilir misiniz? derler. 

48. O büyüklük taslayanlar ise: Doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. 
Şüphe yok ki Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi, derler. 

49. Ateşte bulunanlar Cehennem bekçilerine: Rabbinize dua edin, 
bizden, bir gün olsun azabı hafifletsin! diyecekler. 

50. (Bekçiler:) Size peygamber/eriniz açık açık deliller getirmediler 
mi? derler. Onlar da: Getirdiler, cevabını verirler. (Bekçiler ise): O halde 
kendiniz yalvarın, derler. Hôlbuki kôfirlerin yalvarması boşunadır. 

5 1 .  Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya ha
yatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. 

52. O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık 
lanet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır! 

53, 54. Anda/sun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrai/oğullarına, 
akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab 'ı miras bıraktık. 

55. (Resulüm!) Şimdi sen sabret! Çünkü A//ah' ın vôdi gerçektir. Gü
nahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ile tesbih et! 

Tefsiri: 

Ayette geçen )�JJI kelimesi günün baş tarafı, �1 kelimesi ise son tarafı 
anlamına gelir. 1008 

-

1008 el-Vabilu's-sayyib, s. 127. 
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56. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah 'ın ayetleri 
hakkında münakaşa edenler var ya, h iç şüphe yok ki, onların kalplerin
de, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yok
tur. Sen Allah 'a sığın. Kuşkusuz O, işiten ve görendir. 

57. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından 
daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmez. 

Tefsiri : 

Bu ayette geçen göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından 
daha büyük bir şeydir. ifadesini, göklerin ve yerin yaratılmasının hacim bakımın
dan büyük olmadığına, aksine değer ve şeref bakımından daha büyük olduğuna 
delil getirmek son derece yanlıştır. Çünkü burada söz konusu olan yaratmadan 
maksat, yaratılan nesne değil, yaratma fiilinin kendisidir. Bu da, ahiretin varlığına 
delalet eden en büyük delillerdendir. Şöyle ki; sizin yaratmanızdan daha büyük 
bir olay olan gökleri ve yeri yaratan , öldükten sonra sizi yeniden yaratmaktan 
aciz kalabilir mi?! Buna benzer bir durum da Yasin suresindeki şu ayette geçer
lidir: "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil mi? 
Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. " 1009 Bu ayette geçen 
onların benzerlerini ifadesi yeniden dirilmeyi inkar eden kimseler anlamına gelir. 
Burada Allah Teala'nın gücünün hem ilk hem de ikinci yaratmaya şamil olduğu 
belirtilerek bir çıkarımda bulunulmuştur. Çünkü Allah'ın kudreti , hem ilk yarat
maya hem de ikinci yaratmaya yeter. Allah' ın gücünün ilk yaratmaya yettiğini, 
ancak yeniden yaratmaya yetmediğini söylemek doğru olmaz. 

Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir 
şeydir. ayeti şu anlama gelir: Kudreti ulvi ve sufü alemi yaratmaktan aciz kalma
yan, insanları öldürdükten sonra tekrar diriltmekten nasıl aciz kalır! . .  Bu konuda, 
hiçbir surette yıldızların ve gezegenlerin bir tesiri yoktur. 1010 

1009 Yasin 36/8 1 .  
1010 Miftahu dari's-saade, s .  541-542. 
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58. Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir 
olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz! 

59. Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat 
insanların çoğu buna inanmazlar. 

60. Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü 
bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak Cehenneme gi
receklerdir. 
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61 . İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yara
tan Allah 'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların 
çoğu şükretmez/er. 

62. İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah 'dır. O'ndan başka 
ilah yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz! 

63. Allah 'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte (haktan) böyle dön
dürülür. 

64. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil ve
rip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah 'tır. 
İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. 

65. O daima diridir; O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde 
ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü alemlerin 
Rabbi Allah ' a mahsustur. 

66. (Resulüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin 
Allah' ı  bırakıp o taptıkların ıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana 
alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. 

67. Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (aşı/anmış yu
murtadan)  yaratan sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli 
bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki içinizden daha önce vefat 
edenler de vardır- ve belli b ir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. 
Umulur ki düşünürsünüz. 

68. O, hem diri lten hem de öldürendir. O, herhangi bir işin olmasını 
dilediği zaman yalnız "Ol! " der, o da oluverir. 

69. Allah 'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmez misin? Nası l  da 
döndürülüyorlar? 

70. Kitab 'ı ve peygamberlerimize gönderdik/erimizi ya/anlayanlar 
elbette bileceklerdir. 

71 . Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürükle-
neceklerdir: 

72 . Kaynar suda. Sonra da ateşte yakılacak/ardır. 

73. Sonra onlara şöyle denilecektir : "Ortak koştuk/arınız nerede?"  

74. Allah 'tan başka (taptıklarınız nerede)?"  Diyecekler ki: "Bizden 
(uzaklaşıp) kayboldular; hayır, meğerse biz önceden hiçbir şeye tapma
mışız (taptık/arımız hiçbir şey değilmiş) İşte Allah, kafirleri böyle şaşırtır. 

75. "Bu (durum) sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve 
aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. " 

76. "Cehennem 'in kapılarından girin, orada ebedi kalacaksınız. Ki
birlenenlerin yeri ne kötüdür. " 
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Tefsiri: 

Allah'ın ayetleri hakkında bilgisizce mücadele edenlerin sözleri ve yaşam 
tarzları düşünüldüğü zaman, bu ayetlerle onların kastedildiği ve anlatılanlarla o 
kimselerin hallerinin örtüştüğü gerçeği ortaya çıkar. Nakli delillere akıl ile karşı 
koyup aklı nakle önceleyen kimselerin başlattığı tartışma, Allah ' ın ayetleri hak
kında pervasızca yapılan en büyük tartışmalardandır. Çünkü böyle birinin baş
lattığı tartışmanın dört aşaması vardır: 

a) Kitap ve sünnetten oluşan nakli delillerin ilim ve yakin ifade etmediği 
düşünmek. 

b) Nakli delillerin zahirinin batıl, teşbih ve temsil ifade ettiğine inanmak. 
c) Sarih aklın bunlara muhalefet ettiği kanaatine sahip olmak. 
d) Aklın nakle öncelenmesini düşünmek. 
Kişi bu dört aşamaya ancak, en büyük tartışma ile ulaşır. Bu ayetler ile ke

sin bir şekilde söz konusu tartışma kastedilmiştir. Bilgisizce tartışan insanların 
amelleri de onların söyledikleri sözün hakikatini bilmeyen kimseler için kendileri 
aleyhine şahit olur. Zira onların amelleri, büyüklenme, kibirlenme, yeryüzünde 
haksız yere şımarma, çalım satma, yeryüzünde yücelme, fesat etme gibi kötü 
davranışlardan oluşur. Aklı ile vahye karşı koyup aklı vahye önceleyen kimsele
rin hepsi bu aşamalardan sonra bu hale gelmiştir. Bunlar, onların ilim ve inanç
larıdır. Gerçek niyet ve amelleridir. 101 1 
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77. Onun için (Resulüm), sen sabret! Şüphesiz Allah'ın vadi gerçek
tir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz, yahut 
seni daha önce vefat ettiririz. Nasıl olsa onlar bize döneceklerdir. 

78. Anda/sun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan 
sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirme
diğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah 'ın izni olmaksızın her
hangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah 'ın emri gelince de hak 
uygulanır ve o zaman batılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır. 

79. Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesin iz diye sizin için hayvanları 
yaratandır. 

80. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir 
arzuya, onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınır
sınız. 

81 . Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah 'ın ayetlerinden han
gisini inkar edersiniz? 

82. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce
kilerin sonu nasıl olmuştur, görsünler! Öncekiler bunlardan daha çoktu, 
kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımından da daha sağlam idiler. 
Fakat kazandıkları şeyler onlara asla fayda vermemiştir. 

83. Peygamberleri onlara apaçık bilgiler getirince, onlar kendilerinde 
bulunan (beşerf) bilgiye güvendiler (onu alaya aldılar). Alaya aldıkları 
şey kendilerini boğuverdi. 

84. Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman: Allah 'a inandık ve O'na 
ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik, derler. 

85. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda 
vermeyecektir. Al/ah 'ın kulları hakkında süregelen adeti budur. İşte o 
zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. 



FUSSİLET SÜRESİ 
[54 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim. 

2. (Bu) Rahman, Rahfm 'den indirilmiştir. 

3. Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir 
Kitabdır. 

4. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak (gönderilmiştir). Fakat çokları (onu 
düşünüp kabul etmekten) yüz çevirmiştir; onlar işitmezler. 

Tefsiri: 

Dördüncü ayette Allah Teala, Kur'an-ı Kerim' i  uyarıcı ve müjdeleyici ola
rak tavsif etmiştir. Hem uyarmak, hem de müjdelemek, Kur'an' ın bir parçasıdır. 
Çünkü bu kitap, emir, nehiy, hadler, haram ve diğer hükümleri içerir. Uyarıcı ve 
müjdeleyici vasıflarının ona nispet edilmesi mecazidir. ıoı2 

1012 el-Fevfüdu'l-müşevvika, s. 24. 
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5. Dediler ki: "Ey Muhammed! Bizi çağırdığın şeye karşı kalbimiz 
kapalıdır, kulaklarımızda bir ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde 
vardır. Sen istediğin i  yap, bizde istediğimizi yapıyoruz. " 

6. De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek 
bir ilah olduğu vahyediliyor. O'na yönelerek işlerinizi düzeltin, O'ndan 
mağfiret dileyin. O'na ortak koşan ların vay haline!" 

7. Onlar zekata yanaşmazlar; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır. 

Tefsiri : 

Burada söz konusu olan zekattan maksat, nefislerin arındırılmasıdır. Buna 
göre bu ayette, müşriklerin nefislerini arındıracak tevhld inancına yanaşmadık
ları ifade edilmiştir. Bu yüzden bir çok selef alimi, "zekata yanaşmazlar (ı:.ı _,;9-ş 'l 
"(öl5 )!ifadesini, "lailahe illallah demezler" şeklinde tefsir etmişlerdir. 

Yalnızca Allah'a ibadet etmek, O'na ortak koşmamak ve Allah' ı  bütün varlık
lardan daha fazla sevmek, peygamberlerin yaptığı en büyük vasiyet ve toplumla
rı davet ettikleri en büyük çağrıdır. 1013 

Selef müfessirlerinin çoğu ile onlardan sonra gelen bir çok tefsir alimi bu 
ayette geçen zekat kelimesini tevhid inancı olarak yorumlamışlardır. Buna göre 
zekat, Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmek ve iman etmektir. Bununla 
kişinin kalbi arınır. Kalpten Hakk'ın dışında diğer varlıkların ilahlık vasfı silinir. 
İşte bu, kalbin temizlenip arınması anlamına gelir. Allah ' ın yegane ve gerçek 
ilah olduğunun kalpte yerleşmesi , her türlü temizlenmenin ve gelişmenin ana 
kaynağıdır. Çünkü � ;:JI kavramı Arap dilinde her ne kadar gelişmek, artmak ve 
bereketlenmek anlamına gelse de, bu manalar ancak kötülüklerin bertaraf olma
sıyla mümkün olur. Bundan dolayı zekatta hem o manalar, hem de bu mana söz 
konusudur. 

Kalplerin ve ruhların kendisiyle arındığı esas, tevhlddir. Tezkiye ise , bir şeyi 
temiz kılmaktır. Bu kavram eşyanın zatının temizlenmesi için kullanıldığı gibi, 
temiz görüldüğünü ifade etmek için de kullanılır. Buna benzer şekilde adil kabul 
edilen kimseler için ,.d..lç. fa.sık görülen kimseler için de ci..j fiilleri tercih edilir. 
Birinin adil veya fa.sık olması düşünce bazındadır. 1014 

1013 Miftahu dari's-saade, s. 457. 
1014 İğasetu'l-lehfan, s. 49. 
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8. Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükafat 
vardır. 

9. "Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyor ve O'na eşler koşuyor
sunuz! O, alemlerin Rabbidir" de. 

1 0. Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi, onu bereketli kıldı; arayanlar 
için yeryüzünde gıdalarını  normal olarak dört gün içinde yetiştirmesi 
kanununu koydu. 

Tefsiri: 

Onuncu ayette belirtilen dört güne bir önceki ayette geçen iki gün de dahil
dir. Eğer böyle olmasaydı yaratma günlerinin sayısı sekiz olurdu. 1015 

Allah Teala bazı günleri uğursuz olarak nitelendirmiştir. Nitekim şu ayette bu 
durum söz konusudur: 

1015 Bedfüu'l-fevfüd, ili, 137. 



Bedai'ut-tefslr 

1 1 .  Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne: 
"İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin" dedi. "İsteyerek geldik" 
dediler. 

12. Böylece onları, iki gün içinde yedi gök var etti ve her göğün gö
revini vahyetti. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. 
İşte bu bilen, güçlü olan Allah kanunudur. 

13. Eğer yüz çevirirlerse deki: "Ben sizi Ad ve Semud kavimlerinin 
başlarına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım. " 

1 4. Onlara ''Allah 'tan başkasına kulluk etmeyin" diyerek önlerinden 
ve arkalarından peygamberler geldiği vakit, "Rabb 'imiz dileseydi me
lekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz" 
demişlerdi. 

15. Ad kavmi, yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladı ve: "Biz
den daha kuvvetli kim var?" dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah 'ın 
kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayet
lerimizi kasten inkar ediyorlardır. 

1 6. Bundan dolayı, biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tat
tırmak için o uğursuz günlerde1016 soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret 
azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez. 

Tefsiri : 

Hiç kuşkusuz, Allah' ın kendisinin ve peygamberlerinin düşmanlarına ceza 
verdiği günler, onlar için uğursuz ve kötü günlerdir. Çünkü bu günlerde kötülüğe 
uğramışlardır. Halbuki bu günler, Allah'ın dostu müminler için hayırlı günlerdir. 
Cezaların verildiği günler, ilahi mesaj ı yalanlayanlar için uğursuzluk günleri olur
ken, ilahi mesaja inananlar için mutluluk günleri olur. Bu durum kıyamet gününe 
benzer. Kıyamet günü de, kafirler için zor ve uğursuz bir gündür. Müminler için 
ise, hem kolay hem de mutluluk dolu bir gün olacaktır. 

Mücahid ayette geçen " ...::.ıL....; r41" ifadesini "uğursuz günler" olarak tefsir 
etmiştir. 

Dahhak ise şöyle demiştir: "Bu ifade çok şiddetli soğuk anlamına gelir. Bu 
şiddetli soğuk Ad kavmi için azab olmuştur." 

1016 Ayette geçen "uğursuz günler" tabiri ile, gönderilen §iddetli fırtınanın ardı arkası kesilme
den devam ettiği ve bu yüzden kavmin helak olduğu günler kastedilir. Günlerin kendisinde 
uğursuzluk diye bir şey yoktur. Bu tür inançlar İslam'a aykmdır. [Mütercim] 
Dilimize "uğursuz" olarak tercüme edilen .;,L..., kelimesi, ... .....- kökünden gelir. Aslında bu 
kelime, ufkun kızarıp bakır gibi olması, bir başka ifade ile dumansız yalım gibi olması hak
kında kullanılırdı. Daha sonraları uğursuzluk için kullanılır olmuştur. bk. Rağıb el-İsfehani, 
Müfredat, s. 487. [Mütercim] 
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Ebu Ali şöyle demiştir: "Asma! �I kelimesinin soğuk anlamına geldiği 
hususunda şu beyti okumuştur: 

Şarabı adeta rüzgarda soğutulmaya b ırakılmış 

Akar gider boğazdan tatlı su gibi .  . . 1017 

İbn Abbas şöyle demiştir: " .:..ıL...-:.ll peş peşe gelen günler anlamına gelir." 

Bu kelime şu ayette ise şöyle geçmektedir: "Biz, onların üstüne, uğursuzluğu 
devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. " 1018 Ad kavmine gönderi
len azab yüzünden gün uğursuz hale gelmiştir. Bu ayet ile, dünya musibetleri
nin insanlardan bir müddet sonra kalkmasına rağmen, bu uğursuz günlerin Ad 
kavminin yakasını bırakmadığı ifade edilmiştir. Ayette bahsi geçen uğursuzluk, 
peygamberleri yalanlayan kimseler hakkında daima var olmuştur. 

Ayette geçen r=--JI (devamlı) ,  i .JJI (gün) kelimesinin değil, � I (uğursuz
luk) kelimesinin sıfatıdır. Bu sözcüğün,  gün kelimesinin sıfatı olduğunu, bunun da 
ayın son çarşambası olduğunu, dolayısıyla ayın son çarşambasının uğursuz bir 
gün olduğunu zannedenler hata etmişlerdir. Kur'an'ı yanlış anlamışlardır. Çünkü 
ayette bahsi geçen gün,  içinde meydana gelen olaylara göre nitelenir. Her ne 
kadar bu gün,  Allah'ın düşmanları için azab ve bela günü olsa da, yine de O'nun 
nice nimetleri bu günde dostlarına ulaşmıştır. Tıpkı diğer günlerde olduğu gibi .  
Özetle ifade edecek olursak, bir günün neşeli ve uğursuz olması, içinde yaşanan 
olaylara bağlıdır. Eğer bir günde, Allah'ın rızasına uygun ameller işleniyorsa, o 
gün mutluluk günüdür. Yok eğer Allah' ın rızasına muhalif, peygamberlerin getir
diği ilahi mesajlara aykırı işler yapılıyorsa o gün ,  kötü gündür. Aynı gün, bir grup 
için mutluluk günü olurken diğer grup için kötülük günü olur. Bedir Savaşı 'nın 
yapıldığı günü buna örnek olarak verebiliriz. Çünkü savaş günü müminler için 
sevincin yaşandığı bir gün olmuşken, kafirler için kötü bir gün olmuştur. 1019 

1017 bk. Ezherl, Tehzlbu'l-luğa, 1\1, 186; Zebldl, Tacu'l-arCıs, YVI, 541 .  [Mütercim] 
1018 el-Kamer 54/16. 
1019 Gerçekten de İbn Kayyim burada son derece kıymetli izahlarda bulundu. Allah kendisine 

merhametiyle muamele etsin. Üzülerek ifade edelim ki, günümüzde hem doğuda hem de 
batıda kendilerini medeni olarak kabul eden bir çok millet, uğursuzluk inancına kapılmıştır. 
Bazıları, burcuna veya astrologunun kendisine söylediklerine bakmadan yerinden kımılda
mıyor. Bu, şeytana ibadet etmenin bir türüdür. Sapıkların, zındıkların ve mülhidlerin yolun
dan ilerlemenin bir örneğidir. Böyleleri Allah'ın dininden uzaklaşırken, şirki savunur hale 
gelmiştir. Onlara tabi olanlar da, gafil ve şaşkın haldedir. 
Halbuki bizim dinimiz, gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevekkülle hareket etmemizi bize 
öğretmektedir. Müslümanın bu tür sapıklıklara meyletmesini yasaklamıştır. 
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Günlerin iyi-kötü, uğurlu-uğursuz olması konusunda yıldızların, semada gö
rünmelerinin ve bir takım karinelerin herhangi bir rolü yoktur. Bunlardan yıldız
lara dair bir takım hükümlerin çıkarılması imkansızdır. Eğer günlerin kötü veya 
uğursuz olması konusunda yıldızların veya onların görünmesinin bir etkisi olsay
dı, bu durum bütün alem için geçerli olurdu. Bir yıldızın bir grup için uğursuz, 
diğer grup için uğurlu bir gün getirmesi ise imkansızdır. 1020 

'-:-'ıl;jı �w, ��t 1.5�\ � �\ ı�(; ��� �� ı_:b 
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1 7, Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik; fakat onlar, 

körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yaptıkları yüzünden alçaltıcı 
azab yıldınmı onları yakaladı. 

18. İnananları ve Allah 'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtar
dık. 

1 9. Allah 'ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün toplanıp bir araya ge
tirilirler. 

20. Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptık
ları hakkında onların aleyhine şahitlik ettiler. 

21 . Derilerine: 'Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?" derler. Derileri: 
"Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, 
işte O'na döndürülüyorsunuz" cevabını verirler. 

22. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahidlik 
etmesinden sakınmıyordunuz, yaptıkların ızdan çoğunu Allah 'ın bileme
yeceğini  sanıyordunuz. 

1020 Miftahi dari's-saade, s. 537 .  
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23. işte Rabb 'in ize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti, ziya
na uğrayanlardan olup çıktınız. 

24. Şimdi eğer dayanabilir/erse, onların yeri ateştir. Ve eğer (dünyaya 
dönüp Allah 'ı )  hoşnut etmek isterlerse, memnun edilecek değillerdir. 

Tefsiri: 

�I fiilindeki '-"' harfi taleb içindir. Ancak bu fiil, � kökünden türetilmiş 
ruba! mezid fiil olan �i'nin masdar manasını talep etmek için kullanılır. Bu 
kökün sülasl masdarını istemek için değil. �İ'nin masdan "':-'�! ise azarlamanın 
giderilmesi manasına gelir. Hasılı �I fiili, azarlamaya son verilmesini istemek 
için kullanılır. 

Bu durumda I� .:.ıı_, ifadesi , "bizim onları azarlamamıza son vermemizi 
isterlerse" anlamına gelir. Arapçada bu kökten türetilmiş kelimelerle kurulan bazı 
cümleleri ve anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

.ı}>- �: Ona kızdı ve ondan yüz çevirdi .  

·� l __ ....J ı �I: Efendi, kölesinden kendi rızasına uygun işler yapmak sure
tiyle ona olan kızgınlığını gidermesini istedi. 

.:W,. �t: Köle efendisine itaat ederek onun öfkesini dindirdi . 

• � �I �I. Köle efendisinden kendisine kızmasını ve onu azarlamasını 
bırakmasını istedi . 

.:":-�· ?İ: Efendi kölesine olan kızgınlığına son verdi. 
Bu bilgiler ışığında �I 0-" ("-"' W I� 0! _, ayetinin şu anlama geldiğini 

söyleriz: "Onlar bizim kendilerine olan azarlama ve öfkemizin sona erdirilmesini 
isteseler bile, öfkemizden ve azarlamamızdan kurtulan kullardan olamayacaklar
dır. " Çünkü ahirette ne tevbeleri kabul edilir ne de günahları görmezden gelinir. 
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Her ümmetten bir şahit gönderece
ğimiz gün, artık kafir olanların ne özür dilemelerine izin verilir ne de onların 
özür dilemeleri istenir. " 1021 Bu ayette de .:.ı� fiili ile kast edilen mana şudur: 
Onlardan tevbe edip ameli salih işleyerek bizim öfke ve paylamamızı dindirip 
rızamıza mazhar olmaları istenmez. Bir başka ifade ile , kıyamet günü kafirlerden, 
Rableri ' ni hoşnut edip, O'na ve peygamberlerine itaat ederek O'nun öfkesinden 
ve paylamasından kurtulmaları talep edilmez. 

Konuyla ilgili bir başka ayette ise Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Zulme
denlerin, o gün özür beyan etmeleri fayda vermez; artık kendilerinden Allah ' ı  
hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez. " 1022 

102 1  en-Nahl 1 6/84. 
1022 er-Rum 30/57. 
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Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- de Tfüflilere dua ederken şöyle 
buyurmuştur: �\ ...!..ll . 1023 

ui'Jı ifa! babından türetilmiş bir isimdir. Yani � kökünün sülasisinden türe
tilmemiştir. Bu durumda hadisin anlamı şu şekilde olur: Ya Rabbi! Rızası kazanıl
mak istenen sensin! Sana itaat ederek Seni hoşnut edeceğim öfke ve azarlaman
dan kurtulmayı bana ancak sen nasip edersin! Benim yerime hoşuna giden neyse 
onu yap! Bana olan kızgınlığını ve öfkeni giderecek ne gerekiyorsa onu yap! 

�\ Allah ' ın kulunu azarlaması anlamına gelir. '-:"'\::.ç.!JI ve �\ ise , Allah' ın 
kulu kendi rızasına mazhar kılması manasına kullanılır. 

Bu kavramla ilgili dört husus vardır: 

a) ...:...:;Ji Azarlama Allah'a ait bir fiildir. Kul ise Rabbini azarlayamaz. Çünkü 
O, Muhsin (iyilik eden) ve Adil (adaletle muamele eden) '  dir. Bu durumda kulun 
O'na serzenişte bulunması düşünülemez. Eğer böyle bir şey olursa, kul zalim 
olur. Bunun aksini iddia eden müfessirler büyük yanılgı içindedir. 

b)  '-:"'\::.ç.!Jlhem Allah'tan hem de kuldan olur. Şöyle ki; Allah Teala kulu
na öfkelenip kızmaya son verir. Kul da Allah ' ın kendisine öfkelenip kızmasın ı  
engelleyecek davranışlarda bulunur. Ancak kulun, Allah' ın kendisine öfkelenip 
azarlamasını sona erdirecek gücü yoktur. Ancak Allah'ın öfke ve paylamasına 
son verdirecek bir takım davranışlarda bulunması ile bunu sağlar. 

c) '-:"'l::.Y!JI .�ı'ın ismidir. 

d) '-:"'L:....:..... 'YI Bu da hem Allah'tan hem de kuldan olur. Mesela o.)l.Y � �ııı 
cümlesi, "Allah, kullarından onlara olan öfkesini ve paylamasını sona erdire
cek davranışlarda bulunmalarını ister" anlamına gelir. Kılfe 'de deprem olduğu 
zaman İbn Mes'ud'un söylediği şu söz de bu manadadır: .pu �---- � �) .:.ıı 
(Rabbiniz, sizden kendi rızasına uygun işler yaparak O'nun öfke ve paylama
sından kurtulmanızı istiyor. O halde siz de O'nun rızasına uygun hareket ederek 
öfke ve paylamasından kurtulun! )  

Şu  hadiste de �I fiili bu  manada kullanılmıştır: :Uı JY,.J � İ  �)._). ,) !.J
� il;J; t:_; L!ı - ;ı) � �.h.ü l:_;.; uı ..:., · - i ı !l�1 � - :.- 'l Jli =L - ...:.is. .uil i � - - - - ,J .r. - • � r � ı--J - - ı...r-

(Ebu Hureyre Hz. Peygamber'in -sallall�hu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nak-
letmiştir: Sizden biri başına gelen bir kötülükten dolayı ölmeyi temenni etmesin! 
Belki o kişi iyi biridir. Yaşadığı sürece iyiliği artacaktır. Belki o kimse kötü biridir. 

1023 İbn İshak bu hadisi senetsiz olarak nakletmiştir. bk. i l ,  29. Heysem! bu hadis hakkında şöyle 
demiştir: Taberani bu rivayeti Abdullah İbn Ca'fer kanalıyla nakletmiştir. Senedinde tanı
madığım raviler vardır. bk. Mecmau'z-zevfüd, VI, 35; 
Elbanl "ed-Difa' ani'l-hadisi'n-Nebevi" adlı eserinde bu hadisin zayıf olduğunu beyan et
miştir. bk. s. 1 9; Ayrıca Elbani'nin "Fıkhu's-sira" üzerine yaptığı talike de bk. s. 134. 
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Allah 'tan tevbe edip affa mazhar olması ümidiyle kendisini azarlaması için O'na 
yalvaracaktır. ) 1024 

'":"'L;....;.... "1 1 ,  karşı tarafın razı olmasını istemeye benzer. Nitekim rivayette şöyle 
geçmektedir: Kul Rabbinin rızasını ister. Rabbi de ondan razı olur. Çünkü Allah 
rızası istenen ve razı olan ilahtır." Ancak Allah' ın razı olmasını istemek öfke ve 
paylamasından kurtulmayı istemekten daha ileridedir. Çünkü , �w ,;--�I Allah'ın 
rızasına talip olmak demektir. '":"'t.:....:..... �I ise O'nun öfkesinin dinmesini ve payla
masının sona ermesini dilemektir. Ancak bu iki kavram birbirini gerektirir. 

Burada anlattıklarımız herkese yeter. Bunlarla yetinenler, bu konuda bir çok 
fesatçının neden oldugu hatalara düşmekten korunur. 1025 

ı; -t 7J · =i ı i4�ıc. = ·  - r6�i.;. Lo - • .. d ; ·- L; !�ı , !• : : "� - �  !!ı ı= ;,.; -r.--- ı.I _,.., ı;:-- � 
.J .J � , - � \"T' .J-!r .r {"T' - J 
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25. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde 

ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden 
önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için (uygulanan) azôb onlara 
da gerekli olmuştur. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardandır. 

Tefsiri: 

Bu ayette geçen önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü 
gösterdiler ifadesi hakkında dört yorum vardır. 

a) Allah Teala müşriklere bir takım şeytan dostlar musallat kılar. Bu kimse
ler onlara, önceden yapageldikleri ve yapmaya da devam edecekleri, ahireti ve 
orada verileceği bildirilen mükafat ve cezaları yalanlama gibi bir takım amelleri 
güzel göstermiştir. 

b) Bu yorumun zıddı da ileri sürülmüştür. Buna göre ayette geçen "önlerin
de ve arkalarında ne varsa" ifadesi şu anlama gelir. Önlerinde olan şey, dünya 
hayatıdır. Yani şeytan dostlar müşrikleri dünya hayatına teşvik etmiş ve bu ko
nuda onları hırslandırmıştır. Arkalarında ifadesi ise ahireti yalanlamalarını ifade 
eder. Kötü arkadaşların inanmayanlara süslü gösterdikleri şey, dünya işleridir. 
Çünkü dünyanın yalnız maddi menfaat ve nefsani isteklere uygun tarafını görür
ler ve sadece onu isterler. Ahiret işlerini de arkalarına atarlar. Dirilme ve hesabı 
inkar ederler. 

1024 Buharı, Merd<\ 19; Müslim, Zikr ve dua, 10; Ebu Davud, Cenfüz, 13; Nesfü, Cenfüz, 1 .  
1025 Bedfüu' l-fevfüd, iV, 181 -182. 
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c) Hasan-ı Basri şöyle demiştir: �-.1.:l � \... (önlerindeki) ifadesi, peygamber
leri yalanlamak ve şirk koşmak gibi atalarının öteden beri sürdürdükleri adetleri 
sevmeleri, � .J=� L. (arkalarındaki) ifadesi ise yeniden dirilme ve yeniden diril
meden sonra yaşanacakları yalanlamaları anlamına gelir. 

d)  Ayette geçen süslü gösterme tabiri, müşriklerin amelleriyle ilgilidir. Bu du
rumda �-.1.:l � \... ifadesi, "müşriklerin işlediği ameller" , � � \... ise "müşrik
lerin işlemeye karar verdikleri ancak henüz işlemedikleri ameller" anlamına gelir. 
Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat 
ettik. Bu arkadaşlar, onlara işledikleri ve işlemeye karar verdikleri amelleri süslü 
gösterdi. 

Öyle anlaşılıyor ki, süslü gösterme fiili, bu yoruma daha uygundur. � \... 

� ifadesi ile ahiretin kastedildiğini ileri sürenlerin yorumları ancak bir takdir 
ile isabetli olur. Söz konusu takdir ise şu şekilde yapılır: ö _? 'i Lı '-:--:!illi t+1 l_,:-:j 
(ahireti yalanlamayı onlara güzel gösterdiler) Bu takdirle birlikte söz konusu yo
rum, isabetli hale gelir. Çünkü ayette bahsi geçen arkadaşlar müşriklere, ahirete 
yönelik amel işlemeyi terk etmeyi ve ahiret için hazırlık yapmayı bırakmayı güzel 
gösterdi .  Bundan dolayı olsa gerek, tefsircilerin çoğu bu yorumu tercih etmiştir. 
Hatta Beğavl bu yorumun dışında başka bir yoruma yer vermemiştir. 1026 Beğavl 
bu yorumu Zeccac'dan nakletmiştir. Zeccac ayeti şu şekilde tefsir etmiştir: Biz 
onlara , şeytanlardan oluşan dostlar musallat ettik. Nihayet söz konusu dostlar 
onları doğru yoldan saptırdı. Onlara halihazırda karşı karşıya oldukları dünya iş
lerini güzel gösterdi .  Nihayet müşrikler, dünyayı ahirete tercih ettiler. Söz konusu 
dostlar, onları gelecekte karşılaşacakları ahiret hayatını yalanlamaya ve yeniden 
dirilmeyi inkar etmeye davet ettiler. 

Ayetin Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için (uygu
lanan) azab onlara da gerekli olmuştur. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardan
dır. bölümü, hem cinlerin hem de insanların mükellef varlıklar olduğu konusun
da son derece açık bir delildir. Cinler de insanlar gibi emirleri yerine getirmek, 
yasaklardan kaçınmakla sorumludur. Her iki grup içinde mükafat ve ceza söz 
konusudur. 1027 

1026 Beğavi, Maalimu't-tenzil, VI, 1 10. 
1027 Tariku'l-hicreteyn, s. 389-390. 
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26. İnkar edenler: "Bu Kur'an ı dinlemeyin, okunurken gürültü ya

pın, belki ona galip gelirsiniz" dediler. 

27. İnkar edenlere şiddetli bir azab taddıracağız ve onları, yaptıkları
nın en kötüsüyle cezalandıracağız. 

28. işte böyle; Allah 'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile 
bile inkar etmeleri karşılığı orası onların temelli kalacakları yerdir. 

29. Ateşe giren kafirler derler ki: "Rabb 'imiz cinlerden ve insanlar
dan bizi saptıranları göster, onları ayaklarımızın altına alalım. Ki altta 
kalanlar olsunlar. " 

30. "Şüphesiz, Rabbimiz Allah 'tır" deyip, sonra dosdoğru yolda yü
rüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara "Korkmayın, üzülmeyin, size 
vaad edilen Cennet' le sevinin!" derler. 

31 , 32. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur 
ve Rahim olan Allah 'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği 
her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. 

Tefsiri : 

Melek, kendisine en uygun kimseye karşı şu vazifeleri yerine getirir: Nasi
hatte bulunma, irşad etme, iman üzere kalması için yardımcı olma, öğretme, di
linden doğru sözlerin akmasına vesile olma, düşmanlarını ondan savma, sürçüp 
günaha bulaştığı zaman onun bağışlanmasını dileme, unuttuğu zaman kendisine 
hatırlatma, üzüldüğü zaman onu teselli etme, korktuğu zaman kalbini dingin
leştirme, uyuya kaldığı zaman namaza kalkması için onu uyandırma, ona hayır 
vaad etme, Allah'ın vaadini tasdik etmeye teşvik etme, dünyaya meyledip asıl 
hedefinden uzaklaşmaktan sakındırma, Allah' ın katında olan ödülleri kazanma
ya teşvik etme vb. 
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Söz konusu melek, o kişinin yalnızlık anında yareni ,  dostu ve öğreticisidir. 
Ayağını sağlam basmasını sağlar, gönül ızdırabını dindirir, hayır işlemeye teşvik 
eder, kötülük etmekten sakındırır, günaha bulaştığı zaman bağışlanmasını diler, 
iyilik yaptığı zaman iyil iğinin devam etmesi için dua eder, eğer abdestli olarak 
Allah' ı  zikrederek uyursa onunla birlikte geceler, uykudayken bir düşmanı ona 
kötülük etmek isterse ona mani olur. 1028 

� "1 . dı � �\ J\,; q L;JW, 1 A c. - .:Uı lı Q:.) � • 'Y ' :  � - • t : - • 
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33. insanları Allah 'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben Müslümanlarda

nım " diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? 

34. iyilik ile kötülük bir olmaz. Sen ( kötülüğü) en güzel biçimde sav! 
O zaman sen inle arasında düşmanlık bulanan kimse, sanki candan bir 
dost olur. 

Tefsiri : 

Kur'an bu prensibi ,  şeytanlaşmış insanları önlemek için öngörmüştür. Allah 
Teala şeytan hakkında ise şöyle buyurmuştur: "Eğer şeytandan gelen kötü bir 
düşünce sen i  dürtecek olursa, hemen Allah 'asığın .  Çünkü O, işitendir, bilendir. "  1029 
Bu ayetin sonunda yer alan Çünkü O, işitendir, bilendir (�ı �I _,.ı• ,..;! ) bölü
mü tekitli biçimde nazil olmuştur. Şöyle ki, ayet tekit edatlarından ı:.ıı ile başlamış
tır. Sonra fasıl zamiri gelmiştir. Haberin başında da elif-lam takısı bulunmakta
dır. Ancak ayetin bu kısmı A'raf Suresi'nde tekitsiz biçimde � t:"""" ...;! şeklinde 
geçmektedir. 1030 Doğrusunu en iyi Allah bilmekle birlikte bu durumun sırrı şu 
şekilde izah edilir: Allah Teala A'raf Suresi' ndeki ayette, istiazede yeterli olan 
vasfını zikretmekle yetindi ve kendisinin işitip bildiğini haber verdi .  Zira Allah 
Teala kulun istiazesini işitir ve ona cevap verir. Kulun neden kendisine sığındığını 
bilir ve sığınılan şeyden onu korur. Kısacası Allah Teala'nın işitme sıfatı , istiazede 
bulunan kulun sözlerine yöneliktir. İlim sıfatı ise ,  yapılmasından Allah'a  sığınılan 
fiille ilgilidir. Böylece istiazeden maksat hasıl olur. Bu durum istiazenin geçtiği iki 
ayet-i kerimede de geçerlidir. Ancak Fussilet Suresindeki ayet tekit, ta'rlf ve tahsis 
bakımından diğerinden ayrılır. Çünkü bu ayet, Allah Teala'nın sözlerini işittiği 
ve kendilerinden haberdar olduğu hususunda ileri geri konuşan kimselerin bu 

1028 Ravdatu'l-muhibbln, s. 246. 
1029 Fussilet 41/36. 
1030 el-1\raf 7 /200. 
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düşüncelerini çürütmek için inzal buyurduğu ayetlerden sonra nazil olmuştur. 
Nitekim Buhar! ve Müslim' de Abdullah İbn Mes'Cıd' dan şu rivayet nakledilmiştir: 
"Ka'be'nin yanında üç kişi bir araya geldi .  Bunlardan ikisi Kureyşli biri Sakifli idi 
veya ikisi Sakifli biri Kureyşli idi. Üçü de göbekleri büyük, anlayışları kıt kimse
lerdi .  İçlerinden biri diğerlerine "Ne dersiniz, acaba Allah bizim sözlerimizi işitiyor 
mu?" diye sordu. Biri "yüksek sesle konuştuğumuz zaman duyar, ancak kısık 
sesle konuşursak duymaz" diye cevap verdi. Diğeri ise şöyle dedi: "Eğer birazını 
duyuyorsa, hepsini duyar. " Bunun üzerine Allah Teala şu ayetleri indirdi : Siz, ne 
kulakların ız, ne gözlerin iz, ne de deri/erin iz aleyhinize şahitlik yapar diye düşü
nüp sakındınız. işte Rabbın ızı böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayan
lardan oldunuz. " 1031 

Allah'ın onların bu sözlerini inkar ederken indirdiği ayetlerin devamında ge
len istiaze ayetinin sonunda �ı �ı .Y' �! ifadesi tekitli biçimde yer almıştır. 
Dolayısıyla bu ifade şu anlama gelir: Mükemmel manada işitme gücüne sahip 
olan, ilmiyle her şeyi kuşatan sadece O' dur. Allah düşmanı cahillerin zannettiği 
gibi insanların gizlice konuştuklarını işitmeyen, onların yaptığı bir çok şeyi bilme
yen bir ilah değildir. 

Ayrıca Fussilet Suresinde iyiliklerin kötülükle önlenilmesi emredilmiştir. İn
sanın kendisine kötülük yapana iyilik etmesi ondan yüz çevirmesinden daha 
zordur. Bundan dolayı bir sonraki ayette şöyle buyrulmuştur: "Buna (kötülüğe 
karşı iyilikle karşılık vermeye) ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (ha
yırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. " 1032 Malum olduğu üzere şeytan, 
insanın kötülükleri bu şekilde önlemesini istemez. Bu yüzden ona vesvese verip 
durur. Bundan dolayıdır ki; Allah'a sığınan kişinin ihtiyacı gözetilerek Fussilet 
Suresinde yer alan istiaze ayetinin sonundaki ifadenin �I �I .Y' ...;! şeklinde 
tekidi olarak gelmesi daha güzel olmuştur. 

Bir de bu surenin akışında Allah' ın kemal sıfatları ile bu sıfatların delilleri, 
O'nun rubCıbiyetinin ve tevhidinin şahid ve kanıtlarından bahsedilmektedir. Bu 
yüzden bu ayetten sonra "Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir" 1 033, 
"Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah 'ın ayetlerindendir . . .  " 1034 pasaj ları 
nazil olmuştur. Dolayısıyla Allah Teala, c:;-JI ve�ı lafızlarını elif-lamlı getirmek 
suretiyle bunların kendi isminden olduğuna işaret etti. Nitekim Allah' ın güzel 
isimlerinin tamamı ma'rife olarak gelmiştir. 

A'raf Suresi'ndeki ayet ise , müşriklere ve onların şeytanlardan olan kardeş
lerine yönelik vald ile istiazede bulunan kimseye yapılan vaadden sonra gel
mektedir. Şöyle ki; İstiaze yapan kimseye, kendisinin işiten ve bilen bir Rabbinin 

1031 Fussilet 41/22-23. Rivayet için bk. Buhar!, Tefsir, (Fussilet) , 2; Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 42. 
1 032 Fussilet 41/35. 
1033 Fussilet 41/37 .  
1034 Fussilet 41/39. 



• 

580 <• Bedai'ut-tefslr 

bulunduğu, müşriklerin tapıp du�dukları ilahlarının ise ne kendisiyle görebilecek
leri gözlerinin ne de sayesinde işitebilecekleri kulaklarının olduğu belirtilmiştir. 
Allah ' ın işitip bildiği, müşriklerin ilahlarının ise , işitmediği, görmediği ve bilme
diği ifade edilmiştir. Adeta müşriklere şöyle söylenmek istenmiştir: Siz, ibadet 
konusunda nasıl olurda Allah ile bu ilahları bir kefeye koyarsınız! 

Ayetin akışı bu şekildedir. Böyle bir akışa da ancak nekiralık yakışırdı .  Tıpkı 
Fussilet Suresindeki ayetin sonuna ancak marifeliğin yakıştığı gibi .  

Kelamının sırrını en iyi Allah bilir. 

Gafir suresinde kafirlerin Allah' ın ayetleri hakkında giriştikleri mücadelenin 
şerrinden ve bu tutumlarına binaen sergiledikleri gözle görülen davranışlardan 
Allah'a sığınılması istenmişti: "Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, 
Allah 'ın ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki, onların 
kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yok
tur. Sen Allah 'a sığın! Kuşkusuz O, işiten ve görendir. " 1035 Burada kendisinden 
Allah'a sığınılan husus, inkarcıların sözleri ile gözle görülen davranışları olunca 
ayet-i kerimenin sonu �\ �..J\ .Y' .._;! (0, işiten ve görendir) şeklinde bitti . 
Ancak görülen hususların dışında da Allah'a sığınılan durumlar vardır. Malum 
olduğu üzere şeytan ve onun tayfası, bizim onları görmediğimiz bir yandan bizi 
görmektedirler. 1 036 Bu durum iman ile Allah ve ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesel
lem- haber vermesiyle bilinir. ıo37 

Insan/arı) Allah 'a çağıran, ıyı ış yapan ve "Ben Müslümanlardanım " 
diyenden kim in sözü daha güzeldir! 

Allah' a davet, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olan insanların görevidir. 
Alimler içinde yaşadıkları toplumda peygamberlerin halifeleridir. Diğer insanlar 
ise onlara tabidir. Allah Teala Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine 
indirileni tebliğ etmesini emretmiş, onu insanlara karşı koruyup kollamayı da 
garanti etmiştir. Bunun gibi ondan öğrendiklerini tebliğ edenler de, dinin gerek
lerini yerine getirip anlattıkları ölçüde Allah ' ın korumasına mazhar olurlar. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- kendisinden işitilen bir ayet dahi olsa 
tebliğ edilmesini emretmiş. 1038 Bir hadis bile olsa kendisinden tebliğ edene dua 
etmiştir. 1039 

1035 Gafir 40/56. 
1036 bk. el-A'raf 7/27. [Mütercim] 
1037 İğasetu'l-lehfön, 1, 96-97. 
1038 Buhari, Ehadisu' l-enbiya, 50; Tirmizi, İlm, 13 .  
1039 Tirmizi, İlm, 7 ;  Ebu Davud, İlm, 10; İbn Mace, Mukaddime, 40. Ayrıca bk .  Elbani, Silsiletu' l

ahadTsi's-sahiha, No: 404. 
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Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetlerini ümmetine anlatmak, 
düşman askerlerinin göğsüne ok saplamaktan daha faziletli bir ameldir. Çünkü 
bir çok insan, düşmana karşı savaşır. Ama Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve
sellem- sünnetlerini ancak peygamberlerin varisi olan alimlerle halifeleri insanlara 
ulaştırabilirler. Allah Teala lütfu ve keremiyle bizi böylesi insanlardan eylesin! Bu 
insanlar, İbn Vaddah' ın "el-Havadis ve'l-bida'" adlı eserinde naklettiğine göre 
Hz. Ömer' in hutbesinde bahsettiği şu kimseler gibidir: "Peygamberlerin bulun
madığı her dönemde ilim ehlinden bir grubu var etmek suretiyle kullarına lütuf 
ve keremde bulunan Allah'a hamd olsun! Bu alimler, sapıtanları hidayete davet 
etmiş, onlardan gelen eziyet verici her şeye sabır göstermiş ve Allah' ın kitabı ile 
ölülere hayat vermişlerdir. İblis' in katlettiği nice insanı canlandırmışlardır. Yolunu 
kaybetmiş nice şaşkına doğru yolu göstermişlerdir. Kanlarını ve mallarını insan-

· 1arın helak olmaması için harcamışlardır. İnsanlar üzerinde ne kadar güzel etki 
bırakmışlardır. Ama insanlar onlara çok çirkin karşılık vermiştir. İnsanlar hem 
geçmiş dönemlerde hem de günümüzde onlara saygı duyup değer vermişlerdir. 
Rabbin onları unutmamıştır. Rabbin unutan değildir. Onların hikayelerini hida
yet vesilesi yapmıştır. Onların sözlerinin güzelliğinden bahsetmiştir. Asla onların 
yolundan sapma! Her ne kadar onlar layık olmadıkları bir konumda bulunsalar 
da hakikatte yüce bir makamdadırlar. " 1040 

Abdullah İbn Mes'Cıd da şöyle demiştir: "İslam'a tuzak olarak kurulan her bi
dat karşısında hakkı savunan mutlaka bir Allah dostu vardır. Onların bulunduğu 
meclislere gelmeyi bir ganimet bilin ve Allah'a tevekkül edin ! "  

Bu konuda Hz. Peygamber' in  -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. Ali ile Muaz'a söyle
diği şu söz yeterlidir: "Senin sayende Allah 'ın bir kişiyi h idayete erdirmesi, senin 
için kızıl tüylü develere1041 sahip olmaktan daha hayırlıdır. " 1042 Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- iki parmağını birleştirerek şöyle buyurmuştur: "Benim sün
netimi kim ihya ederse, onunla ben, Cennet'te şu ikisi gibi oluruz. " 1043 Konuyla 
ilgili bir başka hadis ise şöyledir: "Kim hidayete davet eder ve bu davetine biri 
uyarsa, kıyamete kadar hidayete uyanın sevabının bir benzeri kendisine verilir. " 1044 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetini tebliğ eden kimsenin söz
lerine Allah' a  hamdederek, O'nu överek, yücelterek, O'nun birliğini itiraf ede
rek ve kulları üzerindeki haklarını öğreterek başlaması gerekir. Daha sonra Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- salavat getirip onun şanını yücelten ve met
heden sözler söylemelidir. Aynı şekilde sözlerini salavat getirerek bitirmelidir. 1045 

1040 İbn Vaddah, el-Bida' ve'n-nehy, s. 3 .  
1041 Ktzıl tüylü develer, o dönemde Araplar nezdinde en değerli varlıklar olduğu için b u  tabir 

tercih edilmiştir. Aslında bu hadis şu anlamı taşır: Senin sayende Allah' ın bir kişiyi hidayete 
erdirmesi, senin için dünyanın en kıymetli mallarına sahip olmaktan daha hayırlıdır. 

1042 Buhar!, Cihad, 143; Fedailu's-sahabe, 9; Müslim, Fedailu's-sahabe, 34. 
1043 Tirmiz'i, İlm, 16;  İbn Mace, Mukaddime, 37. 
1044 Müslim, Kasame, 27. Ayrıca bkz: Ebu Davud, Edeb, 125; Tirmiz'i, İlm, 14. 
1045 Celau'l-efham, s .  249-250. 
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35. Bu haslete ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırda 
büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur. 

36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni  dürtecek olursa, he
men Allah 'a sığın .  Çünkü O, işiten ve bilendir. 

37. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah 'ô 
kulluk ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah 
ô secde edin. 

38. Eğer büyüklük tas/arlarsa bilsin ler ki, Rabb 'inin yanında bulu
nanlar (melekler), gece gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar hiç usan
mazlar. " 

39. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah 'ın ayetlerindendir. 
Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona 
can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir. 

Tefsiri : 

Bu ayette Allah Teala, kullarına müşahede edip hissettikleri diriltmeyi gös
tererek onların uzak gördükleri diriltmeye delil getirdi .  Burada bir diriltmenin bir 
başka diriltmeye kıyası sqz konusudur. Ayrıca bir şey, benzeri ile anlatılmıştır. 
Buradaki illet-i mucibe ise Allah'ın kudretinin kapsamlı oluşu ve hikmetinin mü
kemmelliğidir. Yeryüzünün yeniden canlandırılması ise illetin delilidir. 1046 

1046 İ' lamu'l-muvakkıln, l, 186. 
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40. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize giz
li kalmazlar. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü 
güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın, O, yaptıklarınızı görmektedir. 

41 . Kendilerine gelen Kur'ôn'ı inkôr ettiler. Hôlbuki o yüce bir Kitaptır. 

42. Geçmişte ve gelecekte ona bôtıl karışmaz. Her yaptığın ı  bir hik
mete göre yapan ve övülmeye layık Allah katından indirilmiştir. 

43. Ey Muhammed! Sana söylenen, senden önceki elçilere söylen
miş olandan başka birşey değildir. Senin Rabb 'in hem bağışlama sahibi, 
hem de acı azap sahibidir. 

44. Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki 
"Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı kitap 
olur mu?"De ki: O, inananlar için .doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve 
şifôdır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve 
Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da 
Kur'an' da ne söylendiğini anlamıyorlar. )  

Tefsiri: 

İbn Abbas şöyle demiştir: "İnanmayanların kulaklarında Kur' an' ı dinlemele
rine mani olan bir sağırlık vardır. Bu yüzden Kur' an onlara kapalı gelir. " 

Allah onların kalplerini de köreltmiştir. Bu yüzden anlayamazlar. (Sanki) on
lara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar. )  Bu 
halleriyle onlar, çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey anlamayan hay
vanlar gibidir. 

Mücahid "onlara uzak bir yerden" ifadesini ,  kalplerine uzak bir yerden şek
linde tefsir etmiştir. 
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Ferra da şöyle demiştir: "Biz de , anlamayan adam hakkında bu ifadeyi kul
lanırız. Ona 'Sana uzak bir yerden sesleniyorlar' deriz . . .  Tefsire dair nakledilen 
rivayetlerin biri şöyledir: Öyle anlaşılıyor ki inkar edenlere gökten seslenilecek. 
Ne var ki, onlar işitmeyecek. " 

Kısacası ayet-i kerime şu anlama gelir: Uzak bir yerden seslenilen kimsenin 
işitmediği, anlamadığı gibi o inançsızlar da Kur'an'ı işitmezler, anlamazlar. 1047 

45. Anda/sun ki Musa 'ya kitap vermiştik de onda ayrılığa düşmüşler-
di. Rabb 'inin verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hükmedilmiş olur
du. Doğrusu onlar, onun hakkında şüphe içindedir/er. 

46. Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa 
aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. 

Tefsiri : 

Rabbin kullara zulmedici değildir ifadesi şu anlama gelir: Allah Tea.Ia 
günahkarların işlemedikleri kötülüklerin cezasını onlara yüklemez. İyi amel işle
yenlerin de yaptıklarının mükafaatını almalarına mani olmaz. 

J "" j, 
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1047 Şifau'l-al11. s. 96. 
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47. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi O'na aittir. Allah 'ın bilgisi 
dışında hiçbir ürün kabağından çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve do
ğurmaz. Onlara: "Bana koştuğunuz ortaklar nerede?" diye seslenildiği 
gün: "Sana arz ederiz ki bizde hiçbir gören yok" derler. 

48. Önceden yalvarıp durdukları ilahları onlardan uzaklaşmıştır. 
Kendilerinin kaçacak yerlerinin olmadığını anlamışlardır. 

49. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük do
kunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. 

50. Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir 
rahmet tattırırsak: "Bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmı
yorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O'nun katında be
nim için daha güzel şeyler vardır" der. Biz, inkar edenlere yaptıklarını 
mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azôbdan tattıracağız. 

Tefsiri : 

Ayette geçen J (Bu benim hakkımdır) ifadesinin anlamı hakkında müfessir
lerden nakledilenler: 

İbn Abbas şöyle demiştir: Bu, benim katımdandır. 

Mukatil ise bu ifadeye şu şekilde mana vermiştir: Ben ona herkesten daha 
çok layığım. 

Mücahid de şöyle demiştir: Bu, benim amelimin karşılığıdır. Ben bunu hak 
ettim. 

Zeccac şöyle demiştir: Bu, amellerim sayesinde gerekli hale gelmiştir. Ben 
bunu hak ettim. 

Bu ayette Allah Teala insanı iki çirkin vasıfla tavsif etti . Şöyle ki; insan ken
disine kötülük dokunduğu zaman, ümitsiz kimse gibi olur. Umudu kırılmış kişinin 
mahzunluğuna bürünür. Eğer kendisine hayır dokunursa kendisine nimet vere
nin ve lutfettikleri ile onu üstün kılanın Allah olduğunu unutur. Bu yüzden şımarır 
ve kendisinin bunu hak ettiğini zanneder. 

Ayetin devamında Allah Teala bu iki özelliğe insanın yeniden dirilmeyi ya
lanlamasını da ekledi: Kıyametin kopacağını sanmıyorum.  

Bundan sonra da, onun asılsız zannını zikretti . Zira o, yeniden dirildiği tak
dirde Allah' ın katında daha güzel şeylerle karşılaşacağını zannediyordu. Bundan 
daha öte bir aldanma ve cehalet olamaz. 1048 

1048 Şifau'l-alil, s.  38. 
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51 . İnsana bir nimet verdik mi yüz çevirir; yan çizer. Ona bir şer do
kundu mu yalvarıp durur. 

52. De ki: "Kur an Allah katından gelmiş olup da sizde onu inkar 
etmişseniz, söyleyin bana derin bir çıkmazda bulunan kimseden daha 
sapık kim vardır?" 

53. insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi gösterece
ğiz ki, onun (Kur'an'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun . Rabbinin 
her şeye şahit olması yetmez mi? 

Tefsiri: 

Kur'an-ı Kerim haktır. Bu ayette Allah Teala, insanlara okunan ayetlerin 
hak olduğunu açıkça ifade eden gözle görülen ayetleri mutlaka göstereceğini 
bildirmiştir. Daha sonra kendisinin her şeye şahit olmasının söylediklerinin doğ
ru olduğuna yetmesini, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- doğruluğunu 
göstermesi için getirdiği bir takım delillerle anlatmıştır. 

Allah'ın ayetleri onun doğru olduğuna şahittir. O da ayetleri ile peygamberi
nin doğruluğuna şahitlik eder. Hasılı o, hem şahid olan, hem kendisine şahidlik 
edilen, hem delildir hem de delil ile ispat edilendir, bizzat kendisi kendi varlığının 
delilidir. Nitekim ariflerden biri şöyle demiştir: "Benim için her şeye delil olan 
bir varlığa nasıl olurda bir delil ararım! O'nu gösteren hangi delili arasam, gör
düm ki, O'nun varlığı hepsinden daha açık ."  Bundan dolayıdır ki peygamberler 
kavimlerine "Allah hakkında şüphe mi var?" 1049 demişlerdir. Allah Teala bilinen 
her şeyden daha fazla bilinir, bütün delillerden daha açıktır. Gerçekte eşyalar 
O'nunla bilinir. 

54. İyi bil ki onlar, Rabb 'ine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil 
ki O, herşeyi kuşatmıştır. 

1049 İbrahim 14/10.  
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mfm; 

2. Ayn, Sfn, Kaaf 

3. Mutlak galip, sonsuz hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden 
öncekilere işte böyle vahyeder. 

4. Göklerde olanlarla yerde olanlar yalnız O'nundur. O en yücedir, 
en büyük olandır. 

5. Gökler nerede ise üstlerinden çat/ayacaklar; melekler de Rabbleri
ne hamd ile tesbih ederler, yeryüzünde olanlar için istiğfar ederler. Şunu 
bilin ki muhakkak Allah, günahları mağfiret edendir, çok çok rahmet 
edicidir. 
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6. O'ndan başka veliler ( ilahlar) edinenlere gelince; Allah onların 
üzerinde bir Haffz (hallerin i  görüp gözetleyici) dir. Sense onların üzer
/erinde bir vekil değilsin. 

7. Hem şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları uyarıp kor
kutasın, hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günü ile uya
rıp korkutasın diye, sana da böylece Arapça bir Kur'an vah yettik. (0 gün 
insanların) bir kısmı Cennette, bir kısmı da Cehennem 'de olacaktır. 

8. Eğer Allah dileseydi, onları tek bir ümmet kılardı. Fakat dilediği 
kimseyi rahmetine girdirir. o zalimlerin ise, h içbir dost ve h içbir yardım
cıları yoktur. 

9. Yoksa onlar, O'ndan başka veliler mi edindiler? İşte Allah; veli (dost 
ve yardımcı) O' dur. Ölüleri de O diriltir. O, herşeye gücü yetendir. 

1 0. İhtilaf ettiğiniz her konuda hüküm vermek, Allah 'a mahsustur. 
İşte, o Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yöneldim. 

Tefsiri: 

Bu ayet, ihtilafa düştüğümüz bütün konularda yalnızca Allah'a hükmüne 
müracaat edilmesi konusunda kesin nasdır. Çünkü Allah Teala, peygamberinin 
diliyle bu konularda hüküm verendir. Eğer aklın hükmü, O'nun hükmüne önce
lenecek olursa bu durumda Allah Teala, vahyi ve kitabıyla hükmeden olmaz. 1050 
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1 1 .  O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hay

vanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağ
lamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. 

Tefsiri : 

İmam Herev! ayette geçen .y i59JJ.; ifadesinin şu anlama geldiğini söylemiş
tir: "Allah Teala, sizin için yarattığı ve biraz önce bahsi geçen hayvanlar arasında 
sizin yaşamanızı sağladı . "  

Kelb'i ise .y'deki o zamirini �ı_,)'nin mefhumundan hareketle r;::-..ı;'e gön
dererek şu yorumu yapmıştır: Bu çiftleşme sayesinde sizin çoğalmanızı sağladı. 
Eğer çiftleşme olmasaydı, nesil çoğalmazdı. 

1050 es-Savfıiku' l-mürsele, ili, 828. 
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Ayetin anlamı şu şekildedir: Allah Teala sizi bu anlatılan şekilde yaratmıştır. 
Yani sizin için eşler var etmek suretiyle sizleri yaratmıştır. İnsanların ve hayvan
ların yaratılması eşler sayesinde olmuştur. Bu durumda �'deki zamir, J�"�Jı 'e 
(yapmak) gider. i J� ise yaratmak anlamına gelir. Ancak çok yaratmayı ifade eder. 
Bu fiil hem yaratmak hem de çoğaltmak anlamına gelir. 

�'deki ..) harf-i cerrinin '-:-' manasına kullanıldığı da ileri sürülmüştür. Buna 
göre anlam: - "Allah eşler sayesinde sizi çoğaltmıştır. " şeklinde olur. Bu görüş 
Kufilere aittir. 

Ancak doğrusu, bu harf-i cerrin asli manasında kalmasıdır. Burada söz konu
su olan 1J� fiilinin , tazmin yoluyla �.,; anlamına gelmesidir. Şu ayette görüleceği 
üzere l:.; fiili de � harf-i cerri ile müteaddl�olur: ı) _,.....L.; � r5L!..:.;_, ( . . .  bilmediğiniz 
bir alemde sizi {tekrar} var edelim . . .  ) 1051 Ayetin tefsiri bu şekildedir. 

İki tür hayat vardır: 

a) Bedenlerin hayatı. 

b) Ruhların hayatı. 

Allah Teala, dostlarının kalplerini ve ruhlarını yaptığı ikram ve lütuflarla ve 
bahşettiği genişliklerle diriltir. İşte bütün bunlar ruhlar için bir gelişme, bir çoğal
ma ve artmak demektir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 1052 

O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. 

Allah Teala bu ayetten önce kemal sıfatlarını zikretmiştir: 

Hô, Mfm; Ayn, Sfn, Kaaf. Mutlak galip, sonsuz hikmet sahibi olan Allah, 
sana ve senden öncekilere işte böyle vah yeder. Göklerde olanlarla yerde 
olanlar yalnız O'nundur. O en yücedir, en büyük olandır. Gökler nerede 
ise üstlerinden çat/ayacaklar; melekler de Rabblerine hamd ile tesbih 
ederler, yeryüzünde olanlar için istiğfôr ederler. Şunu bilin ki muhakkak 
Allah, günahları mağfiret edendir, çok çok rahmet edicidir. O'ndan başka 
veliler (ilôhlar) edinenlere gelince; Allah onların üzerinde bir Hafiz (hal
lerin i  görüp gözetleyici) dir. Sense onların üzer/erinde bir vekil değilsin. 
Hem şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları uyarıp korkutasın, 
hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günü ile uyarıp korku
tasın diye, sana da böylece Arapça bir Kur'ôn vahyettik. (0 gün insanla
rın) bir kısmı Cennette, bir kısmı da Cehennem 'de olacaktır. Eğer Allah 

1051 el-Vakıa 56/61 
1052 Medaricu's-salikin, ili, 299-300. 
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dileseydi, onları tek bir ümmet kılardı. Fakat dilediği kimseyi rahmetine 
girdirir. O zalimlerin ise, hiçbir dost ve h içbir yardımcıları yoktur. Yoksa 
onlar, O'ndan başka veliler mi edindiler? İşte Allah; veli (dost ve yardım
cı) O'dur. Ölüleri de O diriltir. O, herşeye gücü yetendir. Herhangi bir 
şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, onun hakkında hüküm vermek, 
Allah 'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah O'dur. Yalnız O'na tevekkül 
ettim ve ben yalnız O'na dönerim. Gökleri ve yeri yaratandır. Size kendi 
nefislerinizden eşler ve davar/ardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu yolla 
üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, herşeyi işitendir, 
görendir. 1 053 

Bu ayetlerde belirtilen sıfat ve fiillerle tavsif edilen ilahın bir benzeri yoktur. 
Söz konusu sıfat ve fiilleri şu şekilde sıralayabiliriz : Uluv (yüce olmak) ,  azamet 
(ulu olmak),  gözetleyici olmak (Hafiz) , Aziz olmak, Hikmet, mülk, hamd, mağ
firet, rahmet, kelam, irade ve velayet sahibi olmak, ölüleri diriltmek, her şeyi 
kuşatan mükemmel kudret sahibi olmak, kullar arasında hükmetmek, göklerin 
ve yerin yaratıcısı olmak, işiten ve gören olmak. 

İşte bu kadar çok sıfat, isim ve fiile hiç kimsenin sahip olamayacağı mü
kemmellikte sahip olan ilahın bir benzeri yoktur. Bu sıfatları, özellikle de uluv ve 
kelam sıfatlarını , fiilleri ve isimlerin hakikatini kabul eden kimse, Allah Teala'yı 
O'nun benzeri h içbir şey yoktur. şeklinde tavsif etmiş demektir. Allah' ın sıfatlarını 
ve isimlerinin hakikatini nefyedenler ise O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. ayeti ile 
O'nu mecazi olarak tavsif ederler. Tıpkı O' nun diğer isim ve sıfatlarında yaptıkları 
gibi. Bundan dolayıdır ki seleften bazıları şöyle demiştir: Allah' ın sıfatlarını nef
yedenler, teşbih ve ta' tlli sentez etmişlerdir. Ta'tlllerini tenzih, Allah' ın kendisini 
vasfettiği sıfatları da teşbih olarak isimlendirmişlerdir. Allah' ın kemal sıfatlarının 
varlığına ve çokluğuna delalet eden hususları, bu sıfatları nefyedilip işlevsiz hale 
getirilmesine delil olarak sunmuşlardır. Bu anlayış, Allah ' ın kendisine nur nasip 
etmediği ve böylece aldanmasını murat ettiği kimseler arasında yayıldı . Allah 
Teala vahye, akla ve fıtrata sımsıkı sarılan kullarına ise hidayeti nasip ett i .  O 
dilediğini doğru yola iletir. ı os4 

O'nun benzeri h içbir şey yoktur. 

Bu ayet ile Allah Teala, kendisiyle birlikte ibadet edilmeyi ve saygı göste
rilmeyi hak eden başka bir mabudun veya şerikin olmadığını ifade etmeyi he
deflemiştir. Bu ayette ilahı insan şeklinde düşünenler ile müşriklere bir cevap 
verilmiştir. Yoksa bu ayetle , Allah Teala'nın kemal sıfatları ,  O'nun mahlukatından 

ı 053 eş-Şura 42/1-ı ı .  

1054 es-Savfüku' l -mürsele, III, 1028-1030. 
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üstte olduğu, kitaplarıyla kelam sıfatını tecelli ettirdiği, peygamberler ile konuş
tuğu, mümin kullarının uyanıkken güneş ve ayı gördükleri gibi gözleriyle ahirette 
O'nu göreceği gibi hususları nefyetmek kast edilmemiştir. Çünkü Allah Teala 
bu ayeti, kendisinden başka dostlar edinen müşriklere cevap verirken indirdiği 
ayetlerden sonra zikretmiştir: "O'ndan başka veliler (ilahlar) edinenlere gelince; 
Allah onların üzerinde bir Hafiz (hallerini görüp gözetleyici) dir. Sense onların 
üzer/erinde bir vekil değilsin. Hem şehirlerin anasın ı  ve onun etrafında bulunan
ları uyarıp korkutasın, hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günü 
ile uyarıp korkutasın diye, sana da böylece Arapça bir Kur'an vahyettik. (0 gün 
insanların) bir kısmı Cennette, bir kısmı da Cehennem 'de olacaktır. Eğer Allah 
dileseydi, onları tek bir ümmet kılardı. Fakat dilediği kimseyi rahmetine girdirir. 
O zalimlerin ise, hiçbir dost ve hiçbir yardımcı/arı yoktur. Yoksa onlar, O'ndan 
başka veliler mi edindiler? işte Allah; veli (dost ve yardımcı) O'dur. Ölüleri de 
O diriltir. O, herşeye gücü yetendir. Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa dü
şerseniz, onun hakkında hüküm vermek, Allah 'a aittir. işte benim Rabbim olan 
Allah O'dur. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ben yalnız O'na dönerim. Gökleri ve 
yeri yaratandır. Size kendi nefislerin izden eşler ve davar/ardan da çiftler yarat
mıştır. O, sizi bu yolla üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, 
herşeyi işitendir, görendir. "1055 

Şurası iyi düşünülmelidir ki ; Allah Teala olumsuz cümle kalıbında olan bu 
ayeti, birliğini açıklamak ve müşriklerin ilah ve dostlarını O'na benzetip sonra da 
kendisiyle birlikte onlara ibadet etmelerinin batıl olduğunu belirtmek için indir
miştir. Ne var ki, tahrifçiler bu ayeti tahrif edip Allah' ın kemal sıfatlarını, isimleri
nin ve fiillerinin hakikatini nefyederken kendilerine kalkan yapmışlardır. 

Allah Tea!a'nın hem nefyedip hem de yasakladığı teşbih, alemlerin bulaştığı 
şirkin ve putlara tapmanın asıl kaynağıdır. Bu yüzden Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- bir yaratılmışın kendisi gibi yaratılmış birine secde etmesini, ken
disi gibi yaratılmış birinin üzerine yemin etmesini, kabre doğru namaz kılmasını, 
kabirlerin üstüne cami yapmasını, mezarların yanında mum yakmasını ,  Allah ve 
falanca dilerse demesi ve buna benzer hususları şirkin asıl kaynağı olan teşbihten 
sakındırmak için yasaklamıştır. 

Allah ' ın kemal sıfatlarını kabul etmek ise tevhidin temelidir. Buradan da an-
laşılmaktadır ki müşebbihe, şu hususlarda yaratılmışı yaratana benzetmektedir: 

a) lbadet 

b) Ta'zlm 

c) Boyun eğmek 

d) Yemin 

----·-- - - ----

ı 055 eş-Şura 42/6-1 1 .  
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e)  Adak 

f) Secde 

g) Beytullahın etrafında zaman geçirmeye önem vermek. 

h) İhramdan çıkarken başı tıraş etmek 

ı) "Benim için Allah'tan ve senden başka kimse yok" , "Ben Allah'a ve sana 
güveniyorum" , "Bu, Allah'tan ve senden'' , "Allah ve sen dilersen", "Bu, Allah'a 
ve sana aittir" gibi sözlerle yaratan ile yaratılmışı bir tutmak. 

Bu şekilde Allah ile yarattıklarını birbirine benzetenler tam anlamıyla müşeb
bihedir. Allah ' ın kendisini tavsif ettiği sıfatları kabul eden, kendisinden nefyettiği 
sıfatları da nefyeden tevhld ehli değildir. Tevhid ehli yarattıkları arasından ne 
bir eş, ne bir ortak, ne bir denk ne de başka bir şeyi O'na yakıştırmaz. Tevhide 
gönülden inananlar için O'ndan başka ne bir dost ne de şefaatçi vardır. 

Kim bu anlattıklarımızı hakkıyla düşünürse, yeryüzünde putlara tapmak su
retiyle fitnenin nasıl çıktığını anlar. Aynı şekilde özellikle de teşbih ile birlikte 
Allah' ın sıfat ve fiillerini işlevsiz kabul eden, adetleri olduğu üzere bir yandan 
O' nu kemal sıfatlarından uzaklaştırıp bir yandan da yaratılmışlara benzettikleri 
dikkate alınınca Allah ' ı  insana benzeten veya onun gibi olduğunu düşünenleri 
reddederken Kur' an' ın sırrı ortaya çıkar. 1056 

1056 İğasestu'l-lehffın, i l ,  231-132 
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12. Göklerle yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı yayar ve 
daraltır. Çünkü O, herşeyi çok iyi bilendir. 

13. "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye Nuh 'a tavsiye 
ettiğin i, sana vahyettimizi, Ibrahim 'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiği
mizi Allah, size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a 
ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğin i  kendisine (peygamber) seçer 
ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. 

14 .  onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarında çeke
memezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rab
binden bir (erteleme) sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm 
verilirdi. Onlardan sonra kitaba vfıris kılınanlar da onun hakkında derin 
bir şüphe içindedirler. 

15 .  işte onun için sen ( tevhide) dfıvet et ve emrolunduğun gibi dos
doğru ol! Onların  heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah 'ın indirdiği 
KitCıb 'a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. 
Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işledik/erimiz bize, 
sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur. 
Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır. 

Tefsiri :  

Allah Teala, Hz. Nuh (a.s. ) ve  ondan sonra gönderilen peygamberlere va
siyet ettiği dinini, bizim için de din olarak öngördüğünü ve bunların özünde bir 
olduğunu haber verdi .  Sonra da bu dinde ayrılığa düşmemizi yasakladı .  Daha 
sonra ise , bizden önce dinde ayrılığa düşenlerin, ancak kendilerine ittifak edip 
tefrikaya düşmemelerini gerektiren ilim geldikten sonra ihtilaf ettiklerini bildirdi .  
İnsanların bu şekilde ayrılığa düşmelerine neden olan unsurun da bir kısmının 
diğer kısmına haksızlık etmesi, bir grubun diğerine karşı üstün gelmek istemesi 
ve bazılarının başkalarının değil de kendi görüşlerini hakim kılma düşüncesi ta
şımaları olduğunu haber verdi .  

Sapıklığa sürüklenmiş ve bidate saplanmış kimselerin içine düştükleri ayrılık 
düşünülünce, aynen bu nedenler yüzünden ihtilafa düştükleri görülür. 

Allah Teala bu ayetlerde peygamberine, insanları O'nun bütün peygamber
lere din olarak öngördüğü dine davet etmesini ve Rabbinin kendisine buyurdu
ğu gibi dosdoğru olmasını emretti . Ayrılığa düşenlerin heva.Iarına uymaktan ise 
sakındırdı .  Ayrıca indirdiği bütün kitaplara iman etmesini emretti. Haktan yana 
olanların durumu böyledir. Yani hak, kim tarafından söylenirse söylensin hak 
olduğu için kabul edilir. 

Daha sonra Allah Teala peygamberine, onların arasında adaletle hükmet
menin kendisine emredildiğini söylemesini emretti . Burada söz konusu olan 
adalet, kapsamlı bir kavramdır. Bu yüzden, söz, davranış, görüş ve yargılama 
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konusundaki adaleti kapsar. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbi, 
ona ümmetler arasında adaletle hükmetme görevini vermiştir. B:.mun gibi onun 
varisleri de, çeşitli fırkalar, düşünceler ve mezhepler arasında adaletle hüküm 
vermekle görevlidir. Taraflar arasındaki müşterek hak noktalarını tespit etmekle 
sorumludur. 

Hz. Peygamber adalete, adaleti açıklamaya, kendisine yargılamak için mü
racaat edenler arasında hüküm vermeye herkesten daha layıktı. 

Yukarıdaki ayette Allah Teala, peygamberine insanlara gerçek Ma'bCıd olan 
Rabbın tek olduğunu haber vermesini emretti: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de 
Rabbiniz. Din de tektir. Herkesin işlediği amel kendinedir. Hiç kimse başkasının 
amelinden sorumlu tutulmaz. O halde bu tefrika ve ayrılığın nedeni nedir? 

Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. 

Aramızda, tartışma ve tartışmaya neden olacak bir durum yoktur. Artık hak 
ortaya çıkmış, gün gibi ortadadır. Hakkın alametleri belli olmuş ve onu gizleyen 
perde kalkmıştır. Burada, ne söylediğini bilmeyen ve "dinde delil getirme yoktur" 
demenin ne anlama geldiğinden habersiz bazı kimselerin zannettiği gibi, iki ta
rafın delil getirmeleri nefyedilmemiştir. Bu asla mümkün değildir. Çünkü Kur'an 
başından sonuna kadar batıl ehline karşı tartışmasız delildir, vahyin muhalifle
rine karşı verilmiş cevaptır. Kur' an, inançsızların görüşlerini türlü türlü delillerle 
çürütmüştür. Ayrıca Kur'an' da, peygamberlerin deliller sunduğu bildirilmiştir. Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- de muhaliflerle güzel bir biçimde mücadele 
etmesi emredilmiştir. Mücadele de ancak delil getirmek ve karşı tarafın delillerini 
çürütmekle olur. Benzer şekilde Müslümanların da ehl-i kitab ile güzel bir şekilde 
mücadele etmeleri emredilmiştir. Nitekim Hz Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
kafir grupların tamamıyla en mükemmel şekilde tartışmıştır. Bu esnada onları 
susturan deliller getirmiştir. Allah ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- sözlerine 
cevap bulamayan veya delillerini çürütemeyen hasımlarından bir kısmı onunla 
savaşmaya yönelmiştir. Bazıları ise Hz. Peygamber' le -sallallahu aleyhi vesellem- ba
rış antlaşması yapmayı yeğlemişlerdir. Diğer bazıları ise , küçülmeyi kabul ederek 
kendi elleriyle cizye vermeyi tercih etmişlerdir. Bütün bunlar onların aleyhine 
delillerin sıralanmasından sonra gerçekleşmiştir. 

Onun çağrısına olumlu cevap verenler de,  ancak onun delilini anladıktan ve 
bunu reddedecek bir yol bulamadıktan sonra olumlu cevap vermişlerdir. Ona 
muhalefet edenler ise, delillerinin doğru olduğunu, asla çürütülemeyeceğini ka
bul ettikten sonra inatları ve büyüklenmeleri yüzünden muhalefet etmişlerdir. 
Muhakkak ki din, deliller üzerine kurulmuştur. Bu yüzden �.J � � '1 ayeti 
şu anlama gelir: Sizin ile bizim aramızda tartışacak bir konu yoktur. Rabbimiz bir
dir. O halde O'nun hakkında tartışmaya gerek yoktur. Dinimiz de birdir. Deliller 
bunu göstermektedir. O halde tartışma ve deliller ileri sürmenin bir yararı yoktur. 
Delil ileri sürmenin faydası, uyulması için hakkın ortaya çıkmasında söz konusu 
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olur. Eğer hak ortaya çıkmış, inkar edildiği ve bile bile reddedildiği için kendisine 
muhalefet ediliyorsa bu durumda delil getirmenin bir faydası yoktur. Bu yüzden 
ey kafirler! Bizimle sizin aranızda delil ileri sürmenin bir manası yoktur. Çünkü 
hak ortaya çıkmıştır. Hakkı kabul etmekten veya bile bile onu inkar etmekten 
başka seçenek kalmamıştır. Allah Teala kıyamet günü sizi ve bizi bir araya getirip 
hak ehlinin lehine, batıl ehlinin aleyhine hüküm verecektir. Dönüş O'nadır. 1057 

İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol! On
ların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah' ın indirdiği Kitab'a  inandım ve ara
nızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de 
Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tar
tışabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır. 

Artık hak ortaya çıkmıştır. . .  Gün gibi ortadadır. . .  Bundan böyle bizimle si
zin aranızda ne bir tartışma ne de bir mücadele vardır . . .  Çünkü tartışma, hakkın 
ortaya çıkması için yardımlaşmak üzere meşru kılınmış bir yoldur. Hak ortaya 
çıktıktan ve hakta bir kapalılık kalmadıktan sonra boş yere inkar edenlerle tartışıp 
mücadele etmeye gerek yoktur. işte ayet, bu anlama gelir. 

Cahil bir çok kimse, şeriatta delil sunulmadığını, şeriatla gönderilen peygam
berlerin hasımlarına karşı delil sunmadığını ve onlarla tartışmadığını düşünmek
tedir. 

Cahil mantıkçılarla Yunan civcivleri1058 şeriatın halka hitap ettiğini ,  bu yüz
den onda herhangi bir şekilde delil getirme yönteminin bulunmadığını, peygam
berlerin insanları hitabet yöntemiyle davet ettiklerini ve delil göstermenin kanıt
larla hareket eden elit tabakaya mahsus olduğunu zannetmektedirler. Elit tabaka 
ile de kendilerini ve kendileriyle aynı yolda gidenleri kastetmektedirler. Bütün bu 
düşünceler, onların şeriattan ve Kur' an' dan habersiz olduklarını gösterir. Çünkü 
Kur'an , tevhldle ilgili meselelerle, yaratıcıyı, ahireti, peygamber gönderilmesini 
ve alemin sonradan var olduğunu gösteren delillerle doludur. Bu konularda Ke
lamcılar ve diğer alimler bir takım sahih deliller ileri sürmüşlerdir. Ancak Kur'an, 
onların ileri sürdüğü bu delillerden daha fasihini , daha açığını, anlam bakımın
dan daha mükemmelini, itiraz ve soru yöneltilmesine fırsat vermeyecek kadar 
sağlamını içermektedir. Nitekim bu durum, ilk dönem ve son dönem büyük ke
lam alimleri tarafından itiraf edilmiştir. 1059 

1 057 Miftahu dari's-saade, s. 389-391 . 
1058 İbn Kayyim bu ifade ile İslam dünyasında Yunan felsefesinin etkisinde kalanları kastetmek

tedir. [Mütercim] 
1059 Miftahu dari's-saade, s. 158. 
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15 .  ayette Allah Teala Peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem- şu hususları 
emretmiştir: D ine ve Kur'an'a davet etmek, kendi ile ilgili meselelerde emrettiği 
gibi dosdoğru olmak, farklı fırkalardan hevasına uyanlara tabi olmamak, hakkın 
tamamına inanmak, bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamazlık yapmamak, 
çeşitli din ve görüş mensupları arasında adaletle hükmetmek. 

Ayette bahsi geçen bu hususlar düşünüldüğü zaman, bu ayetten en az na
sibini alan kimselerin her taifeden batıl kelam ehli ile heva ve bidatlere uyanlar 
olduğu anlaşılır. Allah ' ın ve Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- taraftarları ile Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetini destekleyenlerin ise buna daha 
layık oldukları sonucu ortaya çıkar. Bu ve diğer meselelerde Allah ve Resulü'ne 
-sallallahu aleyhi vesellem- taraftar olanlar bütün taifelerden daha fazla hak ile mesud 
olmuşlardır. Çünkü onlar, Allah' ın kudretinin zat ve fiillerden oluşan bütün 
mahlukatta geçerli olduğunu ve O'nun genel iradesini kabul ederler. Mülkünde 
güç yetiremeyeceği bir şeyin bulunmasından ve iradesinin dışında bir şeyin mey
dana gelmesinden O'nu tenzih ederler. Ezelde tespit edilen kaderi kabul ederler. 
Kulların Allah' ın kendileri için takdir ettiği kaza ve kadere göre amel ettiklerine 
inanırlar. Onlara göre, Allah dilemeden kullar dileyemez. Allah dilemeden kullar 
yapamaz. O neyi dilerse, o şey meydana gelir. Neyi dilemezse, o da meydana 
gelmez. Bu son iki cümle hiçbir şekilde tahsise uğramaz. 

Yine onlara göre kader, Allah' ın kudreti, ilmi, iradesi ve yaratmasından iba
rettir. Zerre, hatta zerreden daha küçük nesneler bile O'nun iradesi, ilmi ve kud
reti olmadan kımıldamaz. 

Yine onlar, güç ve kuvvetin ancak Allah ile olacağına inanırlar. Bunu da 
hakikat olarak kabul ederler. Bazılarının ileri sürdüğü gibi bunların mecazi oldu
ğunu iddia etmezler. Çünkü alemin bir ulvisi bir de süflisi vardır. Her canlı bir 
fiil işler, onun fiili kendisinde o fiili yapma gücününün var olması ile gerçekleşir. 
Onun bir fiili işleme yerine terk etme, terk etme yerine işlemeye gücü yeter. Bü
tün bunlar da kulların değil Allah' ın gücü ile olur. 

Yine onlar inanırlar ki, Allah' ın hidayete erdirdiğini saptıracak, saptırdığını 
da hidayete erdirecek hiç kimse yoktur. Müslümanı Müslüman, kafiri de kafir 
yapan O'dur. Namaz kılanı namaz kıldıran, hareket edeni hareket ettiren yine 
O'dur. karada ve denizde kullarını hareket ettiren O'dur. Yürüten O, yürüyen 
kuldur. Hareket ettiren O, hareket eden ise kuldur. Ayakta tutan O, ayakta duran 
kuldur. Hidayet veren O, hidayete eren kuldur. Yediren O, yiyen kuldur. Hayat 
veren ve öldüren O, yaşayan ve ölen kuldur. 

Bütün bunlara inanmakla birlikte kulun da kudretin in, iradesinin ve tercihi
nin olduğuna inanırlar. Kulun fiili mecaz değil , hakikattir. Yine onlar, fiil (yapma) 
ile mef'ul (yapılan) birbirinden farklıdır. Nitekim Beğavl ve diğer alimler onlar
dan şöyle nakletmiştir: İnsanların hareket ve itikatları hakikatte onların fiilleridir. 
Ancak bu fiiller, hakikatte Allah tarafından yapılmış ve yaratılmıştır. Konunun 
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Allah ile ilgili kısmı ,  ilm, kudret, irade ve tekvindir. Kulla ilgili kısmı ise, yapma, 
kazanma (kesb) ,  hareket etmek veya durmaktır. 

Gerçekte insanlar namaz kılan, kalkan ve oturan Müslümanlardır. Ancak 
Allah Teala onların bu amelleri işlemelerini takdir etmiştir. Onlar hakkında dile
diğini yapmaya kadir olan ve yaratan O'dur. Kulun dileme ve yapması Allah' ın 
dilemesinden sonra gelir. Allah dilemediği sürece onlar dileyemez. Allah dileme
diği sürece onlar yapamaz. 

Bu mezhep diğer mezheplerle kıyaslandığı vakit, mutedil mezhep ve dosdoğ
ru yol olduğu ortaya çıkar. Diğer mezhepler ise bu mezhebin ya sağında ya da so
lunda yer alır. Kimi hakka yakın kimi uzaktır. Bazısı da ikisinin arasında yer alır. 1060 

1 6. O'nun çağrısı kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışanların 
delilleri Rabbleri nezdinde batıldır. Onların üzerinde bir gazab ve onlar 
için çok çetin bir azab da vardır. 

1 7. Allah hak ile Kitabı ve mizanı indirendir. Ne bilirsin, Saat (kıya
met) belki de yakındır! 

18. Ona iman etmeyenler, onun çabucak gelmesini isterler. (Ona) 
iman edenler ise, ondan yana korku içindedirler ve onun hiç şüphesiz 
hak olduğunu bilirler. Bilin ki, o Saat hakkında tartışanlar elbette (hak
tan )  uzak bir sapıklık içindedirler. 

1060 Şifau'l-alll, s. 52. 
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1 9. Allah kullarına çok lütufkardır, dilediğine rızık verir. O, Kavidir 
(güçlüdür), hüküm ve iradesinde galip olandır. 

20. Kim ahiret ekinini isterse onun ekinini artırırız, kim de dünya 
ekinini isterse kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir 
payı yoktur. 

21 . Yoksa onların Allah 'ın izin vermediği şeyleri kendilerine din
den şeriat yapan (kanun koyan) ortakları mı vardır? Eğer ayırd edici 
söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm olunmuştu bile. Doğrusu 
zalimler için can yakıcı bir azab vardır. 

22. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titredik
/erin i  görürsün: İnanıp yararlı işler işleyenler Cennet bahçelerindedirler. 
Rab/erinin katında, onlara diledikleri verilir. İşte büyük lütuf budur. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, zalimlerin ahirette azabı gördükleri za
man veya ölüm anındaki durumunu tasvir etti. Burada yalnızlık hissiyle birlikte 
korkma söz konusudur. Çünkü zalim kişi o zaman azaba gireceğini anlar. Onun 
bu hali cezaya çarptırılmak üzere sevk edilen kişinin ceza aletlerini gördüğü an
daki durumuna benzer. Bu kimse, ceza aletlerini görünce, cezalandırılacağını 
anlar. 1061 
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23. İşte Allah 'ın imı.m edip iyi ameller işleyen kullarına müjdelediği 

şey budur. De ki: "Ben sizden buna karşılık -akrabalıkta sevgiden baş
ka- ücret istemem. "  Kim bir güzellik kazanırsa, Biz de kendisine onun 
güzelliğini  artırırız. Muhakkak Allah çok mağfiret edicidir. lyiiiklerin 
mükafatını verendir. 

24. Yoksa senin için Allah 'a karşı yalan yere iftira etti mi derler? Allah 
dilerse senin kalbini mühürler, batılı da yok eder, hakkı sözleriyle ger
çekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir. 

1061 TarTku' l-hicreteyn, s. 265. 
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Bu ayette geçen "Allah dilerse senin kalbini mühürler" ifadesinin hangi an
lama geldiği hakkında iki görüş vardır: 

a) Mücahid ve Mukatil' in görüşü: Eğer Allah Teala dilerse onların eziyet ver
melerine karşı kalbini sabır ile bağlar (güçlendirir) . Böylece onların yaptıkları 
gücüne gitmez. 

b) Katade'nin görüşü: Eğer Allah dilerse Kur'an' ı sana unutturur ve vahiy 
göndermeyi keser. 

Bu ikinci görüş, ilkine göre şu sebeplerden dolayı daha güçlüdür. 
a) Bu ayet-i kerime müşriklere cevap olarak nazil olmuştur. "Muhammed 

Allah adına yalan söylüyor" , "Muhammed bu Kur'an' ı uydurup Allah'a  nispet 
ediyor" gibi asılsız iddialarını çürütmek için inmiştir. Bu ayetle Allah Teala Mek
keli müşriklere en güzel biçimde karşılık verilmiştir. Şöyle ki ; Allah Teala her şeye 
kadirdir. Hiçbir şey onu engelleyemez. Eğer müşriklerin iddia ettiği gibi Kur'an' ı 
Hz. Peygamber -saltallahu aleyhi veseltem- uydurmuş olsaydı, kuşkusuz Allah Teala 
onun kalbini mühürlerdi .  Kalbinde olan bir şeyi dışarı çıkaramazdı. Daha doğ
rusu kalbi, içinde olanlara ulaşılamayan mühürlenmiş bir kutuya dönerdi .  Bu 
durumda ayetin anlamı şu şekilde olur: Eğer o, bana bir yalan uydursaydı, buna 
izin vermezdim. Asla bunu onaylamazdım. Bilindiği üzere bu tür sözler kalbi 
mühürlenmiş bir adamdan çıkmaz . Çünkü söz konusu sözlerde kalbi mühürlen
miş olan kimselerin bir kısmını dahi söyleyemeyeceği öncekilerin ve sonrakilerin 
bilgileri ile , evrenin başlangıcı, sonu, dünya, ahiret, sadece Allah' ın bildiği ilim, 
tam açıklama, fesahat, gaybdan haber verme gibi hususlar vardır. Eğer bu sözleri 
onun kalbine indirip diliyle telaffuz etmesini kolaylaştırmış olmasaydım , size bu 
sözlerden bahsetmesine imkan vermezdim. 

Hiç bu anlam ile diğer müfessirlerin ileri sürdükleri mana olur mu? Onların 
belirttikleri yorum müşriklerden nakledilen sözlerle uyum sağlar mı? Onlara ce
vap niteliği taşır mı? 

b) Onların eza verici tutumları karşısında Hz . Peygamber' in -saltaltahu aleyhi ve
sellem- kalbinin sabır ile bağlanması, Hak'tan olabileceği gibi batıldan da olabilir. 
Bu ayetteki ifadeler, bu iki ihtimalden birini tercih ettirici özellikte değildir. Bu du
rumda ayet, müşriklerin iddialarına cevap niteliği taşımaz. Çünkü yalanlayanın 
verdiği ezaya katlanmak, tek başına haber verenin doğru olduğunu göstermez. 

c) Kulun kalbinin bağlanmasına, kalbi mühürlendi ( d; J>- �) tabiri kulla
nılmaz. Vahyin muhatapları böyle bir kullanımı bilmezdi. Söz konusu kullanım, 
Arap dilinde bilinmemektedir. Kur' an üslubunda da yeri yoktur. Alışılmış olan, 
kalbin mühürlenmesi tabiridir. Nitekim Kur'an' ı Kerim'de bu maddeden geçen 
bütün kelimeler, kafirlerin kalbinin mühürlendiği anlamında kullanılmıştır: .ııı � 
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r-f:_,.l.; .)s- (Allah, onların kalplerini mühürledi. ) 1062 , .uıı .J.;,İ_, oly ,..J! .i;...;! ,y �İ )İ 
ö_,L.:..P •r: .)s- r-' �-' u.......... .)s- � _, � .)s- (Heva ve hevesini ilah edinen, 
bilgisi olduğu halde Allah 'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü 
perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah 'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? 
Ey insanlar! Anlamaz mısınız?) 1063 Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. 

Kulun kalbinin sabır ile bağlanmasına örnek olarak şu ayetleri verebi
liriz: ._,;, .:ı\iı�ljl;..!J�_;�)l)Liiı_,A\Ü�_,i; i c.�;J (Kalblerini (sabır ve metanetle) 
bağla(yıp kuvvetlendir)miştik. (Kralın önünde) kalktılar, dediler ki : "Rabbimiz, 
göklerin ve yerin Rabbidir . . .  ) .:.ıi � ) � l.Ş� ...:..ı.:ı\5 .:.ıı \.i:.).! ...r Y' ii .:ı ı;.....; �i_, , 1064 
4�,; .)s- lk:; (Musa 'nın annesi, gönlü bomboş sabahı etti, oğlundan başka bir 
şey düşünemiyordu. Allah 'ın vadine iyice inanması için kalbini pekiştirmeseydik, 
neredeyse saraya alınan çocuğun kendi oğlu olduğunu açığa vuracaktı. ) 1065 

İnsan dua ederken � .)s- ..6.:) �I (Allah'ım! Kalbimi {sabırla} bağla) diye
bilir. Ancak � ,_}ç, �I �I (Allah' ım!  Kalbimi mühürle) demesi güzel olmaz. 

d) Allah Teala bu ayette müşriklerin Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
için kendisine iftira ettiği iddialarını nakletti. İlk yoruma göre onların iddialarına 
bir cevap vermiş olmaz. Zira onlara şu şekilde cevap verilir: Eğer Muhammed 
Rabbine yalan söz isnat etseydi, Allah'a karşı ona hiçbir yarar sağlayamazdınız. 
Hatta Allah Teala onu yakalasaydı, kurtarmaya gücünüz yetmezdi: "Veya, 'onu 
uydurdu' derler. De ki: Eğer onu uydurdumsa, beni Allah'a karşı h içbir şekilde 
savunmazsınız" 1066 

Kimi zaman Kur' an-ı Kerim, müşriklerden kendisinin veya pasajlarından bi
rinin benzerini getirmelerini isteyerek onların bu iddialarına cevap vermiştir. Kimi 
zaman da, Kur'an' ın hak olduğunu, onların ise iftira eden yalancılar olduğunu 
gösteren kesin deliller ileri sürmüştür. Dolayısıyla bu yorum, Mekkeli müşriklerin 
iddialarına cevap olarak gayet güzel olur. Sadece sabretmek ise , güzel olmaz. 

e) Bu ayet-i kerime konumuzla yakından ilgilidir. Eğer Allah Teala dileseydi 
ona imkan tanımazdı. Kur'an' ın Kur'an'la tefsiri, en güzel tefsir yöntemlerinden 
biridir. 

f) Ayetin akışında herhangi bir şekilde sabra delalet yoktur. Ne delalet-i mu
tabaka, ne delalet-i tazammun, ne de delalet-i iltizami söz konusudur. O halde 
Allah Teala'nın burada sabrı kastettiği nereden anlaşılır? Doğrusu burada başka 
bir manaya ulaşmak mümkün değildir. Allah'ın peygamberine müdahale ede-

1062 el-Bakara 2/8. 
1063 el-Ciısiye 32/23: 
1064 el-Kehf 18/14. 
1065 el-Kasas 28/10. 
1066 el-Ahkaf 46/8. 
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bileceği, onun kendisine iftira etmesine fırsat vermeyeceği yorumunun dışında 
yapılan bütün yorumlar geçersizdir. Nitekim bir çok ayette Allah Teala, böyle bir 
şeye izin vermeyeceğini belirtmiştir. 

g) Allah Teala, dilemesi durumunda Hz. Peygamber' in onlara Kur'an okuya
mayacağını, vahyi öğretemeyeceğini, bütün bunların ancak O'nun bilgisi, izni ve 
iradesi çerçevesinde gerçekleşeceğini haber vermiştir: "De ki: Allah dileseydi ben 
onu size okumazdım, size de bildirmemiş olurdu. Daha önce yıllarca aranızda 
bulundum, (hiçbir yalanımı bulamadınız. Çünkü her zaman doğruyu söyledim. 
Şimdi de doğruyu söylüyorum. Bunu) hiç düşünmüyor musunuz?"1067 Bu, son 
derece güçlü ve açık bir delildir. Bu ayet şu anlama gelir: Bu söz, benim tara
fımdan söylenmemiştir. Bu sözü uydurup Allah'a nispet edecek gücüm de yok. 
Eğer böyle bir şey güç yetirilebilecek konulardan olsaydı ,  ilim öğrenmiş, yazı 
yazmasını bilen, insanların arasına karışmış ve onlardan bilgi öğrenmiş kimseler 
için daha kolay olurdu. Ancak hakikat şu ki; Allah Teala beni peygamber olarak 
gönderdi. Eğer O dileseydi Kur'an'ı indirmezdi. Kolayca telaffuz etmemi nasip 
etmezdi. Onu size okumama izin vermezdi .  Ne benim dilimle ne de başkasının 
diliyle onu size öğretmeme müsaade etmezdi. Gerçek şu ki; Allah, Kur'an' ı bana 
vahyetmiştir. Onu size okuyup öğretmem için de bana izin vermiştir. Çünkü siz 
ondan habersizsiniz. Eğer bu sözler, sizin iddia ettiğiniz gibi yalan ve iftiradan 
ibaret olsaydı, Allah Teala benden başkasına kendi sözünü size okumasını ve si
zin de onun sayesinde ilahi mesajı anlamanızı sağlardı. Çünkü insanoğlu yalana 
müracaat etmekten aciz değildir. Siz, bu Kur'an'ı ancak benim vasıtamla işitip 
öğreniyorsunuz. Benim dışımda birinden işitmiyorsunuz. 

Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, Kur'an' ı başkasından 
öğrendiği veya kendi kafasından uydurduğu şeklinde ileri sürülebileceği farz edi
len bir iddiaya şu şekilde cevap vermiştir: "Daha önce yıllarca aranızda bulun
dum" Yani beni iyi tanırsınız. Yürüyüşümü, bir yere girişimi, bir yerden çıkışımı, 
doğruluğumu, emanete riayet etmemi, kısacası her halimi iyi bilirsiniz. Dola
yısıyla hiçbir surette Kur'an'dan bir ayet dahi söylemeye imkanım yoktu. Ne 
Kur'an' dan, ne de onun bir kısmından haberim vardı .  Bir anda, hiç çalışmadan, 
hiç öğrenmeden ve Kur' an' daki bilgilere ulaştırabilecek sebeplere tevessül etme
den onu size okudum. İşte bu, Kur'an' ın Allah tarafından bana vahyedildiğini ,  
O'nun katından bana indirildiğini gösteren son derece açık ve güçlü delillerden 
biridir. Eğer Allah dileseydi böyle yapmazdı. Yani benim Kur'an okumama imkan 
vermezdi .  Ben de, ondaki bilgileri öğrenmenize yardımcı olamazdım. Ancak Al
lah Teala Kur'an' ı  size okumamı sağladı .  Bu sayede sizin de ondan bilgi öğren
menize imkan verdi. Bana vahiy verilmeden önce siz, ne Kur'an' ın tamamını, ne 
de bir kısmını biliyordunuz. Ben de vahyedilmeden önce, onun ne tamamını, ne 
de bir kısmını okuyordum. 

1067 Yunus 10/16. 



602 ·:· Be da i' ut-tefsir 

Bu delilin sağlamlığı, kurgusunun güzelliği ve delaletinin açıklığı iyice düşü
nülmelidir. Şu ayet de, buna benzer: "Dileseydik andolsun ki, sana vahyettiğimizi 
alıp götürürdük. Sonra bize karşı duracak bir vekil de bulamazdın. "1068 Bura
ya kadar anlattıklarımız, şu ayetlerde belirtilenlere uygundur: "Yoksa senin için 
Allah 'a karşı yalan yere iftira etti mi derler? Allah dilerse senin kalbini mühür
ler, batılı da yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı 
bilendir. " 1069, "Eğer o, bazı laflar uydurup bize iftira etseydi ,  Elbette onun sağ 
elini (gücünü kuvvetini) alırdık. (buna gücümüz elbette yeter. ) 1070 Ayrıca bu ayet, 
Kur'an' da zikredilen ve bir çok meseleye ışık tutan bağımsız bir delildir. 

h) Kur'an'daki bu tür ifadeler, olumlu anlam için değil de , olumsuz mana 
için kullanılmıştır. Mesela şu ayetlerde olduğu gibi: "Dileseydik andolsun 
ki, sana vahyettiğimizi alıp götürürdük. Sonra bize karşı duracak bir vekil de 
bulamazdın. " 1071 , "Ey İnsanlar! Allah dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir, O, 
buna Kôdir'dir. " 1072 , "O, dilerse rüzgarı durdurur, yelkenle giden gemiler o zaman 
denizin yüzünde durakalır. Bunlarda, sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için 
deliller vardır. " 1073, "Önlerinde ve ardlarında olan göğü ve yeri görmezler mi? 
Dilesek onları yere geçirir veya göğün bir parçasını  başlarına indiririz. Bunlarda, 
Allah ' a yönelen her kul için dersler vardır. " 1074 Bu ayetlerin benzerini çoğaltmak 
mümkündür. Bu tür cümlelerde irade ifade eden fiilden sonra ifadeler olumsuz 
mana taşır. Mesela Dileseydik andolsun ki, sana vahyettiğimizi alıp götürürdük. 
ayeti, Allah Teala'nın vahyedilenleri götürmediği anlamına gelir. 

ı )  Kalbin mühürlenmesi sabrı gerektirmez. Hatta kimi zaman kalbin mühür
lenmesi sabrı kaldırır. Bir başka ifade ile , kalp mühürlendiği vakit, sabır ortadan 
kalkar ve kalp zayıflar. Kalbin bağlanması ise böyle değildir. Çünkü kalbin bağ
lanması sabrı gerektirir. Nitekim bu durum, şu ayeti kerimede görülmektedir: 
"Allah kendi katından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. 
Sizi arıtmak, sizden şeytan vesvesesini gidermek, kalblerinizi pekiştirmek (bağ
lamak {�_,J.; .)s- .k:...J } )  ve sabatınızı artırmak için gökten size su indirmişti. " 1075 
.k:)lkelimesi , lügatte bağlamak anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki, herhangi bir 
mesele karşısında sabredenlere ..:ı; .la,J (Kalbini bağladı) denir. Çünkü o kimse, 
kalbinin sızlamasına mani olmuştur. Nitekim Arapların şu ifadesi de bu kabilden
dir: _;Wı J,.�ıJ Y' (0, kendine hakim biridir/soğukkanlıdır) 

1 068 el-İsra 1 7/86. 
1069 eş-Şura 42/24. 
1070 el-Hakka 69/44-45. 
1071 el-İsra 1 7/86. 
1072 en-Nisa 4/133. 
1073 eş-ŞCıra 42/33. 
1074 Sebe' 34/9. 
1075 el -Enfal 811 1 .  
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Vahidi {�.,ü � k _)} ifadesinde geçen ._fa- harf-i cerrinin zfüd olduğunu 
söylemiştir. Bu durumda ayet kalblerin üzerinin değil de,  kalbin kendisinin bağ
lanması anlamına gelir. Ancak hakikat, onun iddia ettiği gibi değildir. Çünkü bir 
şeyi bağlamak ile o şeyin üstünü bağlamak arasında büyük fark vardır. Mesela 
deve ve atın bağlandığı söylenir. Ama deve ve atın üzerine bağlandığı söylen
mez. Arap dilinde bir şeyi tamamen bağlamak ifade edileceği zaman �.> fiili ..fa
harf-i cerri ile kullanılır. Bununla bağlanan nesnenin tamamen bağlandığı kaste
dilir. Bu yüzden, � .fa- J,.�.J ifadesi � �J ifadesinden daha güzeldir. 

Netice olarak diyebiliriz ki; kalbin bağlanması, sabır ve dayanıklılık açısın
dan daha uygundur. Mühürlenmesi ise böyle değildir. 

k) Mühürlemek, kalbin hissetmeyecek ve anlamayacak şekilde bağlanması 
anlamına gelir. Mühürlemek, öğrenmeyi ve yönelmeyi engelleyen bir durum
dur. Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlarının "Muham
med Kur'an'ı kendisi uydurdu" sözünü anlıyordu. Bu sözün ne anlama geldiğini 
biliyordu. Dolayısıyla Allah Teala, onun kalbini bu sözleri anlamaktan alı koy
mamıştı. 

"Evet, bu söyledikleriniz doğrudur. Ancak Allah'ın onun kalbini mühürleme
si, müşriklerin ezalarından etkilenmesini önlemek anlamına gelir. " şeklinde bir 
itirazda bulunulabilir. Buna şu şekilde cevap veririz: Bizim belirttiğimiz hususun, 
kalbin mühürlenmesi olarak isimlendirilmesi daha uygundur. Çünkü Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- onların sözlerinden dolayı incinmiş ve üzülmüş
tür. Nitekim bu hususta Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Onların söyledikleri
nin seni üzeceğini elbette biliyoruz; doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar, fakat 
zalimler Allah' ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. " 1076 Müşriklerin eziyetlerinin 
Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- rahatsız etmesi, Allah ' ın ona lutfettiği bir 
ihsanıdır. Çünkü hiçbir peygamber onun gibi eziyet görmemiştir. 

Son olarak şunu ifade ederiz ki ; ayet-i kerimenin yorumu hakkında 
Katade'nin görüşü doğrudur. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 1077 

1076 el-En'am 6/33. 
1077 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s .  185-190. 
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25. O, kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri af eden ve ne işle
mekte olduğunuzu bilendir. 

26. İman edip salih amel işleyenlere icabet eder ve onlara /üt/undan 
daha fazlasını da verir. Ktıfirlere gelince, onlar için çok çetin bir azab 
vardır. 

27. Eğer Allah kullarına rızkı yaysaydı, yeryüzünde elbette azgınlık 
ederlerdi. Fakat O, dilediğini bir ölçü ile indirir. Muhakkak O, kulların
dan haberdardır. Çok iyi görendir. 

28. O, ümitsizliğe düşmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmeti
ni yayandır. O, gerçek dost ve yardımcıdır, hamde layık olandır. 

29. Göklerle yerin yaratılışı ve onlarda yaydığı her bir canlı, O'nun 
(birliğinin) ôyet (alômet)lerindendir. Ve O, dilediği zaman onları topla
maya gücü yetendir. 

30. Size isabet eden her musibet, ellerinizle kazandıklarınız sebebi 
iledir; çoğunu da affeder. 
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31 . Siz, yeryüzünde aciz bırakabilecekler değilsiniz. Sizin Allah 'tan 
başka ne bir velin iz, ne de bir yardımcınız vardır. 

32. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir. 

33. Dilese, rüzgarı durdurur da o gemiler de üstünde akmaksızın 
kalırlardı. Şüphesiz ki bunlarda çok sabreden ve çok şükreden herkes 
için ayetler vardır. 

34. Yahut kazandıkları sebebi ile o gemileri (batırıp) helak eder. Bir 
çoğunu da af eder (kurtarır) .  

35 . Ta ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacakları 
bir yer olmadığın ı bileler. 

36. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçimidir. Allah 'ın yanında 
bulunanlar ise iman edip Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve 
daha süreklidir. 

37. Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları 
zaman affederler. 

Tefsiri: 

Allah Teala 36. ayette kendi katında olanların iman edip Rablerine tevekkül 
edenler için daha hayırlı olduğunu haber verdi .  İman ve tevekkülden maksat ise , 
tevhid inancıdır. 

37. ayette geçen Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar ifa
desi, şehevi dürtülerden kaçınmak anlamına gelir. Ayetin devamında yer alan 
kızdıkları zaman affederler. bölümü ise, öfkeye muhalefet etmek anlamına gelir. 

Hasılı Allah Teala bu iki ayette , bütün hayrın kaynağı olan tevhid, iffet ve 
adaleti bir arada zikretmiştir. 1078 

38. Onlar ki, Rabblerinin çağrısın ı  kabul ederler, namazı dosdoğru 
kılarlar, işleri de aralarında meşveret (danışma) iledir, kendilerine verdi
ğimiz rızıktan da infak ederler. 

39. Bir haksızlığa uğradıklarında, üstün gelmek için aralarında yar
dımlaşır/ar. 

-------------
1078 el-Fevfüd, s. 81 .  
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Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, müminlerin birbirlerine yardım edip haksız
lığın üstesinden gelebilecek güce sahip olmalarını övmüştür. Kendilerine zulüm 
eden insanları yakalayıp onlardan haklarını tam olarak alma imkanına kavuşun
ca onhrı, yüce ahlakın bir parçası olan bağışlama ve hoş görmeye teşvik etmiştir. 
Nitekim bu konuda bir sonraki ayette şöyle buyurmuştur: "Bir kötülüğün karşı
lığı, aynı  şekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barışırsa, onun ecri Al/ah 'a 
aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. " 1079 

Allah Teala bu ayette şu üç durumu zikretmiştir: 

a) Adalet: Allah Teala adaletle karşılık vermeyi mübah kılmıştır. 

b) İyilikle Karşılık Vermek: Yüce Allah bu şekilde karşılık vermeyi teşvik et
miştir. 

c) Zulüm : Allah Teala zulmü haram kılmıştır. 

"Haksızlık karşısında yardımlaşmak ile affedip bağışlamak birbiriyle çelişir
ken ikisini övmek nasıl mümkün olur?" şeklinde bir itiraz varid olursa şu şekilde 
cevap verilir: Allah Teala düşmandan intikam ve öç alınmasını övmedi. Aksine 
O, yardımlaşmayı övdü. Yardımlaşmaktan maksat da, insanların haklarını tam 
olarak alabilecek güce ve imkana sahip olmaları demektir. İnananlar düşmanla
rından haklarını alacak güce sahip oldukları zaman, Allah Teala onları bağışla
maya teşvik etti. Selef alimlerinden biri bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Ashab-ı 
kiram zelll olmaktan hoşlanmazlardı .  Ama düşmanlarına karşı üstün geldikleri 
zaman, onları bağışlarlardı .  Bu yüzden Allah Teala onların intikam alabilecek 
güce sahip olduktan sonra affetmelerini övmüştür. Yoksa aciz ve zelil olduğu için 
bağışlamak zorunda kalmalarını övmemiştir." 

İşte bu, Allah Teala'nın şu ayetlerde kendisini medhettiği kemal vasfının 
tam olarak aynıdır: "Allah ziyôdesiyle affedici ve kadirdir. " ,  1080 "Allah, Gafür ve 
Rahfm 'dir. "1081 Konuyla ilgili meşhur bir rivayette şöyledir: Arş ' ı  taşıyan melekle
rin sayısı dörttür. Bunlardan ikisi "Ey Allah' ım!  Ey Rabbimiz! Seni hamd ederek, 
her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. İlminden sonra gelen hilminden dolayı 
Sana hamd olsun! "  der. Diğer ikisi de, "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz l Seni hamd 
ederek, her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Kudretinden sonra gelen affın
dan dolayı Sana hamd olsun!" der. 1082 

1079 eş-Şura 40. 
1080 en-Nisa 4/149. 
1081 el-Bakara 2/218.  
1 082 Suyfıtl, ed-Durru'l-mensfır, VIJ, 274;  İbn Kesir, Tefsir, iV, 78. 
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Hz. İsa {a .s . )  da şöyle demiştir: "Onlara azabedersen, doğrusu onlar Senin 
kullarındır; onları bağışlarsan, Güçlü olan, Hakim olan şüphesiz ancak Sensin. "  1083 

Bu ayet şu anlama gelir: Eğer onları bağışlarsan, kemal-i kudret olan izzetinden 
ve kemal-i ilim olan hikmetinden dolayı bağışlarsın. Onların yaptıklarını bildik
ten, gücünle onları kuşattıktan sonra affedersin. Oysa yaratılmışlar, intikam al
maktan aciz oldukları ve kötülük edenden sadır olan fiillerin iç yüzünü bileme
dikleri için affederler. 

Ayetin aralarında yardımlaşırlar bölümünden ,  müminlerin birbirlerine yar
dım edecek güce sahip oldukları anlaşılır. Başkalarının onlara yardım ettikleri 
sonucu ortaya çıkmaz. İnsanlar üstün gelince çoğunlukla nefisler adalet sınırında 
durmaz. Mutlaka haddi aşarlar. İşte bundan Allah Teala karşılık verirken misli 
ile karşılık vermeyi meşru , daha fazlası ile karşılık vermeyi ise haram kılmış ve 
insanları affa teşviketmiştir. 

A t , }.. · - 'Lhll � 'J �l--:UI \ ;:. � » ll .;.l �i · Lls, � � �� .. � 6 tl- · "'\.'. .,. � . • - � .  ı...s- r:- c� .J � • = , = .r:-J 
40. Bir kötülüğün karşılığı, aynı şekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder 

ve barışırsa, onun ecri Allah'a aittir. Doğrusu O, zulmeden/eri sevmez. 

Tefsiri: 

Bu ayette Allah Teala üç durumdan söz etti: 

a) Kötülüğe karşı adaletle karşılık vermek: Allah Teala buna izin vermiştir. 
b) Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek: Yüce Allah bunu teşvik etmiştir. 
c) Kötülüğe karşı zulümle karşılık vermek: Allah Teala bunu haram kılmıştır. 1084 

41 . Kim de zulme uğradıktan sonra intikamını alırsa, işte onların 
aleyhine bir yol yoktur. 

1083 el-Maide 5/1 1 8. 
1084 Medaricu's-salikln, i l ,  296 . 
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42. Ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık 
gösterenler aleyhine yol vardır. İşte bunlar için çok acıklı bir azab vardır. 

43. Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işler
dendir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede sabır ve bağışlamanın azmedilmeye değer işlerden oldu
ğu belirtilmiştir. 1085 

44. Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun için hiç bir veli 
(dost ve yardımcı) olmaz. Azabı gördüklerinde zalimlerin: 'i!\caba geri 
dönüşün bir yolu var mı?" dediklerini görürsün. 

45. Onları, ateşe arz olunduklarında zilletten boyunlarını bükmüş, 
göz ucuyla gizlice baktıklarını görürsün. İman edenler derler ki: "Mu
hakkak hüsrana uğrayanlar, Kıyamet gününde hem kendilerini hem 
yakınlarını kaybedenlerdir. " Haberiniz olsun ki, muhakkak zalimler, sü
rekli bir azab içindedirler. 

46. Onların Allah 'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir velileri 
(dostları) olmaz. Allah 'ın saptırdığı kimselerin (kurtuluşa) yol bulmala
rına imkan yoktur. 

47. Allah 'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden 
önce, Rabbinizin davetine icabet edin. O günde sizin sığınacak bir yeri
niz de olmaz, (günahlarınızı) hiç inkar da edemezsiniz. 

1085 el-Fevfüdu' l-müşewika, s. 15 .  



48. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Biz sen i  onlara bekçi gönder
medik; sana düşen sadece tebliğdir. Doğrusu Biz insana katımızdan bir 
rahmet tattırırsak ona sevinir; ama elleriyle yaptıkları yüzünden başla
rına bir kötülük gelirse işte o zaman görürsün ki insan gerçekten pek 
nankördür. 

Tefsiri: 

[Nahivciler, usulcüler ve fukaha arasında meşhur bir konu vardır. O da şart 
edatıı:.ıı ' e  ancak var olup olmama ihtimali bulunan hususların bağlanacağı konu
sudur. Mesela & _?\ ._;;t; 0! (Bana gelirsen sana ikram ederim) cümlesi böyledir. 1086 
Bu edata meydana ğelmesi kesin olan hususlar bağlanmaz. Bu yüzden ..::-ıJ.1 ı:.ıı 
�i �\ denmez. Bunun yerine ...!.)-_�\ �I ..:_..,...;J, 1�! (Güneş doğarsa sana ge
leceğim) denir. 1�! edatı ile iki türlü şart cümlesi kurulur. Bu durum, bazı usulcüler 
tarafından problem olarak görülmüştür. Bu yüzden şu şekilde bir itirazda bulun
muşlardır: "Kur'an-ı Kerim' de vukuu kesin olan konularda ı:.ıı edatı kullanılmıştır. 
L;� � L:J j l.... �_) J r 0[_, (Eğer kulumuza indirdiğim izde bir kuşkunuz 
varsa . .  . ) 1087 ayetini buna örnek olarak verebiliriz. Çünkü Allah Teala kafirlerin 
şüphe içinde olduğunu biliyordu . _,1l:JI l_,..a;l.; ıµ J_, ıµ � ,:.,µ (Eğer yapamazsa
nız, ki asla yapamayacaksın ız, o halde ateşten korkun!) 1088 ayetini de buna örnek 
olarak verebiliriz. Çünkü inkarcıların Kur' an' ın bir benzerini getiremeyecekleri 
kesin olarak bilinmektedir. " 

Bu itiraza şöyle cevap verilmiştir: " İlahi hususiyetler Arap dilindeki kalıpla
ra sığmaz. Doğrusu şu ki, Arap dili kuralları beşeri hususiyetlere bağlıdır. Allah 
Teala, Kur'an' ı Arap dili ve üslubuna uygun olarak indirmiştir. Arap adetlerine 
göre güzel ne varsa, Kur'an ona uygun olarak inmiştir. Kötü olarak da ne var
sa, Kur' an' da ona rastlamak mümkün değildir. Genellikle gerçekleşmesi insanlar 
arasında şüpheyle karşılanan durumlar, hem Allah hem de insanlar tarafından 
0jile şart cümlesinde ifade edilmiştir. Şart cümlesinde ifade edilen hususun mü

tekellim veya dinleyen kimse tarafından bilinip bilinmemesi önemli değildir. Bu
nun gibi bizden biri Zeyd'in evde olduğunu bilmesine rağmen ).J I  ..) -4j ı:.> L5  0! 
�_?ti (Eğer Zeyd evdeyse, ona ikram et! ) diyebilir. Çünkü Zeyd'in evde bulunup 
bulunmaması genelde şüpheli bir durumdur. O evde bulunabilir de bulunmaya
bilir de. 0! ile şart cümlesi kurulunca, esas alınan kural budur. Böylece sorun diye 
bir şey kalmaz."  

Kanaatime göre burada bu şekilde bir itiraz ileri sürülemez. Belirttiklerine 
göre kesin olarak meydana gelen bir olay, ı:.ıı edatı ile şart cümlesinde yer alır. 

1086 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 49. [Mütercim] 
1087 el-Bakara 2/23. 
1088 el-Bakara 2/24. 
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Meydana gelip gelmeme ihtimali bulunan durumlar ise, her ne kadar meydana 
geldikten sonra vukuu kesin olaylar arasında yer alsa da yine JJ ile şart cümlesin
de yer alır. Bu durum anlaşıldıktan sonra şu ayet iyice düşünülmelidir : 1 089 Eğer 
yüz çevirirlerse bilsinler ki, Biz sen i onlara bekçi göndermedik; sana düşen sa
dece tebliğdir. Doğrusu Biz insana katımızdan bir rahmet tattırırsak ona sevin ir; 
ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman gö
rürsün ki insan gerçekten pek nankördür. 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala' dan geldiği kesin olan rahmet bJ ile şart 
cümlesi içerisinde yer almıştır. Kötülüğün gelmesi ise 0! ile şart cümlesinde ifade 
edilmiştir. Çünkü Allah' ın insanı bağışlaması oldukça sık meydana gelir. Yine 
bu ayette rahmet, olayın meydana geldiğine delalet eden geçmiş zaman kipi ile 
ifade edilmiştir. Kötülüğün meydana gelmesi ise ,  vukuu kesin olmayan gelecek 
zaman kipi ile anlatılmıştır. Yine ayette rahmetin gelmesi "tattırmak" fiili ile ifade 
edilmiştir. Bu fiil, rahmetin doğrudan onlarla temas ettiğini anlatır. Rahmet, onlar 
için tadılan bir şey olmuştur. Tatmak da, dokunmanın en özel fiilidir. Ayrıca rah
met, ibtida-i ğaye için kullanılan ,y harf-i cerri i le Allah'a izafe edilmiştir. Kötülük 
ise "-;' harf-i cerri ile anlatılmıştır. Bir de, kulların kendi elleriyle yaptıklarına izafe 
edilmiştir. Ayrıca rahmetin tattırılmasını ifade eden ilk cümle tekit harflerindenjı 
ile pekiştirilmiştir. ikinci cümle ise tekit edilmemiştir. 

Kur'an' ın sırları , insanların akıllarının kuşatamayacağı kadar çok ve mükem
meldir. Bu kabilden şu ayetler de düşünülmelidir: "Den izde başın ıza bir musibet 
geldiğinde. O 'ndan başka bütün yalvardık/arınız kaybolup gider. " 1 090 Bu ayette 
müşriklerin başına denizde iken bir felaketin gelmesinin kesin olduğu için şart 
edatı olarak ı�ı kullanılmıştır. "Insanlar hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisi
ne bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. "1091 ayetinde ise 
bunun tersi bir durum söz konusudur. Bu ayette kötülüğün meydana gelmesin
den mutlak olarak söz edilmiştir. Deniz vs. gibi kötülüğün kaçınılmaz olduğu her 
hangi bir kayıt ile kayıtlanmamıştır. 

"insana n imet verdiğimiz zaman, (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de 
zarar dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. "1092 Bu ayette ise şart cümlesi\�! 
ile kurulmuştur. Bu edat, ümitsizliği gerektiren bir kötülüğün meydana geldiği 
izlenimini verir. Çünkü ümitsizlik, insanın kötülüğe uğramasından sonra meyda
na gelmiştir. bu yüzden 1�! edatının kullanılması hedeflenen manayı ifade etmek 
bakımından daha etkilidir. Şu ayette ise bunun tersi bir durum söz konusudur: 
"insana bir n imet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona 

-----�------- ---

1089 Bedfüu' l-fevfüd, !, 50. [Mütercim] 
1090 el-İsra 1 7/67 .  
1091 Fussilet 41/49. 
1092 el-İsra 17/83. 
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bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur. "1093 İnsan, sabrı az ve tahammülü 
kıt olduğu için, ne vakit bir kötülükten korksa hemen duaya sığınır ve dua üstüne 
dua eder. Kötülük başına gelince de ümitsiz hale gelir. 1094 

49. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah 'ındır. Dilediğin i  yaratır, di
lediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk verir. 

50. Yahut hem kız hem erkek çocuk verir, dilediğini de kısır kılar. O, 
bilendir, her şeye Kadir dir 

Tefsiri : 

Allah Teala bu ayetlerde karı-kocanın durumlarını dörde ayırdı .  Aynı za
manda bu durum, vakıa ile de örtüşmektedir. Ayrıca kan-koca için kız erkek 
ne takdir ederse, bunu, onlara kendisinin lutfettiğini bildirdi. Bu yüzden kulun 
Allah' ın gazabına maruz kalması için, O'nun kendisine lutfettiğine rıza gösterme
mesi yeterlidir. 

49. ayette Allah Teala ilk olarak kız çocuğundan bahsetti . Bunun için birkaç 
neden ileri sürülmüştür. Bir yoruma göre kız çocukları toplumdaki yerlerinden 
dolayı ana babanın onları iyi karşılamamasından dolayı meydana gelen eksik 
yönlerini telafi etmek için önce zikredilmiştir. 

Bu yorumdan daha isabetli diğer bir yoruma göre ise şu nedenden dolayı 
kız çocuğundan önce bahsedilmiştir: Bu ayet, Allah Teala'nın ana-babanın de
ğil de , kendi dilediğini yaptığını ifade eden Kur'an pasajı arasında geçmektedir. 
Ana-baba genellikle erkek evlat ister. Allah Teala kendisinin dilediğini yarataca
ğını haber verdi .  Bu yüzden onların istediği yerine, kendi dilediği türden söze 
başladı .  

Bence bu konuda bunların dışında bir neden vardır. Şöyle ki ;  Allah Teala 
cahiliye dönemi insanlarının ikinci plana ittiği kızlardan söz etmeye başladı .  Ma
lum olduğu üzere o dönemdeki Araplar kızlarını diri diri mezara gömüyorlardı .  
Allah Teala ilk önce kızlardan söze başlamak suretiyle onlara: "Sizin nezdinizde 
hakir ve ikinci planda olan kız evlatları benim katımda söze başlarken ilk sırada 
zikre layıktır" mesajını vermiştir. 

1093 Fussilet 41/5 1 .  
1094 Bedfüu' l-fevfüd, 1 ,  47-48. 
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Ayeti kerimede şu husus da düşünülmelidir: Allah Teala kız lafzını (�Li!) laf
zını nekira (belirsiz) olarak zikretmiştir. Erkek C.ı_,5.ill )  lafzını ise ma'rife (belirli) 
olarak kullanmıştır. Böylece kızlar için nekiralıktan doğan eksikliği onları önce 
zikretmekle; erkekler için sonra zikretmekten doğan eksikliği de marife olarak on
lardan bahsetmek suretiyle telafi etmiştir. Çünkü marifelik, noksanlardan uzak
laştırmak demektir. 

Kız evladından dolayı rahatsızlık duymak, Allah'ın şu ayetlerde kötülediği 
cahiliye dönemi ahlaki özelliklerindendir: "Kendisine verilen kötü müjde yüzün
den, halktan gizlenmeye çalışır; onu utana utana tutsun mu, yoksa taprağa mı  
gömsün? Ne kötü hükmediyorlar!" 1095, "Ama Rahman olan A/lah 'a isnad ettiği 
kız evlat kendilerinden birine müjdelenince, o kimsenin içi gayzla dolarak yüzü 
simsiyah kesilir. " 1 096 Bu ayetlerin yorumlarından hareketle rüya yorumcuların
dan biri kendisine "Rüyamda sanki yüzümü siyah gördüm" diyen birine "Ha
mile karın var mı?" diye sormuş. O da "Evet. " deyince , "O zaman kızın olacak" 
demiştir. 1097 

49. ve 50. ayetlerde Allah Teala karı-kocanın dört durumundan söz etti: 
a) Sadece kız evladı olanlar. 
b) Sadece erkek evladı olanlar. 
c) Hem kız, hem de erkek evladı olanlar. Ayette geçen r-P. Jj:. fiili bunu ifade 

eder. 
d) Hanımı h içbir surette çocuk doğuramayan aileler. 

Çocuğun kız mı,  yoksa erkek mi olacağını insanlar bilemez. Bu, ne kıyas
la ne de düşünce ile bilinir. Ancak vahiy yoluyla öğrenilir. İmam Müslim'in 
"Sahlh" inde Sevban' dan naklettiği şu hadis bunun delillerinden biridir: "Bir de
fasında Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- yanında idim. Derken Yahudi 
alimlerinden biri gelip "Esselamu aleyke ey Muhammed! "  dedi .  Hemen bir ham
lede onu ittim. Az kalsın yere düşüyordu.  Bana "Neden beni ittin?" diye sordu. 
Ben de, " (Muhammed yerine) Allah'ın elçisi desene !"  diyerek çıkıştım .  Yahudi, 
"Biz, ailesinin verdiği isimle ona sesleniriz" diye karşılık verdi .  Bunun üzerine Al
lah Resulü "Benim adım Muhammed'dir. Ailem bu ismi bana layık görmüştür. " 
buyurdu. 

1095 en-Nah! 1 6/59. 
1096 ez-Zuhruf 43/17 .  
1 097 Tuhfetu'l-VedCıd fi ahkami'l-mev!Cıd, s. 23-24. 
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Sonra Yahudi Hz.  Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- "Sana bir soru sor
mak için gelmiştim."  dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Cevap olarak 
söylediklerim sana fayda verecek mi?" diyerek karşılık verdi .  Yahudi "Can kula
ğımla dinleyeceğim. " dedi. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem
bir değnek ile yere bir şeyler çizip "Sor bakalım" buyurdu. Yahudi "Yeryüzü ve 
gökyüzü başka yer ve göklerle nerede değiştirilecek?" diye sordu . Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- "Sırat köprüsünden önce karanlıkta" şeklinde cevap 
verdi. Yahudi "Peki sırat köprüsünden ilk önce kimler geçecek?" diye sordu. 
Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Fakir muhacirler" şeklinde cevap verdi. 
Yahudi "Cennete girdikleri zaman alacakları hediye ne olacak?" diye sordu. Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Balığın karaciğerine asılı parça olacak" şek
linde cevap verdi .  Yahudi "Peki, onun üstüne ne yiyecekler?" diye sordu. Allah 
Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Onlar için Cennet boğası kesilecek. Onlar da 
ondan yiyecekler." buyurarak cevap verdi. Yahudi "Peki, içecekleri ne olacak?" 
diye sordu. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Selsebil olarak isimlendirilen 
pınardan içecekler." buyurarak cevap verdi .  Yahudi "Doğru söyledin. Sana an
cak bir peygamberin veya bir kişinin ya da iki kişinin bilebileceği bir konuyu sor
mak için gelmiştim. "  dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Cevap verdiğim 
zaman sana faydası dokunacak mı?" diye sordu. Yahudi "Can kulağıyla dinleye
ceğim. Sana çocuğun neden kız, neden erkek olduğunu sormak için gelmiştim." 
dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Er
keğin suyu beyazdır. Kadınınki ise sarıdır. İkisinin suyu birleşir ve erkeğin menisi 
kadının menisine üstün gelirse çocuk Allah' ın izni ile erkek olur. Yok eğer kadının 
menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk Allah' ın izni ile kız olur. 

Son olarak Yahudi ,  "Doğru söyledin. Muhakkak ki , sen peygambersin ."  dedi 
ve yanımızdan ayrıldı. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurdu: "Bu adam, bana sorduğu zaman bu konuları bilmiyordum. Ancak Al
lah Teala bunların bilgisini bana öğretti . " 1098 

Akıl ve nakil göstermektedir ki; cenin , hem kadının hem de erkeğin suyun
dan yaratılır. Erkek suyunu, kadının rahmine akıtır. Kadın da kendi suyunu bı
rakır. Nihayet her ikisinin suyu, Allah' ın takdir edip dilediği hal üzere birleşir. 
Böylece ikisinin çocuğu yaratılır. Hangisinin suyu üstün gelirse, çocuk ona çeker. 
Nitekim İmam Buhar! Humeyd kanalıyla Hz. Enes' ten şu hadisi nakletmiştir: 

"Abdullah İbn Selam Hz. Peygamber' in Medlne'ye geldiği sırada onun yanı
na geldi ve ona "Sana ancak bir peygamberin bilebileceği üç soru soracağım."  
dedi. Sonra "Kıyamet alametlerinden ilki nedir? Cennet ehlinin yiyeceği ilk şey 
nedir? Çocuk neden babaya ve neden dayılarına çeker?" diyerek sorularını sı
raladı .  Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Biraz önce Cebrfül 
(a .s . )  bunların cevabını bana haber verdi ."  buyurdu . Abdullah İbn Selam "O, 

1098 Müslim, Hayd, 34. 
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melekler arasında Yahudilerin düşmanıdır. " dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- onun sorularına şu şekilde cevap verdi :  "Kıyametin ilk alameti, insanları 
doğudan batıya sürecek bir yangındır. Cennet ehlinin yiyeceği ilk yemek Ziyade
tu kebid hutdur. Çocuğun benzemesi ise şu şekilde olur: Erkek, hanımı ile birlikte 
olur ve ondan önce boşalırsa, çocuk ona çeker. Yok eğer hanımı kendisinden 
önce boşalırsa çocuk kadına benzer." 

Bu cevap karşısında Abdullah İbn Selam "Şahitlik ederim ki Sen, Allah'ın 
elçisisin. "  demiştir. 1099 

Buhar! ve Müslim'de Ümmü Seleme'den nakledildiğine göre Ümmü Sü
leym Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem-, "Ey Allah' ın elçisi! Allah haktan 
utanmaz. İhtilam olduğu zaman kadının gusül abdesti alması gerekir mi?" diye 
sormuş. O da "Sarı suyu görürse evet." cevabını vermiştir. Bu cevap karşısında 
Ümmü Seleme gülmüş ve "Hiç kadın ihtilam olur mu?" diyerek hayretini ifade 
etmiş. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Olmaz da, çocuk ne 
ile ona benzer. " buyurdu . 1 100 

Bu üç hadisten çıkan sonuçlar: 
1 - Çocuk erkek ve kadının suyundan yaratılır. 
2- Çocuğun oğlan veya kız olması, ana-babadan birinin suyunun diğerinin

kinden üstün olmasına bağlıdır. 
3- Çocuğun ana-babadan birine benzemesi iki taraftan kimin suyunun önce 

gelmesine bağlıdır. Kimin suyu daha önce rahime ulaşırsa, çocuk ona benzer. 
Bu konularda tabiat alimlerinin bir bilgisi yoktur. Bu hususlar ancak vahiyle 

bilinir. Onların bilgileri arasında bununla çelişen bir şey de yoktur. A�cak şu ka
darı var ki, Sevban hadisi hakkında insanın aklına bazı düşünceler gelmektedir. 
Hadisin ravilerinden birinin gerektiği gibi hadisi ezberlemediğinden endişe edilir. 
Belki de Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- çocuğun erkek mi, kız mı olaca
ğı değil kime benzeyeceği sorulmuştur. Nitekim Abdullah b. Selam hadisinde bu 
şekilde geçmektedir. İşte bundan dolayı Buhar! bu rivayeti nakletmemiştir. 

Sahihan' da Abdullah İbn Ebi Bekir İbn Enes kanalıyla Hz. Peygamber' in 
şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Allah Teala her rahim için bir melek görev
lendirmiştir. Melek, 'Ya Rabbi bir nutfe yarattın .  Ya Rabbi bir alaka yarattın .  Ya 
Rabbi bir mudğa yarattın' der. Allah Teala ana rahmindeki bebeğin yaşamasını 
murad ettiği zaman Melek, onun erkek mi, kız mı; şaki mi said mi olacağını, ne 
kadar rızıklandırılacağını ve ne kadar yaşayacağını sorar. Bütün bunlar, ana rah
minde karara bağlanır." 1 101 

1099 Buhar!, Ehadlsu'l-enbiya, 1 .  
1 100 Buhar!, İlm, 50; Müslim, Hayd, 32; Ebu Davud, Tahare, 97; Nesaı, Tahare, 1 3 1 ;  İbn Mace, 

Tahare, 107; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 306. 
1 101 Buhar!, Hayd, 17 ;  Müslim, Kader, l; Ebu DavCıd, Sünne, 1 7; Tirmizl, Kader, 4; İbn Mace, 

Mukaddime, 7; 
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Bu hadiste de görülmektedir ki ; Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- çocu
ğun kız ya da erkek olmasını Allah' ın iradesine havale etmiştir. Bunun yanı sıra, 
çocuğun şaki veya said olmasını, rızkının ne olacağını ve ne kadar yaşayacağı 
hususunda tabiatın bir etkisinin bulunmadığını ifade etti. Melek de tabiatın bir 
rolünün bulunduğu hususları yazmaya girişmedi . Dikkat edilirse Abdullah İbn 
Selam Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- ancak cevap verilebilecek bir 
konu olan çocuğun kime nasıl benzediğini sordu. Çocuğun b irine benzemesin
den daha büyük bir olay olmasına rağmen, cinsiyeti hakkında bir soru sormadı .  

Her şeyin doğrusunu en iyi Allah bilir. Eğer Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesel

lem- böyle buyurmuşsa bu, hakkın ta kendisidir. 

Her halükarda bu hadis, kimi tabiatçıların kız veya erkek çocuk yapma yön
temlerini bildikleri iddialarını çürütür. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. ı ı oz 

51 . Allah, bir insanla ancak (ya) vahiy yolu ile konuşur ya bir perde 
arkasından, yahut bir elçi (melek) gönderip izniyle dilediğini vahyeder. 
Şüphesiz O, çok yücedir, hikmeti sonsuz olandır. 

52. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı uahyettik. sen, kitap ne
dir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi ken
disiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir 
yolu göstermektesin. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede yaşam vesilesi olan ruh ile aydınlık vesilesi olan nur bir 
arada zikredilmiştir. Allah Teala peygamberine indirdiği kitabın her iki hususu da 
içerdiğini haber vermiştir. Şöyle ki; Kur'an, kalplerin yaşamasına vesile olan bir 
ruh ve onların aydınlanmasını sağlayan bir nurdur. 1 103 

1 102 Miftahu dari's-saade, s. 278-280. 
1 103 İğasetu'l-lehfan, 1, 2 1 .  
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Allah Teala, Kur'an'ı ruh olarak tavsif etmiştir. Çünkü onunla hayat gerçek
leşir. Yine Kur'an' ı nur olarak tavsif etmiştir. Çünkü hidayet ve aydınlanma onun 
sayesinde meydana gelir. Kur' an, fıtratın bir parçası olan hayat ve nurun öte
sinde bir hayat ve nurdur . . .  Nurun üstünde bir nur . . .  Yaşamın paralelinde bir 
yaşamdır. 1 104 

IJ} b� L}JJ ifadesinde geçen zamirin mercii hakkında ihtilaf edilmiştir. 
Bir yoruma göre buradaki zamir, kitaba döner. Bir diğer yoruma göre ise imana 
racidir. Doğrusu bu zamir, L; ...r'İ 0-" L>-JJ ifadesinde geçen ruh kelimesine döner. Bu 
ayette Allah Teala, emrini, ruh, nOr ve hidayet kıldığını haber vermiştir. Bundan 
dolayı olsa gerek, Allah'ın emirlerine ve Hz. Peygamber' in sünnetine uyanlarda 
bir canlılık, bir nur ve bunlara bağlı olarak bir tatlılık, bir heybet, bir saygınlık ve 
başkalarının mahrum kaldığı hüsn-ü kabul vardır. Nitekim Hasan-ı Basri şöyle 
demiştir: "Mü'min, sempatik ve heybetli olmakla rızıklandırılmış kimsedir. " Allah 
Tea.Ja da şöyle buyurmuştur: "Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan 
aydınlığa çıkarır. İnkô.r edenlere gelince, onların dostları da tô.ğuttur. Onları ay
dınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar Cehennemlik/erdir. Onlar orada de
vamlı kalırlar. " 1 105 İnkar edenlerin dostları tağutlar, onları kendi karakterleri olan 
karanlığa, cehalete ve hevalarına sevk ederler. Peygamberlik ve vahiy nuru on
ları aydınlatır, bu vesileyle neredeyse iman edecek olurlar. Ancak dostları buna 
engel olur. Onların iman etmesine mani olurlar. İşte bu, tağCıtların inkarcıları 
aydınlıktan karanlığa götürmesi demektir. 1 106 

Enes İbn Malik Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Allah 
Teô.lô. her rahim için bir melek görevlendirmiştir. Melek, 'Ya Rabbi bir nutfe ya
rattın .  Ya Rabbi alaka yarattın. Ya Rabbi mudğa yarattın' der. Allah Teô.lô. ana rah
mindeki bebeğin yaşamasını murad ettiği zaman Melek, onun erkek mi, kız mı; 
şaki mi safcl mi olacağını, ne kadar rızıklandırılacağını ve ne kadar yaşayacağını  
sorar. Bütün bunlar, ana rahminde karara bağlanır. " 

' • t .... ı.. , • ,, ' 

� or, :,y\fl � �I J1'Jt u1' j\11 J l.4 J .:..ılJ�I .; l.4 � lŞ-:iJI �I �I� 
53. Göklerde ne var yerde ne varsa, kendisinin olan Allah 'ın yoluna. 

Şunu bilin ki, bütün işler Allah 'a döner . 

1 104 Şiffıu' l-alil, s. 104-105. 
1 105 el-Bakara 2/257 .  
1 1 06 lctimau'l-cüyOşi' l-lslamiyye, s. 5. 
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Rahman ve Rahim Allah 'm adı ile 

1 .  Ha Mfm 

� t ,
I
� � �:J ��\ et j 

2, 3. Apaçık Kitôb'a anda/sun ki b iz, anlayıp düşünmeniz için onu 
Arapça bir Kur'an kıldık. 

4. O, katımızda bulunan Ana Kitôb 'da (levh-i mahfuzda) mevcut, 
yüce ve hikmetle dolu bir Kitôb 'dır. 

Tefsiri: 

İbn Abbas katımızda bulunan Ana Kitôb 'da ifadesini "katımızda bulunan 
levh-i mahflız" olarak tefsir etmiştir. Mukatil de bu ayet hakkında şöyle demiştir: 
"Kur'an' ın bir nüshası, levh-i mahfCız olan Kitab' ın aslında mevcuttur. " 

Ana Kitab tabiri, Kitab' ın aslı anlamına gelir. Ana tabiri her neye izafe edilir
se, o şeyin aslı anlamına gelir. Yedi göğü ve yeryüzünü yaratmadan önce Allah 
Teala Kur'an'ı levh-i mahfCıza yazmıştır. Nitekim bu konuda şöyle buyurmuştur: 
"Hakikatte o (yalanladık/arz, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. " 1 107 
Sahabe, TabiCın ve ehli sünnet ile ehl-i hadisin tamamı, kıyamete kadar mey
dana gelecek her şeyin Ümmü'l-kitab'da kaydedildiği konusunda icma' etmiş
tir. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın yaptığı ve söylediği her şeyi Ümmü' l-kitab'da 
yazdığına delalet etmektedir. O'nun söz ve fiilleri lefh-i mahfOzda kaydedilmiştir. 
Mesela Ebu Leheb yaratılmadan önce elleri levh-i mahfCızda kurumuştur. 

1 107 el-Buruc 85/2 1-22 . 



618 •!• Be da i' ut-tefsir 

�..ll (katımızda bulunan ) ifadesi Ümmü' l-kitab' ın sıfatı olabileceği gibi habe
rin de sıfatı olabilir. İbn Abbas'a göre Ümmü' l-kitab' ın sıfatıdır. Buna göre mana 
şu şekilde olur: O, katımızda bulunan Ana Kitab'da ( /evh-i mahfuzda) mevcut. . .  
İkinci yoruma göre ise ayetin anlamı şu şekildedir: O, Ana Kitôb 'da mevcut, bizim 
nezdimizde hikmet dolu yüce bir Kitap 'tır. Yalancıların zannettiği gibi değildir. Bir 
başka ifade ile siz, yalanlasanız da, inkar etseniz de, o Kitap, bizim katımızda son 
derece yüce, şerefli ve hikmetli bir kitaptır. 1 108 

5. Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan 
vaz mı geçelim ?  

Tefsiri : 

Ayet hakkında iki yorum vardır. Bunlardan birine göre bu ayet, şu manaya 
gelir: Siz ilahi mesajdan yüz çevirdiniz ve haddi aştınız diye, sizi olduğunuz gibi bı
rakıp nasihat etmeyelim mi? Sizden yüz çevirip sizi hakka davet etmeyelim mi?1 1 09 

1 108 Şifau'l-alil, s. 41 -42. 
1 109 Bedfüu' l-fevfüd, ili, 124. 
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6. Daha önceki milletlere n ice peygamberler göndermiştik. 

7. Onlar, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. 

8. Biz bunlardan daha zorba olanları da helak ettik. Nitekim önceki
lerde örneği geçmiştir. 

9. Anda/sun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; "On
ları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı " derler. 

1 0. O, size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size 
yollar yaratmıştır. 

1 1 .  Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O'dur. Biz onunla (kupku
ru), ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece (mezarların ızdan) 
çıkarılacaksın ız. 

12, 13. Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve 
hayvanlar varetmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzer/erine yerle
şince, Rabbinizin ni 'metin i anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tes
bih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz. 

14. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz). 

1 5. Ama onlar, kullarından bir kısmını, O'nun bir cüzü kıldılar. Ger
çekten insan apaçık bir nankördür. 

1 6. Yoksa Allah, yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size 
mi ayırdı ?! 

1 7. Onlardan biri, Rahman'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, 
hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. 

18. Süs içinde yetiştirilip tartışmada görüşünü açıkça beyan edeme
yecek olanı mı istemiyorlar? 

Tefsiri : 

Müşriklerden biri kendisinin kız çocuğu olmasını sevmezdi .  Kendisine kız 
çocuğu haber verildiği zaman üzüntü ve kederden yüzü simsiyah kesilirdi .  Al
lah Teala onların bu özelliğini kullanarak kendisine kız çocuğu yakıştıranlara şu 
şekilde karşı delil ileri sürmüştür: Sizden biri cinsiyetinden dolayı kız çocuğu ol
masını istemezken nasıl olur da bunu bana yakıştırırsınız. Bir başka ayette ise 
bu manada şöyle buyurmuştur: "Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah 'a 
isnat ediyorlar. " 1 1 1 0  

Allah Teala daha sonra müşriklerin kendisine yakıştırdığı kız çocuklarının 
erkeklere göre zayıf ve eksik olduklarını ifade etti. Kızlar eksik oldukları için süs
lenerek eksikliklerini gidermeye muhtaçtırlar. Ayrıca kızlar görüşlerini belirtmek
te de yetersiz kalırlar: Süs içinde yetiştirilip tartışmada görüşünü açıkça beyan 
edemeyecek olanı mı istemiyorlar? Bu ayette Allah Teala, kızların süs içinde 

1 1 10 en-Nahl 16/62. 
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yetiştirilmesi ile onların eksik olduklarını, bu yüzden eksikliklerini gidermek için 
süse ihtiyaç duyduklarına işaret etti. Yine bununla kızların meramını ifade et
mekten aciz, tartışma sırasında delilini ileri süremeyeceğine göndermede bulun
du. Bununla birlikte ayet, üstü kapalı bir şekilde şu manaları da taşır: Süs, yatağa 
alınanlar için bir süslenme aracı kılınmıştır. Ayrıca kadınlar, savaş, mücadele ve 
cesaret gösterilecek durumlar için yetiştirilmez. Bu ayette , zayıflık, acizlik ve ye
tersizlik alameti olarak süsten bahsedilmiştir. 1 1 1 1  

Bu ayet ile müşriklere şu mesaj verilmiştir: Sizden biri kendisinin kız evla
dı olmasından hoşlanmaz. O halde nasıl kendiniz için hoşlanmadığınız bir şeyi 
Allah' a yakıştırırsınız! 1 1 12 
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1 9. Onlar, Rahmôn'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba 
meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak 
ve sorguya çekileceklerdir. 

20. Ve dediler ki: Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu 
hususta bir  bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. 

21 . Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyor
lar? 

22. Hayır! "Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de 
onların izinde gidiyoruz" derler. 

1 1 1 1  es-Savfüku'l-mürsele, il , 483-485 . 
1 1 12 Miftahu dari 's-saade , s. 410. 
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23. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka 
oranın varlıklıları: Babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların 
izlerine uyarız, derlerdi. 

24. Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz (din )den daha doğ
rusunu getirmişsem (yine mi bana uymazsın ız) ? deyince, dediler ki: 
Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. 

25. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalan/ayanların sonu nasıl 
oldu? 

26. Bir zaman İbrahim, babasına ve kavmine demişti ki: Ben sizin 
taptıkların ızdan uzağım. 

27. Ben yalnız beni yaratana taparım .  Çünkü O, beni doğru yola 
iletecektir. 

28. Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak 
bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler. 

Tefsiri : 

lbrahim peygamber yalnızca Allah ' ı  veli edinmeyi ve O'nun dışındaki bütün 
ma'bCıdlardan uzaklaşmayı bir söz olarak kendisinden sonra gelenler için miras 
bırakmıştır. Onun ardından gelen peygamberler ve onlara tabi olanlar birbirle
rinden bu mirası devralmışlardır. Söz konusu miras; la ilahe illallah cümlesidir. 
Kıyamete kadar bu söz, hanlf önderler tarafından kendilerine uyanlara miras 
olarak bırakılmaya devam edecektir. 1 1 1 3  

1 1 13 �-Cevabu'l-kafı, s .  294-295. 
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29. Doğrusu bunları da ataların ı  da kendilerine hak ve onu açıklayan 
bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. 

30. Fakat kendilerine hak gelince: Bu bir büyüdür, b iz onu tan ım ı
yoruz, dediler. 

31 . Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse 
olmaz m ıydı? 

32. Rabbinin rahmetin i onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında 
onların geçimliklerin i  aralarında b iz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördür
me/eri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinın rahmeti on
ların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. 

33. Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehli
kesi) bulunmasaydı, Rahmôn'ı inkô.r edenlerin evlerinin tavanların ı  ve 
çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. 

34. Evlerinin kapıların ı  ve üzerine yaslanacakları koltukları da (hep 
gümüşten yapardık). 

35. Ve onları zinetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya h.:ıyatı
n ın geçim/iğidir. Ahiret ise, Rabbinin katında, Allah 'ın azabından sakınıp 
rahmetine sığınanlara mahsustur. 

36. Kim Rahmô.n'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir 
şeytanı ona musallat ederiz. 

37. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, 
kendilerinin doğru yolda oldukların ı  sanırlar. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerde şu husus belirtilmiştir: Allah Teala' nın bir kimseye şeytanlardan 
birini musallat edip onun yüzünden sapmasına müsaade etmesi ancak o kişinin 
Allah'ın elçisine inen mesajdan yüz çevirip ilgisiz kalmasından dolayıdır. Kişinin 
ilahi mesajdan yüz çevirmesinin cezası, Allah ' ın kendisine, yanından hiç ayrıl
mayan bir şeytanı musallat kılması ve o şeytanın da onu haktan, kurtuluşa giden 
yoldan saptırmasıdır. Bu esnada o kişi, hala doğru yolda olduğunu zanneder. 
Nihayet kıyamet günü Rabbi şeytanı ile birlikte ona, yaptıklarının tam olarak kar
şılığını verince ve helake sürüklenip iflas ettiği ayan beyan ortaya çıkınca şeytan 
dostuna şöyle der: "Keşke benimle sen in aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık 
olsaydı, sen ne kötü arkadaşmışsın!" 1 1 14 Allah'ın zikri olan vahye tabi olup hida
yete ermekten yüz çeviren herkes, kıyamet günü mutlaka bu sözü söyleyecektir. 

Burada şöyle bir soru sorulabilir: Ayetin sonunda "Kendilerinin doğru yolda 
oldukların ı  sanırlar. "  ifadesinde belirtildiği gibi o kimselerin kendilerini doğru 
yolda zannetmeleri onlar için bir mazeret olur mu? 

1 1 14 ez-Zuhruf 43/38. 
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Bu soruya şu şekilde cevap verilir: Bu tür insanların sapıklığa düşmelerinin 
hiçbir şekilde mazereti olamaz. Çünkü onlar Allah ' ın elçisine gelen vahiyden yüz 
çevirdikleri için sapıklığa düşmüşlerdir. Her ne kadar kendilerinin doğru yolda 
olduklarını zannetseler de, hakikatte onlar, hidayet davetçisine uymaktan yüz 
çevirmek suretiyle kabahatlidirler. Eğer sapıtmışlarsa, bil insin ki, kendi kusurları 
ve yüz çevirmeleri yüzünden sapıtmışlardır. Bu kimselerin sapmaları ile kendile
rine hiçbir ilahi mesaj ulaşmayan ve ilahi mesaja ulaşmaktan aciz olan kimsele
rin sapmaları ile bir değildir. Böylesi insanların durumu farklıdır. Kur'an! tehdit 
ise, ilahi mesajla muhatap olup ondan yüz çevirenlere yöneliktir. İlahi mesajdan 
habersiz kimselerin durumu ise şöyledir: Allah Teala, aleyhinde bir delil getirme
den kimseye azab etmez. Nitekim bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
"Biz bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azab edecek değiliz. " 1 1 15, "(Yerine 
göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların 
peygamberlerden sonra Allah 'a karşı bir bahaneleri olmasın!"ı ı ı6, "Biz onlara 
zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. "1 1 17 "Siz farkında olmadan, 
ansızın başınıza azab gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline 
(Kur'an'a) tabi olun! Kişinin: Allah 'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar 
olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği günden sakının)! veya: Al
lah bana hidayet verseydi, elbette sakınanlardan olurdum, diyeceği, yahut azabı 
gördüğünde: Keşke benim için bir kez (dönmeye) imkan bulunsa da iyilerden 
olsam! diyeceği günden sakının! Hayır (dönemeyeceksin iz!) Ayet/erim sana gel
mişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. " l l l 8  

Buna benzer ayetler Kur' an' da çoktur. 1 1 19 

Bu ayetlerde (ez-Zuhruf 43/36-37) şu konu bildirilmiştir: Rahman' ı zikrinden 
maksat, Allah' ın Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- indirdiği Kur'an-ı 
Kerim'dir. Bu kitabı görmezden gelip ondan yüz çevirenlere, bu kitap yokmuş 
gibi davrananlara, onu anlamak, düşünmek ve onunla Allah'ın ne kast ettiğini 
öğrenmek gibi bir derdi bulunmayanlara bu yaptıklarının bir cezası olarak Allah 
Teala bir şeytanı musallat eder. Söz konusu bu şeytan o kişinin yanı başından ay
rılmaz. Hem ikamet halinde hem de yolculuk sırasında onun yanı başında olur. 
Onun dost ve yakını olur. Ne var ki, o ne kötü bir dost, ne kötü bir arkadaştır: 

1 1 15 el-İsra 1 7/15. 
1 1 16 en-Nisa 4/165. 
1 1 1 7 ez-Zuhruf 43/86. 
1 1 18 ez-Zümer 39/55-59. 
1 1 19 Miftahu dari' s-saade, s. 4 7-48. 
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Yemin etti bir annenin göğsünden süt içen iki kardeş 

İlelebed ayrılmamaya karanlık bir gecenin bağrında . . .  

Daha sonra Allah Teala şunu haber verdi: Şeytan yanından ayrılmadığı kişiyi 
saptırır. Onu Allah'a giden yoldan alıkor. Allah'ın yolundan sapan ve hak yola 
girmekten alıkonan bu kimse kendisinin hidayet üzere olduğunu zanneder. Niha
yet iki ahbap kıyamet günü birlikte haşredilir. Biri diğerine :  "Keşke benimle senin 
aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, sen ne kötü arkadaşmışsın!" 1 1 20 
Dünyada iken bana kötü arkadaş olmuşsun. Beni hidayet ayağıma kadar gelmiş
ken onu kabul etmekten beni sen alıkoydun. Beni hak yoldan çıkarıp saptırdın. 
Sonunda helak oldum. Bugün benim için ne kötü dostsun! 

Dünyada başına bir felaket gelen insan, başkalarının da aynı felakete uğ
radığını görünce acıları hafifler ve onlarla teselli bulur. Bu yüzden Allah Teala, 
Cehennem azabına çarptırılan kimselerin bu şekilde acılarının ve ızdıraplarının 
hafiflemeyeceğini haber verdi .  Cehenneme sürüklenen kimse, arkadaşının azab 
çekmesini görünce ne rahatlar ne de neşesi yerine gelir. Başkalarının da ken
disiyle birlikte azab görmesi onun için bir teselli ve rahatlama vesilesi olmaz. 
Halbuki dünya hayatında felaket geniş çaplı olunca, bir teselli kaynağı haline 
gelir. Nitekim Hansa'nın kardeşi Sahr için yaktığı şu ağıtta da bu durum görül
mektedir: 

� � �l.,.>-1 � 
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Etrafımda kardeşlerine ağıt yakanlar çok olmasaydı 
Hiç tereddüt etmeden kıyardım canıma . . .  
Bu insanlar kardeşime ağıt yaktıkları gibi kimseye ağıt yakmadılar 
Bu yardımlaşma ile avuturum kendimi . . .  
Allah Teala Cehennem ehline bu kadarcık bir rahatlamadan bile mahrum 

bırakmıştır. Nitekim onların fayda göremeyecekleri şu şekilde ifade edilmiştir: 
"Zulmettiğiniz için bugün (pişmanlık) size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz, 
azôbda ortaksınız. " 1 1 21 

1 120 ez-Zuhruf 43/38. 
1121 ez-Zuhruf 43/39. Bk. el-Cevabu'l-kafi, s. 136-137. 
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İlahi davete uymaktan geride kalan ve batıla dalan kimselerin arkadaşları sa
yılamayacak kadar çoktur. Şeytanın kendisine musallat edildiği kişi için onlarda 
bir benzerlik vardır. Onlarla teselli bulmak, hayıflanmanın gerçekleştiği gün hiçbir 
fayda vermez. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Zulmettiğiniz için bugün 
(pişman/ık) size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz, azabda ortaksın ız. " 1 122 

Allah Teala Cehennemliklerin azab görürken birbirlerine bakıp teselli bu
larak acılarını hafifletmelerine izin vermemiştir. Oysa dünyada meydana gelen 
musibetler geniş çaplı olduğu zaman, teselliye dönüşür. Felaketzedeler birbirleri
ne bakarak teselli bulurlar. Hansa'nın şu beyitlerinde bu durumu görmek müm
kündür: 

� � �1_,>-l � 
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Etrafımda kardeşlerine ağıt yakanlar çok olmasaydı 
Hiç tereddüt etmeden kıyardım canıma . . .  
Bu insanlar kardeşime ağıt yaktıkları gibi kimseye ağıt yakmadılar 
Bu yardımlaşma ile teselli ederim kendimi. . .  

Teselli sayesinde meydana gelen rahatlama, kıyamet günü birlikte azaba 
çarptırılacak olanlar için söz konusu değildir. 1 123 

38. O şeytan dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına: Keş
ke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne 
kötü arkadaşmışsın! der. 

39. Zulmettiğiniz için bugün (nedamet) size hiçbir fayda vermeye
cektir. Çünkü siz, azapta ortaksınız. 

40. (Resulüm!) sağırlara sen mi işittireceksin; yahut körleri ve apaçık 
sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? 

1 122 ez-Zuhruf 43/39. Bk. el-Cevabu'l-kafi, 5. 1 36-137. 
1 123 er-Ra5fülu't-tebukiyye, 5. 69-70. 
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Tefsiri : 

Hiç kimse sağırlara söz işittireceğini iddia etmez. Bu, yadırgama ifadesidir. 
Ayette geçen bu ifade ile, Mekkeli müşriklere söz dinletmeye çalışan peygambe
rin çabası sağırlara söz işittirmeye çalışan kimselerin çabasına benzetilmiştir. Bu 
ayete isimle (...:....;i ) başlanmıştır. Fiil ile (�) başlanmamıştır. Bununla bir mana 
gözetilmiştir. O da, bu özelliğin sadece Hz. Peygamber' de -sallallahu aleyhi vesellem
bulunduğunu haber vermektir. Buna göre mana şu şekilde olur: Ey Muhammed! 
Sadece sen, inkarcılara ilahi mesajı duyurabileceğini zannediyorsun !  Böylece 
Allah Teala ona, kendisinde sağırları işittirme gücü bulunduğunu iddia eden biri 
gibi hitap etti. 1 124 

1 1 24 el-Fevfüdu'l-müşewika, s. 158-159. 
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41 . Ya biz seni (bu dünyadan) alır götürürüz de, onlardan intikam 
alırız. 

42. Yahut da, onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki, bizim on
lara gücümüz yeter. 

43. Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir 
yol üzeresin. 
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44. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, 
ondan hesaba çekileceksiniz. 

45. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahman'dan başka 
kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? 

46. Anda/sun, biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen 
adamlarına göndermiştik de o, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçi
siyim" demişti. 

47. (Musa) mucize/erimizi kendilerine getirince, bir de bakmışsın, o 
mucizelere gülüyorlar! 

48. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha 
büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba uğrattık. 

49. (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, 
bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler. 

50. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden 
dönüyorlar. 

51 . Firavun, kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hüküm
darlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil 
mi?) Hala görmüyor musunuz?" 

52. "Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak du
rumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?" 

53. "(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onun
la beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?" 

54. Firavun, kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat 
ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. 

55. Onlar bizi bu şekilde öfke/endirince biz de onlardan öç aldık, 
hepsini suda boğduk. 

56. Onları, sonradan gelecek inkarcılara, geçmiş bir ibret ve bir ör
nek kıldık. 

57. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin, 
senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şa
mata etmeye başlar. 

58. "Bizim ilah/arımız mı  hayırlı, yoksa Isa mı?" dediler. Bunu sa
dece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir 
toplumdur. 

59. Isa, sadece, kendisine n imet verdiğimiz ve Israi/oğulları'na örnek 
kıldığımız bir kuldur. 

60. Eğer dileseydik, için izden yeryüzünde sizin yerinize geçecek me
lekler yaratırdık. 
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61 . Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının)  bir bilgisidir. Artık onun 
hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur. 

62. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin . Çünkü o, size apaçık bir 
düşmandır. 

63. İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size 
hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını 
size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah'a karşı gelmekten sakının ve 
bana itaat edin. "  

64 .  Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de  Rabbinizdir. Öyleyse 
O'na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur. 

65. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir 
günün azabından vay o zulmedenlerin haline! 

66. Onlar (bu tavırlarıyla) ancak, kıyamet gününün kendilerine ansı
zın gelmesini beklemektedirler, halbuki bunun farkında değillerdir. 

67. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbiri
ne düşman olurlar. 

68, 69. (Allah, şöyle der:) "Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman 
olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de. " 

70. "Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde Cennete giriniz. " 

71 . Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği 
ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedf olarak kala
caksınız. 

72. İşte bu, yapmakta olduklarınıza karşılık size mzras verilen Cen-
nettir. 

73. Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz. 

74. Şüphesiz suçlular Cehennem azabında devamlı kalacaklardır. 

75. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. 

76. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zalim idiler. 

77. (Görevli meleğe şöyle seslenirler: ) "Ey Malik! Rabbin bizim işimi
zi bitirsin . "  O da, "Siz hep böyle kalacaksınız" der. 

78. Anda/sun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanma
yan /arsın ız. 

79. Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı 
verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız. 

80. Yoksa onların sırların ı  ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı 
sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yaz
maktadırlar. 

81 . (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, 
ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum . "  
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82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah, onların nite
lendirmelerinden uzaktır. 

83. Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inanç
larına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar. 

84. O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hik
met sahibidir, hakkıyla bilendir. 

85. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümran/ığı kendi
sine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır 
ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. 

86. O'nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek 
hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler. 

Tefsiri : 

Bilerek hakkı haber verip onunla konuşanlar şefaat eder. Haktan maksat da 
kelime-i tevhlddir. 1 125 

87. Anda/sun ki onlara kendilerini kim in yarattığını sorsan elbette 
"Allah " derler. O halde nasıl (Allah 'a kulluktan) çevriliyorlar? 

88, 89. (Resulullah 'ın: ) Ya Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavim
dir, demesine karşı Allah: Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam 
olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu. 

Tefsiri : 

Bu ayet ile Mekkeli müşrikler hakkında şöyle denmiştir: 

Allah ' tan başka Rabbin olmadığını, yine O'ndan başka bir yaratıcının bulun
madığını bilmelerine rağmen O'ndan başka hiçbir gerçek ilahın olmadığını kabul 
etmek, yalnızca O'na ibadet etmek yerine ne tarafa yöneliyorlar?1 126 

1 1 25 et-Turuku'l-hükmiyye, s. 213 .  Ayette ifade edildiği gibi, putlar hiç kimseye şefaat edemezler 
ve yardımda bulunamazlar. Çünkü şefaate yetkileri yoktur. Ancak İsa ve Üzeyr peygam
berlerle meleklerin, dilleri ve kalpleriyle hakkı doğrulayan kişi ve varlıklar oldukları için 
inananlara şefaat edecekleri anlaşılır. bk. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, s . 494. 
[Mütercim] 

1 126 Medaricu's-salikin, 1 ,  4 1 1 .  



DUHAN SÜRESİ 
(59 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim.  

2. Apaçık Kitab 'a anda/sun ki, 

3. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları uyar
maktayız. 
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4. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir. 

5. Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz. 

6. Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir. 

7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve 
ikisi arasında bulunanların Rabbidir. 

8. O'ndan başka ilah yoktur, yaşatır, öldürür. Sizinde Rabbiniz, önce-
ki atalarınızın da Rabbidir. 

9. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. 

1 0. Göğün gözle görülür bir duman getireceği günü gözetle. 

1 1 .  Duman, insanları bürüyecektir. Bu, acı bir azabtır. 

12. Rabbimiz, bizden azabı kaldır, çünkü biz artık inanıyoruzderler. 

13. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Öğüt alma zamanı geç
ti. Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. 

14. Ondan yüz çevirdiler "Bu, deli görünümünde eğitilmiş biridir" 
dediler. 

15 .  Biz sizden azabı birazcık kaldıracağız, fakat siz yine inkara döne
ceksiniz. 

16 .  O gün büyük bir şiddetle çarparız; zfra Biz öç alıcıyız! 

1 7. Anda/sun, onlardan önce Firavun toplumuna da imkanlar vere
rek sınamıştık. Onlara saygın bir peygamber gelmişti. 

18. Ey Allah 'ın kulları! Bana gelin, doğrusu ben size gönderilmiş gü
venilir bir elçiyim. 

1 9. Allah 'a- karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil geti
riyorum. 

20. Ben, beni taşlayıp öldürmenizden, benim de Rabbim sizin de 
Rabbiniz olan Allah 'a sığındım. 

21 . "Bana inanmadınızsa benden uzak durun. " 

22. Sonra Musa: "Bunlar, suç işleyen bir toplum "  diye Rabbine dua 
etti. 

23. Allah da şöyle buyurdu: "Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz 
takip olunacaksın ız. " 

24. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar, boğulacak bir ordudur. 

Tefsiri: 

yı )1 kelimesi sakin anlamına gelir. Bu ayette denizin hareketinin durması, 
sakinleştiği zaman atın hareketlerinin durmasına benzetildi. AraplarJ:>JI u .. \.:.:
l_yı Jdedikleri zaman, atın sakin olarak geldiğini ifade ederler. Bu ayette deniz, 
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ata benzetilmiştir. Şöyle ki , denizin iki tarafında hareketi� durması, atın sakin
liğine teşbih edilmiştir. Bu yüzden Hz. Musa'ya (a.s . )  "Denizi sakin, suyunu da 
yana ayrılmış halde bırak." denmiştir. Nitekim bu konuda Allah Teala şöyle bu
yurmuştur: "Biz Musô'ya: "Değneğinle denize vur" diye vahyettik. Hemen deniz 
ikiye ayrıldı, her parçası yüce bir dağ gibiydi. " 1 127 

25. Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler. 

26. Ekinler, güzel makamlar! 

27. Ve zevkü sefa sürecekleri nice nimetler! 

28. İşte böyle oldu ve biz onları başka bir topluma miras verdik. 

29. Onlara gök ve yer ağlamadı. ve kendilerine mühlet de verilmedi. 

30. Andolsun biz, İsrailoğullarını o küçültücü azaptan kurtardık 

31 . Yani  Firavun'dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi. 

32. Andolsun ki, İsrailoğullarına bilerek (kendi zamanlarında) alem
lerin üstünde bir imtiyaz verdik. 

Tefsiri: 

Bu ayette geçen � kelimesinden sonra t.. ifadesinin takdir edildiği konu
sunda müfessirler arasında bir ihtilaf yoktur. Bu durumda ayetin anlamı şu şekil
de olur: Onların hayırlı bir toplum olduğuna dair var olan bilgimize göre İsrailo
ğullarına alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. 

Bu takdire göre t.. rl>- .)s- hal olur. Buna göre mana şu şekilde olur: Onları, 
hallerini ve yaratılmalarından önce seçkin toplum kılınmalarını gerektiren du
rumlarını bilerek İsrailoğullarına alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. 1 128 

1 127 eş-Şuara 26/63. Bk. el-Fevfüdu'l-müşewika, s. 65. 
1 128 Şifau' l-alll, s. 32. 
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33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler verdik. 

34. Bu inkôrcılar da diyorlar ki: 

35. Bir kez öleceğiz ve herşey bitecek. Biz dirilecek değiliz. 

36. Doğru söylüyorsanız, babalarımızı getirin .  

37. Peki onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan önce gelen 
kavimler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helôk ettik. 

38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence 
olsun diye yaratmadık. 

39. Onları sadece hak bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmi
yorlar. 

Tefsiri: 

Hak, bütün mahlukatın yaratıldığı yüce gaye ve hikmetler anlamına gelir. Bir 
çok türü vardır. Bunlardan bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala'nın isimlerinin, sıfatlarının, fiillerinin ve ayetlerinin bilinmesi. 
b) Allah'ın sevilmesi ve anılması, O'na ibadet edilmesi, şükredilmesi ve itaat 

edilmesi . 

c) Allah'ın emredip nehyetmesi ve şeriatlar göndermesi. 
d) Allah' ın her şeyi yönetmesi, hükmünü sağlam vermesi ve mülkünde çe

şitli şekillerde tasarrufta bulunması. 
e) Allah' ın sevap verip cezalandırması; iyileri iyilikleri sayesinde ödüllendirip 

kötüleri kötülükleri yüzünden cezalandırması. O'nun adaleti ve lütfunun izleri 
her zaman görünür. Bundan dolayı kendisine şükredilir. 

f) Mahlukatın Allah Teala' dan başka ilah ve Rab olmadığını bilmesi .  

g) Doğru söyleyeni tasdik edip ikram etmesi; yalan söyleyenin yalanını or
taya çıkartıp onu alçaltması . 

h) Çok ve çeşitli olmasına rağmen Allah' ın isimlerinin ve sıfatlarının izlerinin 
zihin aleminde ve dış dünyada görülmesi vek ullarının vakıaya uygun biçimde 
bunları bi lmesi. 
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ı) Bütün mahlukatın Rab, Fatır, Melik, İlah ve Ma'bud olarak sadece O'nu 
tanıması. 

k) Mukaddes kemalinin izlerinin zuhur etmesi. Çünkü yaratma ve yapma, 
O'nun kemal vasfı ile birlikte olur. O diridir, kadirdir. Bu özelliklere sahip biri, 
ancak irade sahibi bir fail olur. 

m)  Allah'ın mahlukatı hakkında gözettiği hikmeti, onlardan her birini ken
disine layık yere koyması, akıl ve fıtratın güzelliğine şahit olduğu tarzda sevmesi 
ile zuhur eder. 

n) Allah Teala cömertlik etmek, nimet vermek, affetmek, bağışlamak ve hoş 
görmek ister. O halde mutlaka yaratma ve şeriat gönderme bakımından, bunun 
gereklerinin meydana gelmesi gerekir. 

o) Allah Teata'nın övülmesi, methedilmesi, şanının yüceltilmesi, noksan sı
fatlardan tenzih edilmesi ve kendisinin ta'zlm edilmesi gerekir. 

p) Rububiyetini ,  vahdaniyetini ve uluhiyetini gösteren delillerin çok olması. 

Bunların dışında yaratmada bulunan başka hikmetler de vardır. Allah Teala 
bütün yaratılmışları, hak sebeple hak için yaratmıştır. Allah' ın yaratması hak ile 
iç içedir. Zaten yaratmanın kendisi de haktır. Onun kaynağı ve gayesi de haktır. 
Yaratma hak içindir. Allah Teala nedensiz ve gayesiz yere mahlukatı yaratmaktan 
kendisini tenzih eden mümin kullarını şu şekilde övmüştür: "Onlar, ayakta durur
ken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah 'ı anarlar, göklerin ve 
yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ( ve şöyle derler) : Rabbimiz! Sen 
bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. B izi Cehennem azabından koru/" 1 129 
Ayrıca Allah Teala yaratmanın boş yere olduğu düşüncesinin, kendi dostlarının 
değil de, düşmanlarının bir zannı olduğunu haber vermiştir: "Göğü, yeri ve ikisi 
arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkôr edenlerin zannıdır. Vay o inkôr 
edenlerin ateşteki haline!" 1 130 

Ayette geçen hak (J>JI) sevap ve ceza ile tefsir edilmiştir. Ayrıca emir ve 
nehiy ile de açıklanmıştır. Bütün bu yorumlar, bu kavramın anlamının sadece 
bir kısmını ifade eder. Doğrusu hak (J,>JI) Allah' ın uluhiyeti , yaratmayı gerekti
ren hikmeti, işleri idare etmesi, ödüllendirmesi ve cezalandırması anlamına gelir. 
Bütün bunların temelinde Hak vardır. Bütün bunb.r, Hak ile var olmuş, Hak ile 
devam etmektedir. Hepsinin gayesi haktır. Hak dışında başka bir nedenle var ol
malarının imkanı yoktur. Hak olmadan meydana gelmeleri batıl ve abes olurdu. 
Allah Teala da uluhiyeti, hikmeti, mükemmel hakimiyeti ve hamdi ile çelişen bu 
durumdan münezzehtir. 1 131 

1 129 Al-i İmran 3/1 9 1 .  
1 130 Sad 38/27. 
1 13 1  Miftahu dari's-saade, s .  419. 
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40. Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür. 

41 .  O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler. 

42. Yalnız Allah 'ın merhamet ettiği bunun dışındadır. Şüphesiz Allah, 
üstündür, esirgeyendir. 

43. Zakkum ağacı. 

44. Günahkarların yemeğidir. 

45. Tıpkı erimiş madenler gibi karınlarında kaynar. 

46. Sıcak suyun kaynaması gibi. 

47. Tutun onu, Cehennem 'in ortasına sürükleyin . 

48. Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün. 

49. Tad bakalım, hani şerefli olan, üstün olan yalnız sendin ?  

50. İşte o kuşkulanıp durduğunuz şey budur! 

51 .  (Günahtan) korunanlar ( ise) güvenilir bir makamdadır. 

52. Bahçelerde ve çeşme başlarında. 

53. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşı lıklı otururlar. 

54. Bu böyledir; onları iri siyah gözlü hurilerle eşlendiririz. 

55. Orada, güven içinde olarak her yemişi isteyebilirler. 

56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmaz/ar (sürekli olarak yaşarlar) 
Ve (Allah )  onları Cehennem azabından korumuştur. 
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Tefsiri: 

Bu ayetlerde Allah Teala şu hususları bir arada zikretmiştir: 

a} İman edenlerin varacağı yerin güzelliği. 

b) Bu yerde hoşlanılmayan her şeyden emin olunacağı. 

c) Burada meyvelerin, nehirlerin ,  güzel elbiselerin bulunacağı. 

d) Cennetliklerin karşılıklı oturarak samimi ilişki kuracakları . 

e )  Hurilerle evlenecekleri. 

·:· 637 

f) Bütün meyveleri isteyebilecekleri. Bu meyvelerin bitmeyeceğinden, zarar 
vermeyeceğinden ve bozulmayacağından emin olacakları . 

g) Son olarak da Allah Teala onlara, orada ilk ölümden başka bir ölümü 
tatmayacaklarını bildirdi .  

Huri (Jy>..11 ) kelimesi, gözü simsiyah, beyaz tenli, güzel ve alımlı genç kadın 
anlamına gelen .ıJy kelimesinin çoğuludur. 

Zeyd İbn Eslem şöyle demiştir: .ıJ�I gözlerin hayran hayran baktığı kadın 
demektir. ,:r.- ise güzel gözlü anlamına gelir. 

Mücahid ise şöyle demiştir: .ıJ�ı şeffaf yapılı ve açık renkli olduğu için göz
lerin hayran hayran kendisine baktığı kadın demektir. 

Hasan-ı Basri de şöyle demiştir: .ıJ�ı gözünün beyaz kısmının beyazın en 
koyu tonunda, siyahının ise siyahın en koyu tonunda olan kadın anlamına gelir. 

J�ilafzının hangi kelimeden türediği konusunda alimler ihtilaf etmişler
dir. Bu konuda İbn Abbas, "J�\" Arap dilinde beyaz anlamına gelir." demiştir. 
Katade de aynı görüştedir. Mukatil ise bu kelimenin yüzün beyaz olması an
lamına geldiğini söylemiştir. Mücahid de bu konuda şöyle demiştir: 0-:'JI J�\ 
ifadesi, hayra hayran bakılan kadın anlamına gelir. Elbiselerinin üzerinden bile 
bacaklarının iç kısmı görünür. Birinin kalbine bakan kimse, ince ve berrak renkli 
olmalarından dolayı aynada olduğu gibi orada yüzünü görür. 

Bu kelimenin beyazlık anlamına gelen bir kökten türediği konusunda ittifak 
vardır. Bu lafız, hayret etmek anlamına gelen ö r.Jı· dan müştak değildir. 

J�\ kelimesinin asıl anlamı beyazdır. _r.�I ise beyazlatmak anlamına gelir. 

Doğrusu şu ki, J�\ kelimesi gözdeki beyazlığı ifade eder. Şöyle ki; gözün 
beyazının beyazın koyu tonunda, siyahının da siyahın koyu tonunda olması an
lamına gelir. Hasılı her iki durumu birden ifade eder. 
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Cevheri'nin "es-Sıhah" adlı sözlüğünde bu kelime şöyle açıklanmıştır: J_,.,.JI 
gözün beyaz ve siyah kısımlarının , bu renklerin koyu tonunda olması anlamına 
gelir. •V,,.. <İ./I dendiği vakit, kadının dikkat çekici bir beyazlığa sahip olduğu 
anlaşılır. 

Ebu Amr da şöyle demiştir: "J_,.,.JI" ceylanlarda ve öküzlerde olduğu gibi 
gözün simsiyah olması anlamına gelir. İnsanlar arasında böyle bir göze sahip 
kimse yoktur. Kadınlara huri (.:r.JI .;_,.,.JI) denmesi, ceylanlara benzetilmelerinden 
ileri gelir. " 

Asmai de ise göz hakkında kullanıldığı zaman J_,.,.JI kelimesinin ne anlama 
geldiğini bilmediğini söylemiştir. 

Ebu Amr, J_,.,.JI lafzının iştikakı konusunda lügat alimlerine muhalefet etmiş
tir. Bu kelimenin siyah anlamına geldiğini ifade etmiştir. Onun dışındakiler ise 
bu lafzın, beyaz anlamına geldiğini veya siyah içinde beyaz anlamını taşıdığını 
söylemişlerdir. Gözdeki J_,.,.JI (hur) ise, siyah ve beyazın güzelliğinin kaynaşması, 
bir biriyle uyum içinde olması ve bu renklerin her birinin diğerinden güzellik 
kazanması anlamına gelir . •  ıJy ,J::>' tabiri ise , gözün siyahının, siyah rengin koyu 
tonunda, beyazının da beyazın koyu tonunda olması manasına kullanılır. Göz 
bebeği siyahın koyu tonunda, çevresi de beyazın koyu tonunda olsa bile teni 
beyaz olmayan kadınlara, .ıJ_,.,.Jı denmez . 

.:.r.-JI ise .�ı kelimesinin çoğulu olup, kadınların gözlerinin büyük oluşunu 
ifade eder. Gözü büyük erkekler için , ,J:;>'i. gözü büyük kadınlar için ise �Y. ke
limesi kullanılır. 

Doğrusu şu ki .:r.JI lafzı , gözü güzel ve çekici kadınlar için kullanılır. Nitekim 
Mukatil şöyle demiştir: �I, gözleri güzel kadın demektir. 

Gözlerinin ene doğru büyük olması, kadınları güzel yapan unsurlardan biri
dir. Gözün küçük ve dar olması kadınlar açısından kusur sayılır. Kadının şu dört 
yerinin dar ve küçük olması güzeldir: Ağzı, kulak delikleri, burnu ve cinsel organı .  
Şu  dört yerinin de  geniş olması güzel kabul edilir: Yüzü, göğsü, kürek kemikleri
nin arası ve alnı .  

Kadının şu dört yerinin beyaz olması güzel sayılır: Rengi, saçlarını başının 
ortasından ikiye ayırdığı yer, dişleri ve gözlerinin ak kısmı.  Şu dört yerinin de 
siyah olması güzeldir: Gözü, kaşı, kirpiği ve saçı. 

Kadının boyunun, boynunun, saçının ve parmaklarının uzun olması güzel 
kabul edilir. Mecazi olarak da, dilinin, elinin, ayağının ve gözünün kısa olması 
güzel sayılır. Kadının dilinin kısa olması, geveze olmaması; elinin kısa olması, 
kocasının istemediği şeyleri tutmaması ve gereksiz harcamalar yapmaması; aya
ğının kısa olması, dışarı çok çıkmaması ve gözünün kısa olması, bakışlarını ha
ramdan koruması anlamına gelir. 
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Kadının şu dört yerinin ince olması makbuldür: Beli, saçlarını ikiye ayırdığı 
yer, kaşı ve burnu. 1132 

(Günahtan) korunanlar ( ise) güvenilir bir makamdadır. 

Ayette geçen makam, ikamet edilen yer demektir. Güvenilir ise , her türlü 
kötülükten, felaketten ve rahatsız edici şeylerden korunmuş anlamına gelir. İna
nanların kalacağı makam, her türlü güvenin gerçekleştiği bir yerdir. Orada, yok 
olmaktan ,  harap olmaktan ve her türlü eksilmeden emin olunur. Oraya girenler 
de, oradan çıkmayacaklarından, keyiflerinin kaçmayacağından ve üzücü bir şey
le karşılaşmayacaklarından emindirler. 

Emin belde demek, orada ikamet edenlerin başkalarının korktuklarından 
korkmayan kimseler olduğu yer demektir. Allah TeaJa (Günahtan) korunanlar 
(ise) güvenilir bir makamdadır. " ayeti i le Orada, güven içinde olarak her yemişi 
isteyebilir/er. " ayetinde şu iki hususa birden işaret etmiştir: 

a) Mekan güvenliği 

b) Geçim güvenliği. 

Cennete girenler meyvelerin biteceğinden ve meyvelerin zarar vereceğin
den, bozulacağından korkmazlar. Bulundukları yerden çıkarılacaklarına dair de 
bir korku taşımazlar. Orada hiçbir şeyden korkmazlar. Ölümden bile emindirler. 
Orada ölüm korkusu da taşımazlar. 1 133 

Orada ilk ölümden başka ölüm tatmaz/ar (sürekli olarak yaşarlar) Ve 
(Allah) onları Cehennem azabından korumuştur. 

Bu ayetteki istisna, orada hayatın devam ettiğini ve ölümün yaşanmaya
cağını kesin olarak ifade eder. Söz konusu istisna, ilk cümlede geçen ve umum 
ifade eden menfi anlamı, hiçbir şekilde istisnası olmayan metin konumuna getir
di. Eğer, bu ilk cümlede ifade edilen anlamdan bir kimse müstesna tutulacak ol
saydı, istisna-i munkatı' yapmaktansa müstesna tutulacak kimseden bahsetmek 
yerinde olurdu. 

1 132 Hadi'l-ervah, s.  1 78-179. 
1 133 Hadi' l-ervah, s.  89 . 
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Hasılı söz konusu istisna ayeti tekit eder niteliktedir. Ayrıca bir önceki cum
lede geçen hükmün umumlliğini açıkça ifade etmektedir. Bu durum, bütün 
istisna-i munkatı' larda geçerlidir. Bu husus iyice düşünülmelidir. Anlattıklarımız 
Arap dilinin inceliklerine dayanır. 1 134 

� �4 �L;� �� � ov� r-��\ j;Jı � �1 �_) � � 
.i o Q, }.. ıJ , -: , ,  · ' � ı � · Li "' o /\}.. ı) ,(-_b � y � Y' r+'� . - .) � ,. J.r -

5 7. Cehennem 'den korunmaları Rabbinden bir lütuftur. İşte büyük 
kurtuluş budur. 

58. Biz o Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki, düşünüp 
öğüt alsınlar. 

59. Öyleyse bekle, onlar da beklemektedirler. 

1 134 Medaricu's-salikin, 1, 319. 
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Rahmô.n ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Ha. Mim. 
2. Kitap, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilm iştir. 
3. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. 
4. Sizin yaratılışın ızda ve (Allah 'ın ) yeryüzünde yaydığı canlılarda, 

kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. 
5 .  Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah 'ın gökten indirmiş ol

duğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, 
rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için 
dersler vardır. 

6. Işte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah 'ın ayetleridir. 
Artık Allah 'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? 

7. Vay haline, her yalancı ve günahkar kişinin! 

8. O, Allah 'ın kendisine okunan ayetlerin i  işitir de sonra büyüklük 
taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi (küfründe) direnir. İşte onu 
acı bir azap ile müjdele! 

9. (0)  ayetlerim izden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. On
lar için alçaltıcı bir azap vardır! 

1 O. Ötelerinde de Cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah 'ı 
bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap 
onlaradır. 

1 1 .  işte bu Kur'an bir hidayettir. Rab/erinin ayetlerin i  inkar edenlere 
gelince, onlara en kötüsünden, elem verici b ir azap vardır. 

12. Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüz
mesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye den i
zi size hazır hale getirmiştir. 

13. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu 
olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum 
için ibretler vardır. 

14 .  Iman edenlere söyle: Allah ' ın (ceza) günlerinin geleceğin i um
mayan/arı bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu, yaptığına göre ceza
landıracaktır. 

15 .  Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa 
zararı yine kendinedir. Sonra Rabbin ize döndürüleceksiniz. 

1 6. Anda/sun ki Biz, Irailoğullarına Kitab, hüküm ve peygamberlik 
verdik; onları temiz şeylerle rızıklandırdık; onları dünyalara üstün kıldık. 

1 7. Din konusunda, onlara belgeler verdik; ancak, kendilerine ilim 
geldikten sonra bir birlerin i  çekememezlikten ayrı lığa düştüler. Rabbin 
kıyamet günü, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında şüphesiz aralarında 
hükmedecektir. 
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Tefsiri : 

Allah Teala bu ayetlerde dini metinlerin yorumunda ihtilafa düşenlerin, pey
gamberlerin kendilerine getirdiği bilginin kapalı olmasından dolayı ihtilafa düş
mediklerini haber verdi. Hakikatte onlar, kendilerine ilim geldikten sonra ihtilaf 
etmişlerdir. Nitekim bu husus, Kur' an' da çok geçmektedir. 1 135 

1 8. Sonra sen i de din konusunda bir şeriat sah ibi kıldık, ona uy; bil
meyenlerin heveslerine uyma. 

1 9. Şüphesiz onlar, seni Allah 'tan müstağni kılamazlar. Doğrusu za
limler birbirlerin in dostudurlar. Sakınan/arın dostu ise Allah 'tır. 

Tefsiri : 

Allah' ın Hz . Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- verdiği şeriat, emrettiği ve 
razı olduğu her şeyi kapsar. Allah'ın peygamberine verdiği şeriatın onaylamadığı 
her amel, her sevgi, her zevk, her duygu ve her hal batıldır, sapıklıktır. Bilmeyen
lerin hevesinden kaynaklanır. Hiç kimsenin sevdiğine tabi olup sonra onu başka
larına emretme ve bunu da din olarak kabul etme hakkı yoktur. Yine hiç kimse 
sevmediğini yasaklayıp kötüleyemez. Ancak bunları Allah'tan gelen bir hidayet 
doğrultusunda yapıyorsa, o başkadır. Çünkü bu, Allah ' ın peygamberine verdiği, 
ona ve tüm müminlere uymasını emrettiği şeriatın ta kendisidir. Bundan dolayı 
olsa gerek, selef alimleri dini konularda şeriatın dışına çıkan herkesi ehlu 'l-ehva 
(heva ehli) olarak nitelendirmiştir. Bidat ehlini de, heva ehli olarak görmüşler
dir. Bu yüzden onları kötüleyip insanları onlara tabi olmaktan sakındırmışlardır. 
Bu kimselerin ilim sahibi olmaları, ibadet ve zühd ile meşgul olmaları, dünyaya 
meyletmemeleri ve bir takım olağanüstü olaylar göstermeleri bile , kendilerinden 
sakındırılmalarına mani olmamıştır. 

Yunus İbn Abdila'la şöyle anlatmıştır: İmam Şafü'ye Leys İbn Sa'd'ı kast 
ederek "Arkadaşımızın ne söylediğini biliyor musun?" diye sordum. O da onu 
kastederek şöyle dedi: "Eğer onun suyun üzerinde yürüdüğünü görsen, yine de 
ona asla güvenme! Ona önem verme! Onunla konuşma!" Havinin ifadesine göre 
İmam Şafii onun hakkında daha ağır konuşmuştur. Ancak Yunus, onun çok ağır 
olmayan sözlerini nakletmiştir. 1 136 

1 135 es-Savfüku' l-mürsele, il ,  5 12-513.  
1 136 el-Kelam fi meseleti's-sema, s .  281-282 . 
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Allah Teala peygamberine verdiği, ona gereğince amel etmesini vahyettiği 
ve ümmetine de bunu emrettiği şeriat ile bilmeyen insanların hevasını birbirin
den ayırarak her birinin hükmünü açıklamıştır: Şeriata uyulmasını emretmiş, in
sanların hevalarına uyulmasını yasaklamıştır. 1 137 

20. Bu (Kur'an) ,  insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir 
toplum için hidayet ve rahmettir. 

· 21 . Yoksa, kötülük işleyen kimseler, ölümlerinde ve dirilik/erinde 
kendilerini, inanıp yararlı iş işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı san
dılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! 

Tefsiri : 

İnkar edenlerin bu zannını Allah Teala reddetmiştir. Bunu yaparken de insa
noğlunun aklını, bu zannın çirkin ve kötü bir hüküm olduğuna karşı uyarmıştır. 
Bu şekilde yargıda bulunanlar, kötü ve zalim kimselerdir. 

Şayet bu şekilde yargıda bulunmanın çirkinliği, sadece Allah'ın bildirdikle
rine aykırı olmasından kaynaklanıyor olsaydı, Allah Tea!a'nın bu reddi, cümle 
alemin fıtratına göre çirkin olduğu kesin olan iyi işler yapanlar ile kötü fiilleri 
işleyenleri bir tutmanın bizzat kendisinin kötü olmasından dolayı olmazdı. 

'] !J. · � l4..J �= J5� ' , ,.. - �! \ · �.: İ L ·- - '-1 1 · ..:..ı ı - �...:.ı ı ilıı � I � ' 
1 J - ; � ı...;> _r;.....ı,J ı...r-' ; ./) .) ' .) �.) 

� � �J r,4 ��ııı �b � ı� ��Llı :_;. ��')1 4 r r �  0J-� 
..!r r� 0 , <-:ı; �.;r :ıı ı J.�� :  4.J ı:� � - : � ,8 0 -

- ı ;  ı�.:. , .Jj , � '7 Jr - . � , _� � J - -� L5"" � J - �  J 
22. Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese ka

zandığın ın karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez. 

23. Hevdsını ildh edinen, bilgisi olduğu halde Allah 'ın şaşırttığı, ku
lağın ı  ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü?  
Onu Allah 'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar! Anlamaz 
mısın ız? 

1 137 İ' lamu'l-muvakkıtn, 1 ,  81-82. 
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Tefsiri: 

İbn Abbas bilgisi olduğu halde (�-� �) ifadesini Allah ' ın onları yaratmadan 
önce bildiği şeklinde tefsir etmiştir. Bir başka seferinde de "Allah'ın önceden var 
olan ilmine göre" şeklinde yorumlamıştır. Bir keresinde de şöyle demiştir: "Bu 
ifade ile, Ümmü'l-kitab'da önceden var olan durum kastedilmiştir." 

Said b. Cübeyr ve Mukatil bu ifadeyi, "Allah' ın onun hakkındaki bilgisi ol
duğu halde" şeklinde izah etmişlerdir. 

Ebu İshak ise bu ifade hakkında şöyle demiştir: Allah' ın ezeli ilminde, daha 
yaratılmasından önce o kimsenin sapık olacağı tespit edilmişti. 

Buraya kadar verdiğimiz görüşler, müfessirlerin çoğunluğu tarafından nak
ledilmiştir. 

Sa'lebl bu ifadeyi "Allah' ın onun akıbeti hakkında bilgiye sahip olduğu hal
de" şeklinde izah etmiştir. Ayrıca bu ifadenin "Allah Teala onu yaratmadan önce 
onun sapık olduğunu bildiği halde" anlamına geldiğine dair görüş nakletmiştir. 
Beğavi ve Ebu' l-Ferec İbnu'l-Cevzi de bu görüşü nakletmiştir. Buna göre Allah 
Teala o kişinin hidayete ermeyeceğini ezeli ilmi ile bilmektedir. 1 138 

Aralarında Mehdevi'nin de bulunduğu bir gurup alim bu ayet hakkında iki 
görüş zikretmiştir. Bu görüşlerden ilki biraz önce temas ettiğimiz görüştür. Bu 
konuda Mehdevi şöyle demiştir: "Bu ayete göre Allah Teala, onun hidayete er
meyeceğine dair sahip olduğu bilgiyle onu saptırmıştır. Ancak bu konuda başka 
bir görüş daha vardır. Buna göre puta tapan kimse putların kendisine bir fayda 
veya zarar vermeyeceği biliyordu. Buna rağmen yinede doğru yoldan çıkmıştı. 

İlk görüşe göre � � ifadesi, failden hal olur. Buna göre ayet, şu anlama 
gelir: Allah Teala o kişinin dalalet ehlinden olduğunu ezeli ilmi ile bilerek onu 
saptırmıştır. 

İkinci görüşe göre ise r-1y � ifadesi, mefUlden haldir. Buna göre ayetin an
lamı şu şekilde olur: Kafir kimse kendisinin dalalette olduğunu bildiği halde Allah 
Teala onu saptırmıştır. " 

Birinci görüşe göre ayetin anlamı şu şekildedir: Allah Teala, hem onu yarat
madan önce ve hem de sonra, onu, sözlerini, kendisine yakışan ve uygun olan 
şeyleri, başkasından dolayı kendisine uygun olmayan hususları, onun dalalet 
ehlinden olduğunu, hidayete ermeye layık olmadığını, eğer hidayete erdirilmiş 
olsaydı, hidayetin layık olmayan birine verilmiş olacağını bilir. Allah Teala hik
met sahibidir. Bu yüzden her şeyi layık olduğu yere koyar. 

Bu görüşe göre ayet, şu hususlar ile örtüşmektedir: 

1 138 bk. Beğavl, Maalim, iV, 159-160. 
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a- Kaderi ispat hakkındaki görüş, 
b- Saptırılması takdir edilen kişinin hangi hikmete binaen saptırıldığı, 

c- İşlerin gerçek yüzünü açıklayan ve ortaya çıkaran ilimden söz etme, 

d- Her şeyi yerine koymak, 
e- İyiliği layık olana vermek, 

f- Layık olmayanlara iyilik vermemek. 

İşte bütün bunlar bilgi olmadan gerçekleşmez. Allah Teala o kişiyi dalalete 
uygun durumu ve dalaleti gerektiren hallerinden dolayı saptırmıştır. Nitekim Al
lah Teala çoğu zaman bu durumu kendisinin kafirleri saptırdığını ifade ederek 
bildirmiştir: "Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini Islamiyet'e açar, 
kimi de saptırmak isterse, göğe yükseliyormuş gibi, kalbini dar ve sıkıntılı kılar. 
Allah Böylece, inanmayanları küfür bataklığında bırakır. " 1 139 

Bir yoruma göre sapıtan kişi kendisinin doğru yolda olmadığını bilmektedir. 
Şöyle ki; sapıtan kimse, mabudunun kendisine hiç fayda sağlayamayacağını ve 
en ufak bir zarar bile veremeyeceğini bilir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde 
olur: Allah Teala o kişiyi bilgisi varken sapıtmıştır. Bu bilgi onun aleyhine bir delil 
olacaktır. Yani Allah Teala onu, bilgisi yokken,  cahil bir vaziyette saptırmamıştır. 
Buna benzer durumlar, şu ayetlerde görülmektedir: 

"Öyleyse siz de bile bile Allah 'a eşler koşmayın. "1 140, "Ad ve Semud millet
lerin i  de yok ettik. Bunu, oturdukları yerler göstermektedir. Şeytan kendilerine, 
işlediklerin i  güzel gösterdi; onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa kendileri bunu 
anlayacak durumda idiler. "1 141 , "Gönülleri kesin olarak kabul ettiği halde, haksız
lık ve büyüklenmelerinden ötürü onları b ile bile inkar ettiler. Bozguncuların so
nunun nasıl olduğuna bir bak! "1142, "Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, 
öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. (şimdi de getirsek, siz de öncekiler gibi 
yalanlayacaksınız. bu yüzden göndermiyoruz.) Semud milletine gözle görülebi
len bir mucize, b ir dişi deve vermiştik de ona zulmetmiş/erdi. Oysa Biz mucizeleri 
yalnız korkutmak için göndeririz. "1 143, "Musa da: "anda/sun ki, bunları göklerin 
ve yerin Rabbinin açık belgeler olarak indirdiğini b iliyorsun. Ey Firavn! Doğrusu 
senin mahvolacağın ı  sanıyorum" demişti. "1 144, "Kendilerine Kitab verdiklerimiz, 

1 139 el-En'am 6/125. Bk. Şifau'l-alil. s. 30. 
1 140 el-Bakara �/22. 
1 141 el-Ankebut 29/38. 
1 142 en-Nemi 27/14.  
1 143 el-İsra 1 7/59. 
1 144 el-İsra 1 7/102 .  



onu (peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onlardan bir takımı, doğru
su bile bile hakkı gizlerler. "1145, "Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette bi
liyoruz; doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar, fc.kat zalimler Allah 'ın ayetlerin i  
bile bile inkar ediyorlar. "1 1 46, ''Allah, bir milleti doğru yola eriştirdikten sonra, sa
kınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça, sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her 
şeyi bilir. "114 7 Ayetlerden bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Buna göre 
ayet şu anlama gelir: Allah Teala hak yolu iyi bilmesine rağmen o kişiyi doğru 
yola girmekten saptırmıştır. Nitekim bu konuda şöyle bir hadis vardır: "Kıyamet 
günü en fazla azab görecek insan, Allah' ın ilmi ile kendisini faydalandırmadığı 
alimdir. "  1 148 

Doğrudan sapan kimse, doğrunun kendi yaptığının aksi olduğunu bilerek 
hevasına uyar. Hidayet, hakkı tanımak ve hakka göre amel etmektir. Bu yüz
den iki tane zıddı vardır. Biri cehalet diğeri de hakka göre amel etmemektir. 
Bunlardan ilki bilgi bakımından dalaletken ikincisi yöneliş ve amel bakımından 
dalalettir. 

� tabiri Kur'an-ı Kerim' de çeşitli yerlerde bulunmaktadır. Mesela Duhan 
suresinde şu şekilde geçmektedir: � ,,}s;. r-t.:;:.->-1 �.A.JJ (Andolsun ki , onların du
rumunu bilerek seçkin kıldık. ) 1 149 

Bu tabirin geçtiği diğer iki yer ise şu şekildedir: � JI Lo..;! , 1 150 � ._)>- .�ıl ..L.,ö\ J 
1 15 1� .)s;. 

İlk ayet-i kerimede bilme fiili Allah'a aittir. Bu hususta bütün müfessirler it
tifak halindedir. İkinci ayet ile tefsirini ettiğimiz ayette ise iki görüş vardır. Ancak 
tefsirini ettiğimiz ayette tercih edilen görüşe göre bilmek, Allah'a aittir. Selef-i 
salihinin çoğu bu kanaattedir. Diğer ayette ise bilmenin kime ait olduğu konu
sunda iki görüş vardır. her birini savunanlar gerekçelerini sıralamışlardır. Doğru
sunu en iyi Allah bilir. 

Bu ayette hedeflenen, kaza ve kaderin merhalelerini ilim, yazma, dileme ve 
yaratma olarak zikretmektir. 1 152 

1 145 el-Bakara 2/146. 
1 146 el-En'am 6/33. 
1 147 et-Tevbe 9/1 15 
1 148 Bu hadis zayıftır. Heysem! bunun hakkında şöyle demiştir: "Taberani, 'el-Mu'cemu's

sağir' inde bunu nakletmiştir. Senedinde Osman el-Berri vardır. Fellas onun saduk olduğunu, 
fakat çok hata yaptığını ve bidat sahibi olduğunu söylemiştir. Bu yüzden Ahmed b .  Hanbel, 
Nesai ve Darakutni tarafından zayıf kabul edilmiştir." bk. Heysem!, Mecmau'z-zevfüd, 1, 
184. Elbani de bu rivayetin zayıf olduğunu söylemiştir. Bk Elbani, Silsiletu'l-ahadisi'd-daife. 
lV, 138. 

1 149 ed-Duhan 44/32. 
1 150 el-Casiye 45/23.  
1 151 el-Kasas 28/78. 
1 152 Şifau'l-alil, s. 39. 
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Ayette geçen ;;_,L!..;J\ kelimesi gözü kapatan perde anlamı gelir. Bu perde, 
kalbi kapatan perdeden göze sirayet etmiştir. Çünkü kalpte olan iyi ve kötü ne 
varsa, göze yansır. Gözler, kalbin aynasıdır. Kalpte ne varsa yansıtır. Mesela bi
rine aşırı derecede buğz eden, onun sözlerinden ve onunla birlikte oturmaktan 
nefret eden kimsenin bu hoşnutsuzluğu onu görünce veya onunla bir araya ge
lince gözlerine perde olarak yansır. İşte bu perde, söz konusu hoşnutsuzluğun ve 
karşı taraftan yüz çevirmenin bir neticesidir. 

Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- yüz çevirip onun sözlerine ku
lak asmadıkları için kafirlere karşı ağır ceza verilmiştir. Onların gözlerine perde 
konması, onların taşıdıkları düşüncelerin tam olarak kuşatıldığını hissettirir. Tıpkı 
sarığın altındaki kafayı hissettirmesi gibi. Müşrikler Allah' ın indirdiği vahiyden 
yüz çevirince bu örtü onların gözlerine inmiştir. Böylece onlar, hidayetin nerede 
olduğunu göremezler. 1 153 

1 1 53 Bedfüu'l-fevfüd, iV, 2 .  

-
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24. Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve 
yaşarız. Bizi ancak zaman he/Cık eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi 
de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar. 

25. Onlara açıkça ôyetlerimiz okunduğu zaman: Doğru sözlü iseniz 
atalarımızı getirin, demelerinden başka delilleri yoktur. 

26. De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürme
yen kıyamet gününde biraraya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

27. Göklerin ve yerin mülkü Allah 'ındır. Kıyametin kopacağı gün var 
ya, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. 

28. O gün her ümmeti, diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi ki
tabına çağırılır, (onlara şöyle denilir: ) "Bu gün, yaptıklarınızla cezalan
dırılacaksınız! " 

29. Bu Kitôbımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarını
zı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. 

30. İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rab/eri onları rahmetine kabul 
eder. İşte apaçık kurtuluş budur. 

31 . Ama inkôr edenlere gelince onlara: Ayet/erim size okunmuş, siz 
de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz, değil mi? denilir. 

32. ''Allah 'ın vôdi gerçektir, kıyamet gününde şüphe yoktur" dendiği 
zaman: Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz onun bir tahminden ibaret 
olduğunu sanıyoruz; (onun hakkında) kesin bir bilgi elde etmiş değiliz, 
demiştin iz. 

33. Yaptıklarının kötülükleri onlara görünmüş, alay edip durdukları 
şey onları kuşatmıştır. 

34. Denilir ki: Bu güne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün 
sizi unuturuz. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur! 

35. Bunun böyle olmasının sebebi şudur: Siz Allah 'ın ô.yetlerin i alaya 
aldın ız, dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacak/ar
dır ve onların (Allah 'ı) hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. 

36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün ô.lemlerin Rabbi olan 
Allah ' a mahsustur. 

37. Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azizdir, hakimdir. 

Tefsiri : 

"Kitabımız" (lıl:S) fadesinden maksat, kulların amellerinin kaydedildiği bü
tün amel defterleridir. 1 154 

1 1 54 Bedfüu'l-fevfıid, iV, 2 .  
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim. 

2. Bu Kitab 'ın indirilişi aziz, hakim olan Allah katındandır. 

3. Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, ancak gerçek 
üzere ve belirli bir süre için yarattık; inkôr edenler, uyarıldıkları şeyler
den yüz çevirmektedirler. 

4. Ey Muhammed! De ki: "Allah 'ı bırakıp taptığınız şeyleri gördünüz 
mü? Bana gösterin, onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa göklerin yaratı
lışında onların bir ortağı mı var? Eğer doğru iseniz bundan önce inmiş 
olan bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısını  getirin . "  

5 .  Allah 'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap vereme
yecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların 
yalvardık/arından habersizdirler. 

6. insanlar kıyamet günü toplatılınca, putları onlara düşman olurlar 
ve tapınmalarını inkôr ederler. 

7. İı.yetlerimiz onlara açıkca okunduğu zaman inkôr edenler kendile
rine gelen gerçek için: "Bu apaçık bir büyüdür" derler. 

8. veya "Onu Muhammed uydurdu" derler. De ki: "Eğer ben onu uy
durduysam, beni Allah 'a karşı h içbir şekilde savunamazsınız O Kur'an 
için yaptığın ız taşkınlıkları daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahid 
olarak Allah yeter. O, bağışlayandır, merhamet edendir. " 

9. Ey Muhammed! De ki: "Ben Peygamberlerin ilki değilim; benim 
ve sizin başın ıza gelecekleri bilmem; ben sadece bana vahyedilene uyu
yorum. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. " 

10. De ki: "Hiç düşündünüz mü: Eğer bu Kur'an Allah katından 
olduğu halde siz onu tanrmamışsanrz; İsrailoğullarından bir şahid de 
bunun benzerini Tevrat'ta görüp inandığı halde siz inanmaya tenezzül 
etmemişseniz durumunuz nice olur? Şüphesiz Allah, zalim bir toplumu 
doğru yola iletmez. " 

1 1 .  İnkôr edenler inananlar için: "Eğer İslôm iyi bir şey olsaydı, onlar 
ona uymada bizi geçemezlerdi " derler. Onlar doğru yola girmedikleri 
için de "Bu, eski bir uydurmadır" derler. 
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12. Kur'an'dan önce, Musa 'nın kitabı Tevrat, bir rahmet ve rehber-
di. Bu Kur'an, zulmedenleri uyarmak ve güzel davranan/ara müjde ol
mak üzere arap diliyle indirilmiş, kendinden öncekileri doğrulayan bir 
Kitab'dır. 

13. Doğrusu, "Rabbimiz Al/ah 'tır" deyip, sonra da dosdoğru gidenle
re korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. 

14.  İşte onlar Cennetlik/erdir; yaptıklarına karşılık olarak, içinde te
melli kalacaklardır. 

1 5. Biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmi
şizdir; zira annesi, onu, karnında, zorluğa uğrayarak taşımış; onu güç
lükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Sonun
da erginlik çağına erince ve kırk yaşına gelince: "Rabbim! Bana ve anne 
babama verdiğin nimete şükretmemi ve benim hoşnut olacağın yararlı 
bir işi yapmamı sağla; bana verdiğin gibi soyuma da salıJh ver; doğrusu 
Sana yöneldim, ben, kendini Sana verenlerdenim " demesi gerekir. 

Tefsiri: 

İbn Abbas ve ondan sonra gelen müfessirler, � .)Jİ (sağla) ifadesini, bana 
ilham et şeklinde tefsir etmişlerdir. İbn İshak ise şöyle demiştir: Lügat bakımın
dan bu kelime ,  "Senin nimetlerine şükretmek dışında ne varsa her şeyden beni 
alı koy!" anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki, bu babdan türemiş t_jrJI kelimesi, 
tutkun anlamına gelir. Nitekim şu hadiste bu manada kullanılmıştır: J_,....,J LılS 
!liy-1� � _)J-" (.J...., J � .ı.ıı \ J-"' o.ili (Hz .  Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- misvak 
kullanmaya bayılırd ı . ) 1 155 Bu lafız, sanki Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem

misvak dışında her şeyden alı konduğunu ifade eder. " 

Cevheri "Sıhah" adlı sözlüğünde bu kelime hakkında şöyle demiştir: "t_jJ 
fiili geçişli bir fiil olup bir şeye engel olmak, t)l fiili bir şeyden alı konulmak, � jJİ 
�� !alancayı bir şeye yönlendirmek, � t_.;Jl bir şeye tutkun olmak, .ı.ıı l � j_,:-1 
,_;.>-_}J\.; • Ş..:., Allah'tan bana O'na şükretmemi ilham etmesini istedim, O da bunu 
bana ilham etti anlamına gelir. " Buna göre diyebiliriz ki; ayette geçen � _;) fiili, 
bana ilham et, beni şükrüne tutkun eyle, şükrün dışında başka bir şeyİe meşgul 
olmaktan beni koru anlamlarından birine gelir. Kaderiyeye göre bu, Allah Teala 
için makdur değildir. Doğrusu bu, kulun imkanında olan bir iş değildir. 1 156 

1 155 Bk. Zamahşeri, el-Faik, iV, 57; İbnu'l-Esir, en-Nihaye, V, 181 . 
1 1 56 Şifau'l-alll, s. 57. 



Sure :  46 • Ahkaf Suresi ·:· 653 

; - ... J ,,. ,1 -;. ı:ı � ,,. ,,. s. , -::- ! ......ı�I · • ·I.!;,.;. : - · - � - \ . I.  ,.._ LA : - • ı · ' · '  t��:: : ..iJI ..±.] 1 ; ı.1- � ; y .).) . J r:- � � r._r;-' .;_r.. , , � 

G.S:J �T �J.lı.Jl J\.i l?�lj 4 '  ı)ı 03l$. Y- ı)l5 l?�' �-411 .il j J4Jı 
..... ıJ l l J , - , 

01 : 1 .illi - iuı 01� ·=�·..J w - ı .; : � , :1 1  ..:.,1� jj - , , " i  �i · ·ı�i , � -!) , - - - J � � JJ""' J �? ı.F- . 
f.Jc. J;- &.�I ��l � Wf C,dJ\iı �LJ\Jı \� LA J}J j;_ �\ .il j 

,,. >' .ı. ,,. J 

,.{ ' A� : � 1 !l5 o , : , :--J ı - � - 1ı : ;. B : � ı; - l  -:- j .  � ı , " r .;.r..r Y �� ._r,-' � J u-; � ı �, . � r.-4 ..;, _,,., 
- - ..! ' C\ :b. � , n.:. , '1 � - !�ıwt . . . � . .  ı - ıc_L ,.._ u .... �ı.;.-� ·ı<-ı -rY-J � .,, � 1 J r- f-€�.J r:- , . .) r._r-',J 

• ) ) > ,. . ; ..ı. , "' ,,.  � � L�, ;!:.��; :.\j l;,;jJ\  !S2;l:.> -' !<� L::.k 1;.;·�; ı  81 t ;_ 1 , �( � JJJ \  ..;, - · · 
• 1 - ı · - "Ş· \";'. · :  . � ı...r- J.r-- ı.)- . v fi 

,. , " • # ; • , • .. · ' • ,. .. ) • , 
�s- � - ; : q "  · · � ı · 0  , ('.": · � � � 0  !l \ ..:ıı...ıs. 0 · : · - · · · lt; ı- J � � ı..r!' J ı../ J .r.:--' .-- ; , fi"' . J /."-' i .)'::' 

� 2 �El � jjj �Li;..\]� L) _).�t 11 �� GJ }11j � "  · 7' �µ 
.... • , - · 1 ,, � "'" 

.ı r , }.. 12� • 0\� !<.":·lc. .._Jl;:.i : ı iuı ':l ı ı }:.� '1, � : - �ı. " r t:- � . r-:-- ı./-; ; .J . • �J - • 

J\.i � r r 9 ��l�ı ;y -.:.3 �l �� � �Ll �\ y �� �T ı}Li 
.in·� � L ... � LA �  ;.Sı - 1 7<1 - ...., .;.L·1 [o �l- '.11 � !l-.1 1 L.Jı " r � .r , J ı..p:"J ; , J , • 1 · - r-:- < 

ı:ı o .ı. ,,.  ..... .. ' 'J ; ,,. ı:ı � ; ,,,. � !\.;..:.= � \ LA , • l: l_; • L • ! ' U- \jj, \  i L,; • --,:) · 1 l �; · � Lp � � · ı Lill .--.� r u. .J':""""" ...r'� Y �.J � � .J )  
--J ı  -:, 'l ı , - · t ı : � - ·L � .  • 1<- · · :ıi .&: .u }..' • ı1 ...:. ı.h. ı : � • � 

! '.S .T- � �) .(' � , y r.f .r. "( 'Y r=: . � C:--1 , ; 
4r ot ��\ r jiiı lŞ� JjJJs H-sw 

1 6. Onlar öyle kişilerdir ki, yaptıklarının en iyisini onlardan kabul 
ederiz ve onların günahlarını bağışlarız, Cennet halkı arasındadırlar. Bu 
dünyada kendilerine söylenen doğru sözün gerçekleşmesidir. 

1 7. Fakat o kimse ki anasına babasına: "Öf size, benden önce nice 
nesiller gelip geçmiş iken benim öldükten sonra dirilip çıkarılacağımı mı 
bana va'dediyorsunuz?" dedi. Onlarsa Allah 'a sığınarak "Yazık sana, 
etme, gel inan; Allah 'ın sözü gerçektir" derken O; "Bu, eskilerin masal
larından başka birşey değildir" der. 

18. İşte onlar da kendilerine azab sözü gerekli o/muş kimselerdir. 
Kendilerinden önce geçen cin ve insan toplulukları arasında azab içinde 
bulunacaklardır. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. 

1 9. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, onlara yaptık
larının karşılığın ı  verir, asla kendilerine haksızlık yapılmaz. 

20. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün kendilerine denir ki: "Dün
ya hayatında bütün güzel şeylerinizi zayi ettiniz; onların zevkini sürdür
dünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çık
manızdan ötürü bugün, alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız. 
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21 . Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u an; ondan önce ve 
sonra, 'Allah 'tan başkasına kulluk etmeyin" diyen nice uyarıcılar gelmiş
ken, Ahkaf bölgesindeki kavmini uyarmış, "Doğrusu sizin için büyük 
günün azabından korkuyorum"  demişti. 

22. Dediler: "Sen bizi i/Cıhlarımızdan çevirmek için mi geldin? Doğ
rulardan isen bizi tehdit ettiğin şeyi getir. " 

23. De ki: "Azabın ne zaman geleceğine dair bilgi, ancak Allah katın
dadır. Ben görevlendirildiğim şeyi s ize duyuruyorum; fakat sizi cahillik 
eden bir kavim görüyorum. " 

24. Nihayet azabın ufukta geniş bir bulut halinde vadilerine doğru 
geldiğin i görünce "Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. 
Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şey, içinde acı azab bulunan bir 
rüzgardır. 

25. Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Derken onlar o hôle 
geldiler ki evlerinden başka bir şey görülmez oldu. işte biz, suç işleyen 
toplumu böyle cezalandırırız. 

Tefsiri: 

Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. ifadesi, yıkılmaya müsait ne var
sa Rüzgarın onların tamamını yıkacağı anlamına gelir. Yıkıp mahvetmek rüzgarın 
özellikleri arasında yer alır. 1 157 

� . _:i.l W ö.:i.Jİ ı ·�l LM.,.., � �I � - .w �G:; �ı W .:J,� liJ ı· " f..5- - J .) . J \T" . .J , ., 1 � ., 1 J 
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1 157 Zadu'l-maad, iV, 15. 
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26. Onlara size vermediğimiz servet ve kuvvet vermiştik, onlara ku
laklar, gözler ve gönüller yaratmıştık. Fakat ne kulakları ne gözleri ne 
de gönülleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Zira düşünüp ibret almı
yorlardı, tersine bile bile Allah 'ın ayetlerini inkar ediyorlar. ve alay edip 
durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. 

27. Anda/sun, Biz çevrenizdeki kentleri de yok ettik ve belki küfre
denlerden dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. 

28. O zamanlar, Allah 'ı bırakıp da O'na yakınlık  sağlamak için edin
dik/eri ilahlar kendilerine yardım etmeli değil m iydi? Hayır, ilahlar on
lardan uzaklaştılar.:Bu, onların yalanı ve uydurdukları şeydir. 

29. Kur'an'ı dinleyecek cinlerden bir takımını sana yöneltmiştik. Onlar 
Kur'an'ı din/emeğe hazır olunca birbirlerine: "Susun" dediler Kur'an'ın 
okunması bitince, her biri birer uyarıcı olarak mil/etlerine döndüler. 

30. Şöyle dediler: "Ey milletimiz! Doğrusu biz, Musa ' dan sonra indi
rilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu gösteren 
bir Kitab dinledik. " 

31 . "Ey milletimiz! Allah 'a çağırana (Muhammed'e) uyun ve O'na 
inanın da Allah da sizin günahların ızı bağışlasın ve sizi can yakıcı 
azabdan korusun. " 

32. Allah 'a çağırana uymayan kimse bilsin ki, Al/ah 'ı yeryüzünde 
aciz bırakamaz; onların O'ndan başka dostları da bulunmaz; işte onlar 
apaçık sapıklıktadır/ar. 

Tefsiri : 

Bu ayetler birkaç açıdan cinlerin de mükellef varlıklar olduğunu gösterir :  

a) Allah Teala'nın cinleri, Kur'an dinleyip onun emirlerini yerine getirip yasak
larından sakınmaları için Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yöneltmesi. 

b) Cinlerin uyarıcı olarak kavimlerine dönmeleri. Uyarmak, şartlar oluştuk
tan sonra karşı tarafı korkutmak demektir. Buradan cinlerin, kendi toplumlarını 
Hz. Peygamber' e isyan ettikleri takdirde Cehenneme atılmakla korkuttukları an
laşılır. 

c) Cinler, kendi toplumlarına Kur'an' ı dinleyip , akledip anladıklarını ve onun 
doğruya ilettiğini haber vermişlerdir. Onların bu sözü, Hz. Mus'ayı , ona indirilen 
Kitab' ı ,  Kur'an' ın o Kitab' ı  tasdik ettiğini ve doğru yola götürdüğünü bildiklerini 
gösterir. Bütün bunlar işaret etmektedir ki ; cinler, delil olabilecek bir bilgiye sa
hip olmuşlardı. Ayrıca onlar, Kur'an'da olan sorumlulukları yerine getirebilecek 
güçte varlıklardır. Çünkü bir kimsenin sorumlu tutulabilmesi için, bilgisinin ve 
gücünün olması gerekir. 
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d) Cinlerin kavimlerine "Ey milletimiz! Allah 'a çağırana (Muhammed'e) 
uyun ve O'na inanın da" demeleri , onların mükellef varlıklar olduğunu ve Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- davetine uyup, bildirdiklerini tasdik edip 
emrettiklerine itaat etmekle sorumlu olduklarını gösteren açık bir delildir. 

e )  Cinler kavimlerine "Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın" demişlerdir. 
Burada günah lafzı geçmektedir. Günah da, verilen emre muhalefet etmek de
mektir. 

f) Cinlerin kavimlerine "sizi can yakıcı azabdan korusun" demeleri, onlardan 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- çağrısına olumlu yanıt vermeyenlerin 
Allah Teala tarafından elem veren azabdan korumayacağını gösterir. Bu da gös
termektedir ki ; onlar, İslam şeriatına göre sorumlu varlıklardır. 

g) Cinler şöyle demişlerdir: Allah'a çağırana uymayan kimse bilsin ki, Allah' ı  
yeryüzünde aciz bırakamaz; onların O'ndan başka dostları da bulunmaz; işte on
lar apaçık sapıklıktadırlar. Bu ifade ,  cinlerden Allah' ın davetçisine uymakta geç 
kalan kimselere yöneltilmiş ağır bir tehdittir. Bu söz, cinlerin Hz. Muhammed' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şeriatı ile sorumlu oldukları gibi daha önce de Hz. Musa'nın 
(a.s . )  şeriatı ile sorumlu tutulduklarına delil olarak getirilmiştir. Bu mümkün ol
makla birlikte , ayet-i kerime de bu sonucu gerektiren bir bilgi yoktur. 1 158 

Kur'an-ı Kerim' de � J:)> tabiri sadece Ahkaf suresindeki bu ayette geç
mektedir. Allah Teala mümin cinlerin kavimlerine söyledi,ği sözü naklederken bu 
ifadeyi kullanmıştır: . ,. ı �� ..;J., : •• LJ �� - ' ..w · J · · i �l:S 8..-. �ı 8 � lJ 1 J[j 'i' "::T.'. - - � , <f"' ..Y' - . :.r J ' , , • .T - ) 

cj· · ;  0)' JJj J�jı J ı  (Şöyle dediler: "Ey milletimiz! Doğrusu biz: Müsa 'dan 
sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu göste
ren bir Kitab dinledik. ")1 159 

Cinlerin doğru yol anlamına gelen ve Kur'an'da daha ziyade tercih edilen 
� .kl_r> tabiri yerine � J�)> ifadesini tercih etmelerinin bir inceliği vardır. 
Şöyle ki, cinler bu tabirden önce, Hz . Musa'dan bahsedip dinledikleri kitabın 
kendisinden önce ona ve diğer peygamberlere gönderilen kitapları tasdik ettiğini 
söylediler. Onların bu şekilde bir ifade tarzı benimsemeleri Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şu haline benzer: Bilindiği gibi Allah Resulü -sallallahu aleyhi 

vesellem- Mekkeli müşriklere� 5JI ı:,; �.i: LJ L; (Ben peygamberlerin ilki deği/im) 1 160 

demiştir. Bu sözüyle Hz. Peygamber -�allallahu aleyhi vesellem-, kendisinin yeryüzü
ne gönderilen ilk peygamber olmadığını ifade etmiştir. Çünkü ondan önce çeşitli 
toplumlara bir çok peygamber gönderilmişti. Kendisi de ondan önce gönderilen 

1 158 Tariku'l-hicreteyn, s. 390-391 .  
1 159 el-Ahkaf 46/30. 
1 160 el-Ahkaf 46/9. 
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peygamberlerin savunduğu tevhid ve iman ilkelerini tasdik etmiştir. Cinlerde ka
vimlerine şöyle demiştir: Şöyle dediler: "Ey milletimiz! Doğrusu biz, Musô'dan 
sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu göste
ren bir Kitab dinledik. Onların bu sözleri şu anlama gelir: Biz daha önce pey
gamberlerin üzerinde yürüdüğü bir yola davet eden bir kitabı dinledik. Allah'ın 
peygamberlerini tasdik edip onlara inananların bu söze de iman etmeleri gerekir. 
İşte bu bakımdan J:,_,b lafzının burada kullanılması daha isabetli oldu. Çünkü bu 
kelime, davet açısından daha etkilidir. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 1 161 

33. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan A/lah 'ın, 
ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmediler mi? Evet O, herşeye 
kadirdir. 

34. İnkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara: "Nasıl bu ger
çek değil miymiş?" der. "Evet Rabb 'imizin hakkı için gerçekmiş" derler. 
"Öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın" der. 

35. O halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi 
sen de sabret. Onlar hakkında acele etme, onlar va'dedildikleri azabı 
gördükleri gün sanki dünyada gündüzün sadece bir saat kadar kaldık
larını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış/ardan başkası helak edilir 
mi hiç? 

1 161 Bedfüu'l-fevfüd, i l ,  16-17 .  



MUHAMMED SÜRESİ 
!38 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa 
çıkarmıştır. 

2. İman edip yararlı işler yapanların, Rab/eri tarafından hak olarak 
Muhammed'e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve halle
rini düzeltmiştir. 

3. Bunun sebebi, inkar edenlerin batıla uymaları, inananların da 
Rab/erinden gelen hakka uymuş olmalarıdır. İşte böylece Allah, insanla
ra kendilerinden misallerini anlatır. 

4. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun; sonun
da onlara üstün geldiğinizde onları esir alın; savaş sona erince onları ya 
karşılıksız, ya da fidye ile salıverin; Allah dilemiş olsaydı, onlardan başka 
türlü öc alabilirdi, bunun böyle olması, kiminizi kiminizle denemek için
dir. Allah, Kendi yolunda öldürülenlerin amellerin i  boşa çıkarmaz. 

5. Onları doğru yola eriştirir, durumların ı  düzeltir. 
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Tefsiri: 

Allah Teala Kur'an-ı Kerlm' in bir çok yerinde sonraki iyiliğin bazen ilk iyiliğin 
ödülü; sonraki kötülüğün de bazen ilk işlenen kötülüğün cezası olduğunu haber 
vermiştir. Mesela sonraki iyiliğin ilk iyiliğin ödülü olduğuna şu ayeti örnek olarak 
verebiliriz: 

"Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha 
hayırlı hem de (iman/arını )  daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine 
nezdimizden büyük mükafat verirdik. Ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. "1162 

''Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştirece
ğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. "1163 

"Rızasın ı arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle 
karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir. "1 164 

4. ayetin sonunda ve 5. ayette anlatılan hususlar bu kabilden olmayabilir. 
Ahiretteki doğru yola eriştirmek, Cennet yolunun gösterilmesinden ibaret olabi
lir. Buna göre , Allah Teala bu ayette ödül olarak takdir ettiği ahirette doğru yola 
eriştirmeyi, şehitlerin dünyada öldürülmelerine bağlamıştır. Ancak bu iki ayette 
anlatılan hususların , bu kabilde olma ihtimali de vardır. Şöyle ki ; Allah Teala 
kendi yolunda öldürülen kimselerin ölmeden önce yapacaklarını haber verirken 
Onları doğru yola eriştirir, durumlarını düzeltir. buyurmuştur. Bunu da gelecek 
zaman kipiyle yapmıştı . Bu zamanı kullanmakla da, her zaman değişik şekillerde 
bir hidayetin gerçekleştiğini ve durumların git gide düzeldiğini bildirmiştir. Bu 
noktada "Gelecek zaman kipi, nasıl olur da öldürülen insanlardan haber ver
mekte kullanılır?" şeklinde bir itiraz ileri sürülecek olursa şu şekilde cevap veririz: 
"Aslında haber, 4. ayetin sonunda geçen 'amellerini boşa çıkarmaz' ifadesidir. 
Bu durum, onlar öldürüldükten sonra gerçekleşecektir. Daha sonra Allah Teala 
onlar hakkında yeni haberler vermiştir. Bu çerçevede onları doğru yolu iletece
ğini ve durumlarını düzelteceğini bildirmiştir. Çünkü onların kendi yolunda şehit 
düşeceklerini ve canlarını bu uğurda vereceklerini bilmektedir. Netice itibariyle 
deriz ki; Allah yolunda öldürülenlerin iki ödülü vardır. İlki dünyada olan cihada 
giden doğru yolu bulmak, diğeri de ahirette gerçekleşecek olan Cennete gir
mektir. Bu ayeti işitenler, her iki cümlenin ne zaman meydana geleceğini bilir. 
Bu yüzden bunları birbirine karıştırmazlar. Kur'an-ı Kerlm'de bunun örnekleri 
çoktur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 1 165 

1 162 en-Nisa 4/68. 
1 163 el-Ankebut 29/69. 
1 164 el-Maide 5/16 .  
1 165 Şifau'l-alTl, s .  161 .  
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Allah, Kendi yolunda öldürülenlerin amellerini boşa çıkarmaz. Onları 
doğru yola eriştirir, durumlarını düzeltir. 

Bu ayette bahsi geçen doğru yola eriştirmek, onların Allah yolunda öldürül
melerinden sonra gerçekleşecektir. Bu konuda şöyle denmiştir: Allah Teala onları 
Cennete giden yola iletecektir. Amellerini kabul etmek, hasımlarını da razı etmek 
suretiyle ahiretteki hallerini düzeltecektir. 

Bu konuda İbn Abbas da şöyle demiştir: "Allah Teala onları işlerin en doğ
rusuna iletecek ve dünya hayatları boyunca onları koruyacaktır. " Onun bu sözü 
problemli görülmüştür. Çünkü Allah Teala bu ayetlerde, kendi yolunda öldürü
lenleri doğru yola ileteceğinden bahsetmektedir. Ancak Zeccac bu görüşü be
nimsemiştir. Nitekim bu hususta şunları söylemiştir: "Allah onların geçimlerini 
düzeltir ve dünya işlerini yoluna koyar. . .  İbn Abbas bu sözü ile Allah' ın onlara 
hem dünya, hem de ahiret iyiliğini lutfettiğini ifade etmiştir. " Bu görüşü kabul 
edebilmek için ,  mutlaka Kendi yolunda öldürülenlerin ifadesini, hidayet ve du
rumun düzeltilmesi ile uygun bir mana ile te'vll etmek gerekir. 1 1 66 

1 166 Şifau'l-alil. s. 84-85 
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6. Onları dünyada iken tanıttığı Cennete koyar. 

7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah 'a (Allah 'ın dinine) yardım ederse
niz O da size yardım eder, ayakların ızı kaydırmaz. 

8. İnkar edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yap
tıkların ı  boşa çıkarmıştır. 

9. Bunun sebebi, Allah 'ın indirdiğini beğenmeme/eridir. Allah da on
ların amellerini boşa çıkarmıştır. 

1 0. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl ol
duğunu görmezler mi? Allah onları yere batırmıştır. Kafirlere de onların 
benzeri vardır. 

1 1 .  Bu, Allah 'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. 
Kafirlere gelince, onların yardımcıları yoktur. 



1 2. Muhakkak ki Allah, inanıp iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar 
akan Cennetlere koyar; inkar edenler ise (dünyadan) faydalanır/ar, hay
vanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir. 

13. Senin şehrinden -ki ora (halkı) seni çıkardı- daha kuvvetli n ice 
şehirleri yok ettik; onlara bir yardım eden de çıkmadı. 

14. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işi ken
disine güzel görünen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu? 

15 .  Müttakflere vadolunan Cennet'in durumu şöyledir: İçinde bozul
mayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet 
veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada mey
velerin her çeşidi onlarındır. Rab/erinden de bağışlama vardır. Hiç bu, 
ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içiri
len kimselerin durumu gibi olur mu?  

1 6. Onların arasında, seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından 
çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara ''Az önce ne demişti? "  diye so
rarlar. Bunlar, Allah 'ın kalplerini mühürlediği, heva ve heveslerine uyan 
kimselerdir. 

1 7. Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır 
ve sakınmalarını sağlar. 

18. Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? 
Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret al
maları neye yarar! 

1 9. Bil ki, Allah 'tan başka ilô.h yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem 
de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını 
dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. 

20. İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sure indirilmiş ol
saydı! derler. Ama hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz 
edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimse
nin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur! 

21 . (On/arın vazifesi )  itaat ve güzel sözdür. İş ciddiye bindiği zaman 
Allah ' a sadakat göstersı:.: 'erdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. 

22. Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akraba
lık bağların ı  kesmeye dönmüş olmaz mısınız? 

23. İşte bunlar, Allah 'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözle
rin i kör ettiği kimselerdir. 

24. Onlar Kur'an 'ı düşünmüyorlar mı?  Yoksa kalpleri kilitli mi? 

25. Şüphesiz ki, ker ıdilerine doğru yol belli olduktan sonra, arkaları
na dönen leri, şeytan :::Cırüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. 
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26. Bunun sebebi; onların, Allah 'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: 
Bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demeleridir. Oysa Allah, onların giz
lediklerini biliyor. 

27. Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canların ı  alır
ken durumları nasıl olacak! 

28. Bunun sebebi, onların Allah 'ı gazap/andıran şeylerin ardınca git
meleri ve O'nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden 
Allah onların işlerin i boşa çıkarmıştır. 

29. Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah 'ın, kinlerini ortaya çı
karmayacağın ı  mı sandılar? 

30. Eğer dileseydik, Biz onları sana gösterirdik; sen de onları yüzle
rinden tanırdın. Anda/sun ki sen, onları konuşmalarından da tanırsın; 
Allah işlediklerinizi bilir. 

Tefsiri: 

30. ayet münafıklar hakkında nazil olmuştur. Bu ayette münafıkların iki yolla 
bilinecekleri belirtilmiştir: 

a) Bakışa dayalı firaset. 

b) İşitmeye dayalı firaset. 

İbn Teymiye' nin şöyle söylediğini işitmiştim: Bu ayet-i kerimede Allah Teala, 
Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- bakmak suretiyle münafıkları tanıma
sını kendi dilemesine bağladı. Ancak konuşmalarından hareketle onları tanı
masını her hangi bir şarta bağlamadı . Aksine yemin ile pekiştirerek "Anda/sun 
ki sen, onları konuşmalarından da tanırsın" buyurdu. Ayette geçen'-:-'lk>JI � 
(konuşmalarından) ifadesi, konuşma tarzı, konuşulan sözün anlam ve mahiyeti 
manasına gelir.,, 

�kelimesi iki manada kullanılır. Bunlardan biri müspet, diğeri ise menfi 
anlamına gelir. Müspet anlamına gelen de kendi içinde iki kısma ayrılır: 

a) Zeki olmak. Mesela şu hadiste, bu kökten türetilmiş crJİ kelimesi bu 
· �  � ... " ,.. j ,, ,. $ ,. ... ,. 

manada kullanılmıştır: ...J.W_ � 4� .:,;JI � j;J � j � �I .}..;, JPI J\.9 j (Hz .  
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: Belki de sizin bir kısmınız, 
bazınızdan delilini daha iyi sunar. ) 1 167 

b) Üstü kapalı biçimde anlatmak ve işaret etmek. ._r-J kelimesinin bu şekilde
ki kullanımı kinayeye benzer. Buna örnek olarak şairin şu beyitlerini verebiliriz: 

--------·----

1 167 Buhar!, Hiyel, 10; Müslim, Akziye, 4; Ebu DavOd, Akziye, 7; Tirmiz!, Ahkam, 1 1 ;  İbn Mace, 
Ahkam, 5. 
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Gj_, 0jY- 0_,......uı � 

w 01.5' � �..wı .r->-.J 

Nice zevk alarak söylediğim sözler vardır ki dinleyenlerin duymaya can attığı 
cinsten ölçülüp tartılarak söylenmiştir. 

(0 şiirlerde) doğru bir mantık vardır. (0 şiirler) bazen terennüm ve teganni 
edilir. Sözün hayırlısı terennüm edilenidir. 

c) İ ' rab hatası. Bu da sözün gayesini değiştirmekle olur. Şöyle ki; söz, ya 
yanlış anlama veya lafzın kendisi için konmadığı kapalı bir manaya çekilir. 

Hasılı Cenab-ı Allah, Hz. Peyamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- münafıkları 
konuşma tarzlarından tanıyacağına dair yemin etmiştir. Çünkü konuşan kimseyi 
ve onun içinde taşıdığı düşünceleri sözlerinden tanımak, yüzünden ve simasın
dan tanımaktan daha kolaydır. Söz, yüzden daha fazla konuşanın maksat ve 
niyetine delalet eder. Firaset ise iki türlüdür. Biri bakmaya, diğeri ise işitmeye 
bağlıdır. Tirmizl de şöyle bir hadis geçmektedir: 

r • j. • • I � J � # • t - .J $  $ • S $ $ J .; • ��. J .:.ıı _lj f �I �� fo �� .. .! �;f-11 ;.;.ıj, l_,,..a:; I rj � �\ � .uıl J_,..:.; J� 
0--��/�q yl�\r ( ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Mü'minin f!rôsetinden sakı
nın! Çünkü o, Allah 'ın nuru ile bakar. " buyurdu.  Sonra da "işte bunda, ibret 
alanlar için işaretler vardır. " 1 168 ayetini okudu. )  1 169 

Eğer dileseydik, Biz onları sana gösterirdik; sen de onları yüzlerinden 
tanırdın. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- münafıkları tanıması, Allah ' ın 
bunu dilemesine bağlıdır. Allah Teala ayetin devamında ise şöyle buyurmuş
tur: Anda/sun ki sen, onları konuşmalarından da tanırsın .  Bu ifade ise yemin ile 
pekiştirilmiş ve herhangi bir şarta bağlanmamıştır. Çünkü insanların kalbinde 
taşıdığı duygu ve düşünceler, yüzlerinden çok dillerine yansır. Ancak şu kadarı 
var ki, insanın kalbindeki duygu ve düşünceler, yüzüne gizli biçimde yansır. Bun
ları, sadece Allah Teala bilir. Daha sonra bu duygu ve düşüncelerin yansıması 
giderek artar. Öyle ki, bir müddet sonra yüzün sıfatı haline gelirler. Artık bundan 
böyle bu duygu ve düşünceleri firaset sahibi kimseler de bilir. Söz konusu duygu 
ve düşüncelerin yansıması biraz daha artar. Neticede bütün insanlar, bunları 
bilmeye başlar. Bu tür duygu ve düşünceler daha da artar. En sonunda bunları 
taşıyan insanların yüzleri, yaratılışlarına uygun olarak maymun veya domuz gibi 

1 168 el-Hicr 15/75. 
1 169 Tirmizi, Tefsiru' l-Kur'an, 16. 
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hayvan yüzlerine döner. Nitekim bizden önce yaşamış milletler de bunun pek 
çok örneği mevcuttur. Ayrıca bu ümmetten de bazı fertlerin yüzleri hayvan yüzle
rine dönmüştür. Tıpkı heva ve hevesinden konuşmayan dosdoğru Peygamber' in  
-sallallahu aleyhi vesellem- ifade ettiği gibi . 1 170 

31 . Anda/sun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye 
ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. 

32. İnkôr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru 
yol belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler, Allah 'a hiçbir zarar 
veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. 

33. Ey inananlar, Allah 'a ve Elçisine itaat edin, amellerinizi boşa çı
karmayın! 

Tefsiri: 

Bu ayette bahsi geçen amelleri boşa çıkarmak, dinden dönmek olarak tefsir 
edilir. Çünkü dinden dönmek, amelleri boşa çıkaran en büyük nedendir. Bunun 
dışında da, amelleri boşa çıkaran nedenler vardır. 1 171 

1 1 70 el-Kelam fi meseleti's-sema' , s. 372-373. 
1 171  Medaricu's-salikln, 1, 278. 
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34. İnkô.r edip Allah yolundan alıkoyan/arı ve sonra da kô.fir olarak 
ölenleri Allah asla bağışlamaz. 

35. Üstün durumda iken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle 
beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. 

36. Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman 
eder ve sakınırsanız Allah size mükafatın ızı verir. Ve sizden mallarınızı 
(tamamen sarfetmenizi) istemez. 

37. Eğer onları (tamamını) isteseydi ve sizi zorlasaydı, cimrilik eder
diniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. 

38. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden 
kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cim
rilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O'ndan yüz çevi
rirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de 
olmazlar. 



FETİH SÜRESİ 
[29 AyetJ 

$ _, ,  . ". t  LA '  . ıı ;1 : ·jj; LA �I � - � :.. - ı ..! , )..\� � � � �I r-J ? J . ı.:,r! i � "( 1' . . • 

...! ,- ).. , �  � , : . -: �ı !J - ' : . .  ...! r A.\: ...... 2 ... � l1ı - Jı, ı�� - ,;ı.\c. �� � 1' fl--! fAJ �J � 1' -· f.ff' _-;T.J - , 
Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Biz sana, doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. 

2. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana 
olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. 

3. Ve sana şanlı bir zafer ile yardım eder. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu surenin başında Peygamberine bahşettiği çeşitli lütufları bir 
arada saymıştır. Sayıları beş olan bu lütufları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a) Apaçık fetih. 
b)  Geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanması .  
c )  Doğru yola iletilmesi. 
d) Kendisine verilen nimetin tamamlanması. 
e) Şanlı bir zafer. 

Allah Teala peygamberine hem hidayeti hem a · zaferi nasip etmiştir. Çünkü 
bu iki asıl sayesinde, tam anlamıyla mutluluğa ve kurtuluşa kavuşulur. Hidayet, 
Allah ' ı  ve O'nun dinini bilmek, O'nun rızasına uygun amel etmek ve O'na itaat 
etmek demektir. İşte bu da, faydalı ilim, ameli salih, zafer ve Allah'ın dinini tam 
olarak hayata geçirmek için yeterli güçtür. 

Delil sunup açıklama yapmak ile kılıç çekip mızrak atmak, delil ve güç ile 
zafer elde etmek, muhaliflerin kalplerine kanıt ile hakim olmak, kuvvet ile de 
onların fiziki güçlerine üstün gelmek demektir. Allah Teala bir çok ayette bu 
iki unsuru yan yana zikretmiştir. Çünkü ancak bu iki unsur ile İslam' a davet 
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etmek ve bu dinin diğer dinlere üstün gelmesi gerçekleşir. Bu husustaki ayetleri 
şöylece sıralayabiliriz: 

"Puta tapanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, 
peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah 'tır. "1 172 

Hadid suresinin 25. ayetinin "And olsun ki peygamberlerimizi belgelerle gön
derdik; insanların doğru hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indir
dik" bölümü hidayetten bahsederken "pek sert olan ve insanlara bir çok faydası 
bulunan demiri var ettik. "  bölümü ise zaferden ve yardımdan bahseder. 1 173 Bu 
ayette hidayete erdiren kitap ile, zafer kazandıran demir bir arada zikredilmiştir. 

"Elif, Lam, Mim.  Allah, Ondan başka ilah olmayan, diri, her an yaratıkları
nı gözetip durandır. Kendisinden önceki Kitapları tasdik eden Hak Kitabı sana 
indirdi. Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de indirmişti. O, 
doğruyu yanlıştan ayıran Kitabı indirdi. Doğrusu Allah' ın ayetlerini inkar edenler 
için şiddetli azab vardır. Allah güçlüdür, mazlumların öcünü a/ır. 1 1 74 Bu ayetlerde 
Allah Teala kitap ve furkan indirdiğinden bahsetti . Buradaki furkandan maksat, 
hak ile batılı birbirinden ayıran zaferdir. Hem zaferle , hem de h idayetle hak ile 
batılın bir birinden ayrılması, ikisinin bir arada zikredilmesinin sırrıdır. Bundan 
dolayıdır ki , Allah Teala mümin kullarına verdiği desteği furkan olarak isimlendir
miştir: "Eğer Allah 'a ve hakkı batıldan ayıran o günde, iki topluluğun karşılaştığı 
günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetin 
beşte biri Allah 'ın, Peygamberin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yol
cularındır. Allah her şeye Kadir'dir. " 1 175 Bu ayet-i kerimede iki unsur bir aradZJ. 
zikredilmiştir. Allah Teala, Furkan günü yani peygamberini  ve dinin destekleyip 
düşmanlarını zelil ve mağlup ettiği hak ile batılın birbirinden ayrıldığı Bedir sava
şına ilişkin indirdiği bu ayette iki unsura birden yer vermiştir. 

Furkan kelimesinin bu manada kullanıldığı bir başka ayet ise şöyledir: ''An
da/sun ki: "Musa ile Harun'a Furkan ı, bir de ışık ve Allah 'tan korkanlar için de 
bir öğüt vermiştik. "1 176 Bu ayette geçen Furkan, Allah' ın Firavun ve kavmine karşı 
Hz. Musa'ya verdiği destektir. Işık ve zikir ise Tevrat' tır. Ayetin anlamı bu şekil
dedir. Dolayısıyla ayette furkan kelimesinden sonra geçen J harfinin zfüd,�lz..b 
kelimesinin de hal olarak mansub olduğunu söyleyenler yanılmışlardır. Nitekim 
onların bu görüşünün yanlış olduğunu "el-Emali' l-Mekkiyye" adlı eserimizde 
açıklamıştık. 

1 1 72 et-Tevbe 9/33. Ayrıca bk. es-Saff 61/9. 
1 173 el-Hadid 57/25. And olsun ki peygamberlerimizi belgeler:e gönderdik; insanların doğru 

hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indirdik; pek sert olan ve insanlara bir 
çok faydast bulunan demiri var ettik. Bu, Allah'm dinine ve peygamberlerine görmeksizin 
yardtm edenleri meydana çtkarmast içindir. Doğrusu Nlah kuwetlidir, güçlüdür. 

1 1 74 Aı-i İmran 3/1 -4 .  
1 1 75 el-Enfal 8/41 .  
1 1 76 el-Enbiya 2 1/48. 
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Böylece Fetih suresindeki bu ayette , hidaye� ve zaferin kast edildiği anlaşıldı. 
Burada başka bir yorum, kesinlikle doğru olmaz. 1 177 

Süheyll şöyle demiştir: ı�-?� · ! tkl� ��..J ayeti Hudeybiye Barış Anlaşması 
hakkında inmiştir. Müslümanlar bu anlaşmadan hoşlanmamışlar, bunun tersini 
düşünmüşlerdi .  Halbuki Allah Teala ve peygamberi meseleyi onlardan daha iyi 
biliyordu. Bu yüzden Hak Teala peygamberine bu ayeti indirmiştir. Ayette geçen 
ı�y · ! tkl� (dosdoğru yol) ifadesi ile dini konulardaki dosdoğru yol kast edil
memiştir. Burada görüş, savaş ve stratej i geliştirme konularında dosdoğru yol 
kastedilmiştir. 

Süheyli'nin bu yorumu Allah Teala' nın Hz. Peygamber'e bir lütuf olarak ver
diği büyük bir nimetin değerini azaltmadır. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- bu ayet hakkında şöyle buyurmuştur: "Bu ayeti dünya ve içindekilerden 
daha çok seviyorum." 1 178 Ayrıca Allah Teala' nın savaş ve stratej i geliştirmeye 
ı �Y · ! tkl� (dosdoğru yol) dediği nerde görülmüş! Selef ve halef alimlerinden 
her hangi biri bu ayeti bu şekilde açıklamış mı? Doğrusu şu ki ; � \11� 
(dosdoğru yol ) Allah Teala'nın öngördüğü h idayettir, Peygamberine kendisini 
ona ilettiğini insanlara bildirmesini emrettiği hak dindir. Nitekim şu ayette bu du
rum görülmektedir: "De ki: Rabbim beni dosdoğru yola iletti. " 1 179 Ayetin deva
mında dosdoğru yol, şu şekilde izah edilmiştir: "Dosdoğru dine, Allah' ı birleyen 
İbrahim' in dinine iletti . " 1 180 Bu ayette �.:ı kelimesi car ve mecrCırdan q.ı� J! 
ı:-2� · q bedel yapılmıştır. Bunun anlamı şudur: Allah "Rabbim beni dosdoğru 
dine iletti . "  1 181 

1 1 77 Bedfüu' l-fevfüd, il ,  16- 1 7. 
1 1 78 Bu rivayet Buhar!' de şu şekilde geçmektedir: Zeyd İbn Eslem babasından şöyle naklet

miştir: Bir gece Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- düzenlediği seferlerden birinde 
yürüyordu . Hz. Ömer de onunla birlikte yürüyordu. Bu sırada Hz. Ömer ona bir soru sordu, 
ama Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- cevap vermedi. Hz. Ömer bir daha sordu, 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yine cevap vermedi. Sonra Hz. Ömer bir daha 
sordu, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yine cevap vermedi. Bunun üzerine Hz. 
Ömer: "Ömer'in annesi oğluna ağıtlar yaksın!  [Ey Ömer] Üç defa Hz. Peygamber'e ısrarla 
soru sordun, üçünde de Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- sana cevap vermedi. . .  " 
dedi. 
Hz. Ömer olayı anlatmaya şu şekilde devam etti: Sonra bineğimi hareket ettirdim ve 
insanların önüne geçtim. Hakkımda bir Kur'an inmesinden korkuyordum. Çok geçmeden 
birinin bana seslendiğini işittim. "Korkarım hakkımda ayet indi." dedim ve Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- yanına gidip ona selam verdim. Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem-; "Bu gece bana bir sure indirildi .  Bu sure, üzerine güneşin doğduğu her şeyden 
bana daha sevimlidir. " buyurdu ve Fetih Suresi 'ni  okudu. 

Bk. Buhari, Tefsir, (Fetih Suresi) ,  1 .  
1 1 79 el-En'am 6/161 .  
1 180 el-En'am 6/161  
1 181 Bedfüu'l-faid, i l ,  13-14. 
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4. İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine gü
ven indiren O' dur. Göklerin ve yerin orduları Allah 'ındır. Allah bilendir, 
her şeyi hikmetle yapandır. 

5. (Bütün bu lütuflar) mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde 
ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan Cennetlere koyması, on
ların günahların ı  örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtu
luştur. 

6. (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık er
keklere ve münafık kadınlara, Allah 'a ortak koşan erkeklere ve ortak 
koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kö
tülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, [{met/emiş ve 
Cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir! 

7. Göklerin ve yerin orduları Allah 'ındır. Allah azizdir, hakimdir. 

8. Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 

9. Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resülüne iman edesiniz, Resulüne 
yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah 'ı tesbih 
edesiniz. 

1 0. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah 'a biat etmektedirler. 
Allah 'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak ken
di aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse 
Allah ona büyük bir mükafat verecektir. 

1 1 .  Bedevflerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki: "Mallarımız 
ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah 'tan bizim bağış/anmamızı dile. " Onlar 
kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gel
mesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir 
şeye gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

12. Aslında siz Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dön
meyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü 
zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. 

13. Kim Allah 'a ve Resülüne iman etmezse bilsin ki biz, kafirler için 
çılgın bir ateş hazırlamışızdır. 

14.  Göklerin ve yerin mülkü Allah 'ındır. O, dilediğini  bağışlar, diledi
ğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

15 .  Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bı
rakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah 'ın sözünü de
ğiştirmek isterler. De ki: "Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah 
daha önce sizin için böyle buyurmuştur. " Onlar size: Hayır, bizi kıskanı
yorsunuz, diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir. 
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1 6. Bedevilerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında 
çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla, tes
lim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz, Allah size 
güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek 
olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. 

1 7. Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yok
tur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değildirler. ) Kim Allah 'a ve Pey
gamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan Cennetlere 
sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır. 

18. Anda/sun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o mü
minlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygu
su vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. 

Tefsiri: 

Bu ayeti kerimede Allah Teala, müminlere en fazla muhtaç oldukları güven 
duygusunu vermek suretiyle onlara nimet bahşettiğini anlatmıştır. 

Müşrikler Müslümanların Mescid-i Haram'a  girmelerine izin vermemişti. 
Beraberlerinde getirdikleri kurbanların kesileceği yere sevk edilmesine mani ol
muşlardı .  Daha da ötesi ,  adaletsiz ve haksız bir çok şart ileri sürmüşlerdi. İşte 
bu nedenlerden ötürü Müslümanların moralleri bozulmuştu. Allah Teala onların 
canlarının sıkıldığının farkında idi. Müslümanların hem kalpleri çalkalanıyor hem 
de üzülüyorlardı .  Artık sabra takatleri kalmamıştı. Ancak Allah Teala onları içle
rinde olan duygulara muttali idi. Bu yüzden gönüllerini, katından bir rahmet ve 
lütuf olarak gönderdiği güven duygusu ile yatıştırdı .  Kuşkusuz O, pek lütufkar ve 
her şeyden haberdardır. 

Ayet-i kerime şu şekilde de anlaşılabilir: Allah Teala, müminlerin kalplerinde 
olan imanı, iyiliği, kendisine ve peygamberine karşı besledikleri sevgiyi bilmek
teydi. Bu yüzden müminlerin kalpleri çalkalanıp üzüntüye gark olunca, onların 
gönüllerini sakinleştirdi. 

Doğrusu ayet-i kerime iki yorumu da kapsayacak niteliktedir. Allah Teala 
müminlerin kalplerinde bulunan ve gönül rahatlığına ihtiyaç duymalarına neden 
olan şartları ve yine onların kalplerinde bulunan iyiliği bilmekteydi. İşte bu du
rum, ayetin inmesine neden olmuştur. 
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1 9. Yine on ları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükôfalandırdı. 
Allah üstündür, hikmet sahibidir. 

20. Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vôdetmiştir. (Bu gani
metlerden )  işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çek
miştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin. 

21 . Henüz elde edemediğin iz başka gan imetler de vardır ki, onlar 
Allah 'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir. 

22. Eğer kôfirler sizinle savaşsa/ardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. 
Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. 

23. Allah 'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah 'ın kanunun
da asla bir değişiklik bulamazsın. 

24. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke 'nin içinde 
onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yap
tıkların ızı görendir. 

25. Onlar, inkôr eden ve sizin Mescid-i Haram 'ı ziyaretinizi ve bekle
tilen kurbanların yerlerine ulaşmasını meneden/erdir. Eğer (Mekke'de) 
kendilerini henüz tan ımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bil
meyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı 
(Allah savaşı önlemezdi ) .  Dilediklerine rahmet etmek için Allah böy
le yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan 
inkôr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. 
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26. Kôfirlerin kalplerine taassubu, côhiliye taassup ve tarafgir/iğini 
yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine 
huzur ve güven duygusu verdi. Takvô kelimesin i onlara yoldaş etti. Za
ten onlar bu söze pek lôyık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir. 

Tefsiri : 

Cahiliye taassubu, kendisini yansıtan söz ve fiillerin meydana gelmesini zo
runlu kılar. Bu yüzden Allah Teala dostlarının kalplerine bu taassuba karşı gönül 
rahatlığını vermiştir. Dillerine de, cahiliye taassubunun eseri olan kötü sözlere 
mukabil, takva kelimesini söylemeyi nasip etmiştir. Müminlerin payına içlerinde
ki gönül rahatlığı ile dillerindeki takva kelimesi düşmüştür. Allah' ın düşmanları
nın payına ise kalplerindeki cahiliye taassubu ile, dilerindeki kötü ve düşmanca 
sözler düşmüştür. 

Allah'ın müminlere lutfettiği gönül huzuru ile takva kelimesi, şeytanın kendi 
dostlarının kalbinde ve dilinde bulunan ordusuna karşı Hz. Peygamber' i -sallallahu 

aleyhi vesellem- ve onun ashabını desteklemek üzere gönderdiği bir ordudur. 

Bu gönül rahatlığının meyvesi ise müminlerin, tasdik ve yakin bakımından 
hayır için iç rahatlığı duymaları ile kendilerine verilen emire teslim olup harfiyen 
itaat etmeleri olmuştur. Gönül rahatlığı, artık hayırla çelişen bir şüphe bırakma
mıştı . Verilen emirle çatışan bir irade de kalmamıştı . 

Kalp ile kötülüklere karşı koyarken mutlaka şeytanın vesveseleri devreye gi
rer. Şeytanın bu tür vesveseleri ile kul imtihan edilir. Çünkü bu imtihanı geçip 
imanının güçlenmesi, vesveseleri savıp Allah katındaki tartısının ağır basması 
ve şeytanın vesveselerine kanmaması hedeflenir. Mümin kimse Allah katındaki 
derecesinin düşük olduğu için şeytanın vesvesesine maruz kaldığı düşüncesine 
kapılmamalıdır. 1 182 

Takvô kelimesini onlara yoldaş etti. 

Takva kelimesi, kendisiyle Allah'tan sakınılan kelimelerdir. Bu kelimelerin en 
büyüğü la ilahe illallah'tır. Bunun dışında kendisiyle Allah' tan sakınılan kelimeler 
de takva kelimesidir. 

Allah Teala takva kelimesini mümin kullarına yoldaş ettiğini ;  bunu, onların 
ayrılmaz parçası kıldığını haber vermiştir. Allah ' ın bu kelimeyi onara yoldaş kıl
masıyla onlar da bu kelimeyi kendilerinin bir parçası haline getirmişlerdir. Eğer 
Allah onlara bunu nasip etmeseydi ,  asla onlar bu kelimeyi kendilerinin ayrılmaz 
bir parçası haline getiremezlerdi .  

1 182 İ ' lamu'l-muvakkıln, IV, 254-255. 
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Müminlerin takva kelimesini iltizam etmeleri (kendilerinin ayrılmaz parçası 
haline getirmeleri) iradelerine bağlı ihtiyari bir fiildir. Onların ihtiyarları (seçimle
ri) mülzim, kendileri de iltizam edenlerdir. 1 183 

27. Anda/sun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse 
siz güven içinde başların ızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan 
Mescid-i Haram 'a gireceksin iz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. işte bun
dan önce size yakın bir fetih verdi. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, müminlerin müşriklerin engellemesiyle kar
şılaşıp geri döndükleri hudeybiye antlaşmasının yapıldığı yıl duydukları rahatsız
lığın hikmetini açıklamıştır. Yine bu ayette müminlere, bundan sonra gayelerinin 
gerçekleşeceğini haber vermiştir. Nitekim bir yıl sonra amaçlarına ulaşmışlardı. 
Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. 
Bu ayette geçen yakın bir fetih ifadesinden maksat, Hudeybiye musalahasıdır. 
Ayrıca bu fetih, surenin başında Biz sana ,  doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. 
şeklinde bahsedilen fethin aynısıdır. Dini ve dünyevi bir takım yararlara vesi
le olması, İslam dininin üstün gelip yayılması ve küfrün ortadan kalkması gibi 
müminlerin daha önceden kestiremedikleri bir takım olumlu sonuçlara zemin 
hazırladığı için bu antlaşma, Kur' an tarafından fetih olarak kabul edilmiştir. Çün
kü bu antlaşma sayesinde insanlar birbirleriyle rahat bir araya gelmeye başladı. 
Bu vesile ile Müslümanlar İslam dinini ve bu dinin delillerini korkmadan açıkça 
anlatmaya koyuldular. Bu dönemde neredeyse daha önce Müslüman olanların 
sayısı kadar insan İslam dinine girdi .  Herkes müşriklerin zulmünü, düşmanlığını 
ve bile bile hakka muhalefet ettiklerini anladı .  Hem halk, hem de seçkin tabaka, 
Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ve ashabının haktan ve hidayetten yana 
olduğunu fark etti. Onların düşmanlarının ise , husumet besleyip bile bile haktan 
yüz çevirmekten başka yapabilecek bir şeylerinin olmadığını öğrendiler. 

Hz. İbrahim döneminden itibaren hac ve umre yapmak maksadıyla Ka'be'ye 
gelen hiç kimse engellenmemişti. Kureyş Müslümanlarını Mescid-i Haram'a sok-

1 183 Şifau'l-alll, s. 60. 
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maması Arapların, onların bile bile hakka muhalefet edip düşmanlık ettiklerini an
lamasına vesile oldu. Bu olay, bir çok kimsenin İslam'a girmesi için bir çağrı oldu. 

Bu antlaşmadan sonra Mekkeli müşriklerin bile bile hakkı inkar etmeleri ve 
azgınlıkları arttı . Birbirlerine yapabilecekleri en büyük yardım da bu idi . Müslü
manların ise sabır ve tahammülleri arttı. Allah ' ın hükümlerine uyup peygambe
rine itaat ettiler. İşte bütün bunlar da, onların zafere ulaşmalarını sağlayan en 
büyük etkenlerden bir kaçını oluşturur. 

Özetle ifade edecek olursak Allah Teala bu anlattıklarımızı bilmekteydi .  
Ashab-ı kiram ise bunları bilmiyordu. İşte bu yüzden Hudeybiye musalahası, 
fetih olarak isimlendirilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem
antlaşma kast edilerek "Bu fetih midir?" diye sorulmuş, o da şöyle "Evet. " diye
rek cevap vermiştir. 1 184 

Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, kork
madan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. 

Şurası iyi düşünülmelidir ki; bu ayette, şart cümlesindeki fiil geçmiş zaman 
kipinde, ceza cümlesindeki fiil ise gelecek zaman kipinde gelmiştir. Çünkü he
def, Allah ' ın izni ile Mescid-i Haram'a girmekti . Ashab-ı kiramın bütün çabaları 
bunun içindi . Bütün gayretleri başka olaylara değil de sadece buna yönelik idi . 
Ancak Mescid-i Haram 'a giremeyip müşriklerle bir antlaşma yapıp geri dönmek 
zorunda kalmışlardı .  Yine de onlar, Mescid-i Haram'a  girme konusunda bir şüp
he taşım ıyorlard ı . Kuşkusuz oraya gireceklerine inanıyorlardı . Ceza cümlesinin 
şarttan önce zikredilmesi de bu anlamı tekit etmektedir. 

Şarttan önce zikredilen ceza cümlesi hakkında iki görüş vardır: 
a) Bu cümle gerçekten ceza cümlesidir. Nitekim bunun açıklaması daha 

önce yapılmıştı. 

b) Önce zikredilen cümle ceza cümlesine delalet eder. Ceza cümlesi ise 
mahzuftur. Ceza cümlesinin şarttan sonra gelmesi takdir edilir. 

Her iki görüşe göre de, cezanın önce gelmesi veya cezaya delalet eden cüm
lenin önce zikredilmesi, bu cümlede anlatılan hususa önem verildiğini, bura
da ondan bahsetmenin hedeflendiğini gösterir. Ayrıca ilk cümlenin gizli yemini 
işar eden lam ile de tekit edilmesi bu görüşümüzü desteklemektedir. Bu duru
ma ayetin anlamı Allah 'a and olsun ki, Mescid-i Haram 'a gireceksiniz şeklinde 
olur. Hasılı bütün bunlar, anlam bakımından ceza cümlesindeki mefhumun kast 
edildiğini gösterir. Yani bu ayette müminlerin Mescid-i Haram'a gireceklerinin 
vurgulanması hedeflenmiştir. 1 185 

�---·--·---· 

1 184 Ş ifau'l-alil, s. 34. Hadis için bkz: Buhfıri, Cizye, 18;  Müslim, Cihad ve siyer, 94; Ebu Davud, 
Cihad , 1 55. 

1 185 Bedfüu' l-fevfüd,  1 ,  106-107. 
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28. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini h idayet ve 
hak din ile gönderen O' dur. Şahit olarak Allah yeter. 

29. MuhammedAl/ah 'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kô.firlere 
karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükuya varırken, 
secde ederken görürsün. Allah 'tan lütuf ve rıza isterler. Onların n işanları 
yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat 'taki vasıflarıdır. Inci/ 'deki 
vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvet
lendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki 
bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlen
dirmekle kôfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara 
mağfiret ve büyük mükafat vô.detmiştir. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey iman edenler! Allah 'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah 'tan 
korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 

2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükselt
meyin. Birbirin izle yüksek sesle konuştuğunuz gibi on unla da öylece ko
nuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir. 

Tefsiri : 

Birinci ayette Allah Teala, hem kendisinin hem de peygamberinin önüne 
geçilmesini yasaklamıştır. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği vahye 
karşı aklı öncelemekten daha büyük onun önüne geçme cüreti yoktur. Bu yüz
den selef alimlerinden bir çoğu bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Hz.  Peygamber 
konuşmadıkça, siz konuşmayın ! O emretmedikçe, siz bir şey yapmayın ! "  

Şurası kesin olarak bilinmektedir ki; aklını veya başkasının aklını vahye ön
celeyen kimse, Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- en fazla isyan eden ve 
onun önüne en fazla geçen kişidir. 

Allah Teala insanlara seslerini ,  Hz. Peygamber' in sesinden fazla yükseltmeleri
ni yasaklamıştır. O halde, insanların akıllarıyla ulaştıkları düşünceler, onun sözleri
ne ve alemlere tebliğ ettiği ilahi mesaja karşı kesinlikle tervk edilemez . Yine şurası 
kesin olarak bilinmektedir ki; Allah' ın bu ayette yasakladıklarını Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- döneminde sadece kafirler ve münafıklar yapıyordu. Allah 
Teala. onların akıl ve görüşleriyle vahye muhalefet ettiğinden bahsetmiştir. Onla-
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rın bu şekilde muhalefet etmeleri, onların karakterinde olan insanlara miras olarak 
kalmıştır. Allah Teala, müşriklerin dine karşı muhalefet ettiklerinden ve kendisinin 
kaza ve kaderle hükmetmesine karşı çıktıklarından söz etmiştir. Onların bu şekilde 
muhalefet etmelerini şu iki zümre miras olarak devralmıştır: 

a) İbahiye. Bu fırka, İslam şeriatını reddedip kadere tapan insanlardan oluş
maktadır. 

b) Kaza ve kaderin Allah ' ın yönetiminde olduğuna karşı çıkanlar. Bu gruba 
göre kaza ve kaderin Allah' ın hükmüne bağlı olması imkansızdır. Bu yüzden ka
derin Allah' ın emrine bağlı olmasını inkar etmişlerdir. Bu kimseler, ilk gruba göre 
müşriklerin mirasına daha sıkı bağlanmışlardır. 

Allah Teala müşriklerin vahye karşı muhalefet ederken getirdikleri akil mi
salleri müminlere örnek, muhaliflere de misal olsun diye Kur'an-ı Kerim'de an
latmıştır: "Helôk olan, bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre 
yaşasın.  Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. " 1 186 

Ey iman edenler! Allah 'ın ve Resülünün önüne geçmeyin. Allah 'tan kor
kun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 

Bu ayet şu anlama gelir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- konuşma
dan, siz söze başlamayın! O emretmeden siz bir şey yapmayın !  O fetva verme
den siz fetva vermeye kalkışmayın! O aranızda bir konuya hükmedip yürürlüğe 
koymadan siz bir konuda kesin hüküm vermeyin !  

Ali İbn Ebi Talha İbn Abbas' ın bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletmiştir: 
"Kur'an ve sünnetin zıddı bir şey söylemeyin ! "  Afv'i de onun şöyle dediğini nak
letmiştir: "İnsanların, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- konuşmasından 
önce söze başlamaları yasaklandı . " 1 187 

Ayete kuşatıcı şekilde şöyle anlam verilir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- bir söz söylemeden veya bir şey yapmadan önce, ne bir söz söyleyin ne 
de bir şey yapın! 

Ey iman edenler! Seslerin izi Peygam berin sesinden fazla yükseltmeyin. 
Birbirin izle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşma
yın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir. 1 188 

1 186 el-Enfal 8/42 . Bk. es-Savfüku'l-mürsele, ili , 996-998. 
1 187 Taberi, Cami' ,  XVI, 1 16 .  
1 188 el-Hucurat 49/2. 



680 •!• Beda i 'ut-tefslr 

İnsanların Hz. Peygamber' den daha yüksek sesle konuşmaları amellerinin boşa 
gitmesine neden olur. O halde, kendi görüş ve düşüncelerini, zevklerini, bilgilerini 
ve siyasetlerini Kur'an' ın önüne geçirip ondan üstün tutanların durumu nasıl olur? 
Onların bu halleri, amellerinin boşa çıkması için daha büyük neden değil midir? 1 189 

Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. 
Birbirin izle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşma
yın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe ini verir. 

Bu ayette Allah Teala müminleri, birbirlerine yüksek sesle seslendikleri gibi 
Hz. Peygamber' e -satlatlahu aleyhi vesellem- de yüksek tonla hitap edip amellerini 
boşa çıkarmaktan sakındırmıştır. Onların bu hali , kesinlikle dinden dönme değil
dir. Aksine amelleri boşa çıkaran bir günahtır. Ne var ki, bu şekilde davrananlar 
amellerinin boşa gittiğini hissedemezler. 

O halde ,  Hz. Peygamber' in sözlerine ,  yaşam tarzına ve rehberliğine onun 
dışındaki bir insanın sözlerini, yaşam tarzını ve rehberliğini tercih edenlerin duru
mu ne olur acaba? Böyleleri, hiç farkına bile varmadan amellerini boşa çıkarmış 
olmaz mı?1 190 

3. Allah 'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah 'ın 
kalplerin i  takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük 
bir mükafat vardır. 

4. (Resulüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı 
ermez kimselerdir. 

5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette 
kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 

6. Ey iman edenler, herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, 
onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa, gerçeği bilmeyerek, 
birtakım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. 

1 189 İ'lamu'l-muvakkıln, l, 86. 
1 190 el-Vabilu'sayyib, s. 2 1 .  
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Tefsiri: 

Bu ayet Velld İbn Ukbe İbn Ebl Muayt hakkında nazil olmuştur. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- onu Beni Mustalık savaşından sonra, onlardan 
zekat almakla görevlendirmişti. Ancak Velid ile onlar arasında, cahiliye döne
minden kalma bir husumet vardı .  Mustalıkoğulları onun geldiğini haber alınca, 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- elçisi olması hasebiyle onu karşılamak 
üzere bulundukları bölgenin dışına çıktılar. Bu esnada şeytan Velid'e  "Onlar 
seni öldürmek istiyor. " diye vesvese verdi .  Bunun üzerine Velid geri dönüp Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- gelip Mustalıkoğulları zekat vermeyi red
dettiler. Beni de öldürmek istediler." dedi. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu 
duruma kızdı ve onların üzerine askeri sefer düzenlemek istedi. Bu esnada Mus
talıkoğulları Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- elçisinin geri döndüğü ha
berini almışlardı .  Bunun üzerine Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- gelip 
şöyle dediler: " Ey Allah ' ın Resulü! Senin elçinin bize geldiği haberini aldık. Onu 
karşılayıp ikramda bulunmak ve kabul ettiğimiz Allah'ın hakkını (zekatı) ödemek 
için bulunduğumuz yerin dışına kadar çıktık. Ancak elçiniz, geri dönmeyi uygun 
görmüş. Biz de o yolda iken senin bir nedenden ötürü bize kızıp, bu yüzden ona 
göndermiş olduğun bir mektuba binaen döndüğünden endişe ettik. Kuşkusuz 
biz, Allah'ın ve peygamberinin öfkelenmesinden Allah'a sığınırız . "  

Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- onların doğru söylemediklerini düşündü ve 
Halid İbn Velld' i  bir grup askerle birlikte olayı araştırması için gönderdi. Halid'e  
Mustalıkoğulların yaşadığı bölgeye varınca, geldiğini onlara hissettirmemesini 
emretti ve ona şunu tembihledi: "Araştır bakalım, onlarda iman ettiklerine dair 
bir emare görürsen, mallarının zekatlarını topla! Yok eğer iman ettiklerine dair bir 
alamet göremezsen, kafirlere nasıl davranıyorsan onlara da öyle davran! "  Halid 
İbn Velid kendisine söyleneni yaptı ve Mustalıkoğullarının bulunduğu bölgeye 
geldi. Onların akşam ve yatsı ezanlarını okuduklarını duydu. Bunun üzerine, on
lardan ödemeleri gereken zekatı aldı. Onların gerçekten itaat edip hayır işleyen 
bir toplum olduğunu gördü. Sonra Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ya
nına dönüp tespitlerini ona anlattı. Bu olay üzerine "Ey iman edenler, herhan
gi bir j{ısık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu 
araştırın. " 1 191 ayeti nazil oldu. 1 192 

uı kelimesi, haber verilen kimsenin bilmediği önemli bir bilgi anlamına gelir. 
u:..; (araştırmak) ise , haberin bilgi bakımından kuşatılması ve gerçek olup olmadı
ğının araştırılması anlamına gelir. Burada önemli bir fayda vardır. Şöyle ki ; Allah 
Teala, fasık kimselerin bildirdiği haberin hemen reddedilmesini, fasık kimsenin 

1 191 el-Hucurat 49/6. 
1 192 Ahmed İbn Hanbel, iV, 279; Taberani, el-Mu'cemu' l-keblr, ili, 274-275; Heysemi, 

Mecmau'z-zevfüd adlı eserinde Ahmed İbn Hanbel'in bu olayı naklettiği rivayetin senedinin 
sika ravilerden oluştuğunu belirtmiştir. Bk. Heysem!, Mecmau'z-zevfüd, VII, 108-109. 



de yalancı kabul edilip şahitliğinin geçersiz kabul edilmesini emretmedi. Aksi
ne bildirilen haberin gerçek olup olmadığının araştırılmasını emretti. Buna göre, 
fa.sık kimsenin doğru söylediğini gösteren hariçten deliller varsa, o zaman doğ
ruyu gösteren delil ile amel edilir. Haber veren her kim olursa olsun, yapılması 
gereken budur. Böylece, fa.sık kimsenin rivayeti ve şahitliği hususunda onlara 
itimat edilmesi gerekir. Çünkü bir çok fa.sık, haber verirken, rivayette bulunurken 
ve şahitlik yaparken doğru söyler. Hatta bir çoğu doğruluğa son derece önem 
verir. Onların fa.sıklığı ise başka yönlerdendir. Bu tür fasıkların ne verdikleri ha
ber, ne de yapacakları şahitlik reddedilir. Eğer bu insanların şahitliği ve rivayetleri 
reddedilecek olsa, bir çok hak zayi olurdu. Bir çok sahih rivayet batıl hale gelirdi. 
Ozellikle de itikad ve düşünce bakımından fa.sık, ama doğruluğa önem veren in
sanların aktardıkları haberler ve yapacakları şahitlikler reddedilmez. Yalana bu
laştığı için fa.sık olan insanlara gelince, eğer onların yalanları doğrularından çok 
olacak kadar fazla ve sürekli ise, ne haberleri kabul edilir ne de şahitlikleri . Yok 
eğer bir ya da iki kere olmak üzere çok az yalana başvurmuşlarsa, bu nedenden 
ötürü naklettikleri haberler ile yapacakları şahitliklerin reddedilip edilmemesi 
konusunda iki görüş vardır. Rivayete göre imam Ahmed İbn Hanbel, bir ictiha
dında bunların aktardığı haberleri ve yapacakları şahitliği kabul ederken, diğer 
ictihadına göre reddetmiştir. 1 193 

7. Jyi düşünün ki Al/ah 'ın resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet 
o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı 
sevdirdi ve onu kalplerin izde güzelleştirdi; inkardan, fôsıklıktan ve is
yandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah 'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru 
yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir. 

Tefsiri : 

Allah' ın mümin kullarına imanı sevdirmesi, iman sevgisini onların kalplerine 
yerleştirmesiyle olur. Buna da O'ndan başkasının gücü yetmez. Kulun bir şeyi 
başkasına sevdirmesi ise, o şeyi süslemesi, özelliklerini anlatması ve onu sevme
sini gerektirecek diğer şeyleri yapması ile gerçekleşir. 

1 193 Medaricu's-salikin, I. 360-361 . 
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Allah Teala mümin kullarının kalbine iki şeyi yerleştirdiğini haber verdi. Bu 
iki şey, iman sevgisi ile iman sevgisine vesile olacak iman güzelliğidir. Ayrıca 
Allah Teala onların kalplerine, bunların zıddı olan inkar, fısk ve isyandan nefret 
etme duygusunu da yerleştirmiştir. İşte bunlar, Allah'ın mümin kullarına nasip 
ettiği eşsiz lütuf ve nimettir. O, imanı sevmeyi- ve onun zıddı olan küfür, fısk 
ve isyandan nefret etmeyi kulların kendilerine bırakmamıştır. Aksine imanı sev
dirmeyi, onu güzelleştirmeyi ve bunun zıddını çirkin göstermeyi bizzat kendisi 
üstlenmiştir. Böylece mümin kullarına son derece lütufkar davranmış ve büyük 
nimet ihsan etmiştir. Kuşkusuz, Allah Teala, lütfunu kime vereceğini bilir. Kimin 
lütfuna layık olduğunu, kimin de layık olmadığını çok iyi bilir. O, lütfunu bahşet
tiği kimselere bakınca, onun hikmetli davrandığı anlaşılır. 1 194 

Allah Teala kimin lütfuna uygun ,  kimin de uygun olmadığını bilir. O, hik
met sahibidir. Bu yüzden lütfunu, olması gereken yere koyar. Onu hak edenlere 
vermemezlik etmez. Layık olmayana da lütfunu vermez. Bu hususu, Hucurat 
suresinin 7. ayetinin baş kısmında yer alan iyi düşünün ki Allah'ın resulü sizin 
aranızda bulunmaktadır. bölümünden sonra . . .  .uı\ uSJ_, şeklinde istidrak harfi ile 
başlayan cümle ile ifade etmiştir. Bununla Allah Teala şunu kastetmiştir: Sizin 
imanı sevmeniz, imanı sevme iradeniz, onun kalplerinizde güzelleştirilmesi, sizin 
sayenizde olmamıştır. Aksine bunlar, bizzat Allah tarafından kalplerinize yerleş
tirilmiştir. Siz de bu sayede imanı tercih edip, ondan razı oldunuz. Bu yüzden 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- önüne geçmeyin, o konuşmadan önce 
siz söze başlamayın! O emretmeden önce bir şey yapmayın !  Size imanı sevdi
ren, kullarının maslahatını sizden daha iyi bilir. Eğer o sizi muvaffak etmeseydi ,  
nefisleriniz imana boyun eğmezdi_ Aranızda istişare ederek imana ulaşamazdı
nız. Kendi sayenizde de iman edemezdiniz. Çünkü nefisleriniz bundan acizdir 
ve buna ulaşamaz. Eğer Hz_ Peygamber de istediğiniz birçok konuda size itaat 
edecek olsaydı , bu durum ağırınıza giderdi . Helak olup giderdiniz. Siz farkına 
varmadan maslahatlarınız kaybolurdu. Nefislerinizin, imanı hedeflediğiniz gibi 
sizin için doğruluk ve iyilik istediğini zannetmeyin. Eğer Allah imanı size sevdir
miş, kalplerinize onu güzel göstermeseydi; bunun zıddını da size çirkin gösterme
seydi asla siz imanı sevemez, onu güzel göremez ve bunların zıddından da nefret 
edemezdiniz. Nefisleriniz sizin için bunu sağlayamazdı. 1 195 

1 194 Şifau '1-alll, s. 5 7. 
1 195 Medaricu's-salikln, l, 414-415.  
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8. Bu size Allah 'ın bir lütuf ve nimetidir Allah bilendir, hakimdir. 

9. Eğer mü 'minlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarım 
düzeltiniz; eğer biri diğeri üzerine saldzrzrsa, saldıranlarla Allah 'ın buy
ruğuna dönmelerine kadar savaşın ız; eğer dönerlerse araların ı  adaletle 
bulunuz, adil davranın ız, şüphesiz Allah adil davrananları sever. 

1 0. Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve 
Allah 'tan korkun ki size rahmet edilsin. 

1 1 .  Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay 
etmesin. Ne mCılum? Belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. 
Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler 
edenlerden daha hayırlıdır. Birbirin izi, (daha doğrusu kendilerin izi) ka
ralamayın. Birbirin ize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insa
nın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir! Kim 
tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu ayette geçen Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimse
lerdir. ayeti ile kullarını tevbe eden ve zalim olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu iki 
zümrenin dışında üçüncü bir grup yoktur. 

Allah Teala tevbe etmeyenlere zalim ismini vermiştir. Onlardan daha zalim 
kimse yoktur. Çünkü onlar, Rablerini ,  O'nun haklarını; kendi ayıplarını ve amel
lerinin kötü sonuçlarını bilmezler. Buhar!' de nakledilen bir hadise göre Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah 'a tevbe 
edin! Şüphesiz ben, günde yetmiş defadan fazla tevbe ederim.  " ı 196 Ashab-ı kiram 
da bir meclisten kalkmadan önce Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ora-

1 196 Buhar!, "Deavat", 3 .  
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da yüz defa "j).j l �ıJJı _:j -i1ı � ._;.ij J �\ -j.J 1*1-11 (Al/ah 'ım beni bağışla, 
tevbemi kabul et! Şüphesiz Sen, çok tevbe kabul eden ve çok bağış/ayansın! )" 
şeklinde dua ettiğini sayarlardı . 1 197 

Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Nasr suresi nazil olduktan sonra, kıl
dığı bütün namazların rukQ ve secdesinde şu duayı okumuştur: !l�j �j J.l;� 
J �ı H-1ıı (Rabbimiz, Sana hamd ederek seni bütün noksanlıklardan tenzih 
ederim!  Ey ulu Allah 'ım! Beni bağışla!) . 1 198 

Sahih bir senetle nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
" Sizden hiç kimseyi ameli kurtaramaz. " buyurmuştur. Bunun üzerine Ashab-ı 
kiram "Seni de mi kurtaramaz ey Allah' ın elçisi !?" diye hayretle sordu. Rasulul
lah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Beni de kurtaramaz. Ancak Al/ah 'ın 
kendi lütfu ve rahmetiyle beni kuşatması hali müstesnô. " 

Allah ' ın salat ve selamı Allah' ı  en iyi tanıyan, O'nun haklarını , yüceliğini ve 
celaline layık olan kulluğu, kulluğun kendisini ve gereklerini herkesten daha iyi 
bilen Hz. Peygamber' in üzerine olsun! 1 199 

Allah' ın ve O'nun Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- emirlerini yerine getir
meyenler zalimdir. Aynı şekilde yasakları çiğneyenler de zalimdir. Zalim sıfatı, her 
iki durumu kapsayan tevbe ile ancak kulun üzerinden kalkar. 

İnsanlar iki kısma ayrılır: Birinci kısım tevbe edenlerden; ikinci kısım ise za
limlerden oluşur. Bunun dışında başka bir grup yoktur. Tevbe edenler: ibadet 
eden, hamd eden, Allah' ın rızası için sefer eden, rüku eden, secdeye kapanan, 
iyilikleri yayan , kötülükleri önleyen ve Allah ' ın hudutlarını bekleyip koruyan 
kullardır. 1200 Allah'ın sınırlarını bekleyip korumak, tevbenin bir parçasıdır. Tevbe, 
bu anlatılanların toplamından ibarettir. Tevbe eden Allah' ın yasaklarından emir
lerine; O'na isyandan da itaata döndüğü için kendisine ......;� (dönen) denir. 1201 

1 197 Ahmed İbn Hanbel, VI, 328. Ahmed b. Şakir bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
1 1 98 Müttefekun Aleyh. Ayrıca bk. Musannef-i Abdurrezzak, XI, 289. 
1 1 99 Medfüicu's-salikln, 1 ,  1 78-179. 
1200 bk. et-Tevbe 9/1 14 :  "O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için 

sefer edenler, o rüku edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyen
ler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele!" 

1201 Medfüicu's-salikln, 1 ,  306. 
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12. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir 
kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 
Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini ye
mekten hoşlanır mı? lşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakı
nın .  Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. 

13. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarat
tık ve birbirinizi tan ımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah 
katında en değerli olanın ız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. 
Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. 

14. Bedeviler "İman ettik" dediler. De ki: "İman etmediniz. (Öyle ise, 
"iman ettik" demeyin.) "Fakat boyun eğdik" deyin. (2) Henüz iman kalpleri
nize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan 
hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." 

15 .  Müminler ancak Allah 'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra 
asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşan
lardır. lşte doğrular ancak onlardır. 

1 6. De ki: Siz dininizi Allah 'a m ı  öğretiyorsunuz? Oysa Allah gökler
de olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

1 7. Onlar İsldm'a girdikleri için seni  minnet altına sokuyorlar. De 
ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz 
bilesiniz ki, sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. 

18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini  bilir. Allah yaptık
larınızı görendir. 



Tefsiri : 
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Bu ayette bedevilerin, hiç iman etmedikleri değil de, tam manasıyla iman 
etmedikleri ifade edilmiştir. Birkaç açıdan bu durum anlaşılmaktadır. Bunları 
şöylece sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala bedevilere "Müslüman olduk (L:....:ı ... ..İ ) demelerini emretmiş 
veya böyle demelerine müsaade etmiştir. Münafıklar hakkında ise böyle bir du
rum söz konusu değildir. 

c) Odalarının etrafında Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yüksek sesle 
seslenen ve ondan daha yüksek sesle konuşan medeniyetten yoksun bu insanlar, 
münafık ya da kafir oldukları için değil; tabiatlarının sert, kendilerinin de kaba 
olmasından dolayı böyle davranmışlardır. 

d) Allah Teala Zfra iman henüz kalplerinize girmiş değildir. buyurmuştur. Bu
rada İslam' ın onların kalplerine girmediğini söylemedi. Eğer onlar münafık olsay
dı, elbette Allah Teala, imanı onlardan nefyettiği gibi Müslümanlığı da nefyederdi. 

e) Allah Teala, "Allah 'a ve resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden 
hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. " buyurmuştur. Halbuki münafıkların itaati söz 
konusu değildir. 

f) Allah Teala, "İslam'a girmelerin i  sana minnet ediyorlar. Onlara de ki: Müs
lümanlığınızı bana minnet etmeyin. " 1202 buyurmuştur. Böylece onların Müslü
man olduklarını kabul etmiştir. Onlara, Müslüman olmalarını Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- başına kalkmalarını ise yasaklamıştır. Eğer gerçekten onlar 
Müslüman olmasaydı, Allah Teala "Siz Müslüman olmadınız, doğrusu siz yalan
cısınız !" buyururdu. Nitekim inançları ile şehadetleri örtüşmediği için münafık
ların "Biz, senin Allah 'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz. " sözlerini yalanlamıştır: 
"Münafıklar sana geldiklerinde: "Biz, senin Allah 'ın elçisi olduğuna şahitlik ede
riz. " derler. Allah da senin Kendisinin elçisi olduğunu elbet bilir. Bununla bera
ber, Allah, onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimf olmadıklarına 
şahitlik eder. " 1 203 

g) Allah Teala, "Ası/ size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. " 1204 
buyurmuştur. Eğer onlar münafık olsaydı Allah Teala onlara lütufta bulunmazdı .  

h) Allah Teala'nın "iman yolunu gösteren" 120"' buyruğu, "De ki: "Siz 
iman etmediniz" 1206 buyruğu ile çelişmez. Çünkü Allah Teala, bedevilerin tam 
manasıyla bir imana sahip olduklarını reddetti. Ancak şurası bir gerçek ki; Allah 
Teala, genel olarak imanı içeren İslam' a giden yolu göstermek suretiyle onlara 
lütufta bulunmuştur. 

1 202 el-Hucurat 49/17 .  
1203 el-Münafikun 63/1 
1 204 el-Hucurat 49/17 .  
1205 el-Hucurat 49/17 
1 206 el-Hucurat 49/14. 
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ı) Hz. Peygamber bir topluma bir şeyler paylaştırdı. Sa'd 'Ey Allah' ın elçisi! 
falancaya verdin, filancaya vermedin. Halbuki o da mümin' dedi .  Bunun üzerine 
Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- 'Bilakis o mümin değil, Müslüman' buyurdu. 
Bu sözünü üç kez tekrarladı .  Böylece o kişinin Müslüman olduğunu kabul etti 
ama mümin olduğunu kabul etmedi. 

Ayet-i kerimede daha başka sırlar da vardır. Ancak burası, bunlardan bah
setmenin yeri değildir. Buradaki temel gaye, ideal iman ile, genel manada iman 
arasındaki farkın anlaşılmasıdır. İdeal iman, Cehenneme girmeye mani olur. Ge
nel manadaki iman ise , kişinin ebedi olarak Cehennem'de kalmasını önler. 1207 

Bedeviler "iman ettik" dediler. De ki: "Siz iman etmediniz, lakin "Müslüman 
olduk" deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah 'a 
ve resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerin izden hiçbir şeyin mükafatım 
eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah gafur ve rahimdir. 

Burada kendilerinden bahsedilen bedeviler, mümin değil Müslüman idiler. 
Çünkü iman, henüz onların kalplerine girmemiş, bu yüzden de imanın tadını ala
mamışlardı . İslam dinine mensup bir çok Müslüman' ın durumu böyledir. Böylele
rine kafir denmez. Çünkü Allah Teala onların Müslüman olduğunu Lakin "Müs
lüman olduk" deyiniz. 1208 buyurmak suretiyle kabul etmiştir. Bu ayet, kalbin izle 
değil, ancak dilin izle Müslüman oldunuz anlamına gelmez. Çünkü Allah Teala , 
" iman ettik (\.:...\ ) "  lafzı ile "Müslüman olduk (L:.,,L\ ) "  lafzı arasında fark gözetmiştir. 
Müslüman olan bedeviler imanın tadına varamayınca Allah Teala onlar hakkında 
şöyle buyurmuştur: "Siz iman etmediniz, lakin "Müslüman olduk" deyiniz. Zira 
iman henüz kalplerin ize girmiş değildir. Onların imanını nefyetmekle birlikte , itaat 
ettikleri takdirde amellerinin mükafatlarından hiçbir şeyi eksiltmeyeceğini onlara 
va'd etmiştir. Daha sonra, imanın tadını alan müminlerden bahsetti. İmanın tadı
nı alan müminler, Allah'a  ve O'nun ResO.lü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- iman eden 
ve imanlarında hiç şüphelenmeyenler kimselerdir. Şüphe, onlardan uzaklaşmıştır. 
Çünkü iman, kalplerine temas etmiştir. İmanın getirdiği gönül rahatlığı, kalplerini 
tamamen kaplamıştır. Böylece şüpheye hiç yer kalmamıştır. 

İnsan en sevdiğini Rabbinin rızası için harcıyorsa, malını ve canını Allah' ın 
rızası uğruna infak ediyorsa gerçekten imanın tadına varmış demektir. İmanın 
tadına varmadan, can ve malın feda edilmesi imkansızdır. Can ve mal, ancak 
imanın tadına vardıktan sonra Allah yolunda feda edilir. Nitekim Hasan-ı Basri 
bu konuda şöyle demiştir: "İman , temenni etmek ve süslenmek değildir. İman 
kalbe yerleşen ve amel ile de doğrulanan inançtır. " 1209 

1207 Bedfüu'l-fevfüd, !V, 1 7 .  
1208 el-Hucurat 49/14. 
1209 Medaricu's-salikln, !!I ,  91 .  
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KAF SÜRESİ 

[45 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Kaf. Şerefli Kur 'an'a anda/sun. 

2, 3. Doğrusu, onlar, kendilerinden birinin, uyarıp irşad etmek için 
gelmesine şaşırdılar da kafirler: "Bu, ne tuhaf şey!" dediler, "Biz ölüp de 
toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu, aklın alamayacağı kadar uzak 
bir ihtimal!" 

Tefsiri : 

Sahih olan görüşe göre sure başlarında bulunan, ı.r ,,_; ve 0 harfleri, (Jİ, r-• 
ve ._,..J:, harfleri gibidir. Şu kadarı var ki , bunlar tek harf iken diğerleri birbirine 
bitişmiş harflerdir. Bunlar hakkında daha önce bilgi vermiştik. 1 

Bu surenin başında, kendisiyle yemin edilen ile kendisine yemin edilen aynı 
şeydir. O da, Kur'an'dır. Allah Teala Kur'an' ın doğru ve kendi katından gelen 
gerçek olduğuna, Kur'an'a yemin etmiştir. Bu yüzden yeminin cevabını hazfedip 
açıkça belirtmemiştir. Çünkü yeminde buna delalet söz konusudur. Ya da hedef, 
kendisiyle yemin edilenin kendisi olduğu için cevabı hazfetmiştir. Nitekim daha 
önce bu konuya işaret etmiştik. 

Daha sonra Allah Teala, kafirlerin ortada şaşırtacak bir neden yokken şaşır
malarından bahsetmeye başladı . Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Elif, 
Lam, Ra. İşte bunlar o h ikmetli Kitabın ayetleridir. "insanları uyar. Müminlere, 

1 Bakara ve Yasin surelerinin baş kısmına bk. 
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Rab/erinin üstün sadakat makamı vereceğin i  müjdele!" diye içlerinden bir insana 
vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti? Onun için mi kafirler: "Besbelli 
ki bu, sihirbazın teki!" dediler. "2 Allah'ın bir kuluna vahyetmesinde ne tür bir 
acayiplik vardı ki, kafirler "Besbelli ki bu, sihirbazın teki!" dediler? Yaratıcının 
peygamberinin diliyle kullarına hayır ve şerre giden yolu göstermesi, onların 
ölümden sonra akıbetlerini bildirmesi ve kendi emir ve yasaklarını onlara iletmek 
suretiyle onlara merhamet etmesinde, onlara yol gösterip nimet vermesinde hiç 
tuhaflık söz konusu olur mu? O halde Kur'an' ın Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi 
vesellem- vahyedilmesini neden tuhaf görüyorlar? Ona vahyolunanı neden sihir 
olarak yaftalıyorlar? Son derece cahil ve zalim olmasalardı, böyle davranmaz
lardı. Hakikatte gerçekten şaşılacak ve tuhaf görülecek husus, onların bu şekilde 
konuşmaları ile ilahi mesajı yalanlamalarıdır: "Eğer onların iman etmemelerine 
şaşırıyorsan bil ki asıl şaşılacak olan, onların: 'Ölüp toprak olduktan sonra biz 
yen iden mi yaratılacakmışız? ' demeleridir. "3 

4. Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğin i  kesinlikle bilmekteyiz. Ya
nımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. 

5. Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şa
şırmış bir haldedirler. 

6. Ustlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl 
donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. 

7. Yeri de döşedik, oraya dengeyi sağlayacak ağır baskılar, sabit ulu 
dağlar yerleştirdik. Orada, gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler 
bitirdi le. 

8. Bütün bunları, Rabbine yönelecek her kula Yaradanın kudretini 
hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret num unesi ol
ması için yaptık. 

2 Yunus 10/1-2. 
3 er-Ra'd 13/5. Bk. et-Tibyan, s. 425-426. 
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Tefsiri: 
Ayette geçen �I kelimesi, Rabbine yönelen anlamına gelir. Kul önce bu 

ayetlerde ifade edilen hususları düşünüp ibret alır, daha sonra bunlar sayesinde 
basiret sahibi olur. Her ne kadar sekizinci ayette ;; � lafzı <.S�� lafzından önce 
zikredilmiş olsa da, düşünüp ibret almak basiret sahibi olmaktan önce gelir.4 

��� 

�t; l5 · u �G �\; .. : ıı � ci :: -) . ı.Y- ..r .J 
., c � � 

�' ·� 4 t:lb 4J s-ı�� 
9, 1 0. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen 

ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik. 

Tefsiri: 
Allah Teala hurma ağaçları hakkında bir başka ayette şöyle buyurmuştur: 

"Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak 
derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı  
sanıyorsunuz?"5 

j>.JI .J.1, Hurmanın zarından kurtulmaya başladığı ilk andaki haline denir. 
Bunun kat·uğuna ise LS..riS:JI adı verilir. -�JI ise, mübağala sigasında olup ism-i 
mef'ul anlamına gelir. Buna göre manası, birbiri üstüne konmuş demektir. Mey
veler için kullanıldığı zaman, ağacın dallarının kırılacağı kadar çok olması anla
mına gelir. Ancak �I kelimesinin, zarda kaldığı sürece hurmanın adı olduğu 
da söylenmiştir. Buna göre zar açılıp hurmalar çıkmaya başladığı zaman artık 
bunlara .:L:-a:Jı denmez.6 

1 1 .  Kullara rızık olması için. ve o su ile ölü bir memlekete can verdik. 
işte insanların yeniden dirilmesi de böyledir. 

4 İ'lamu'l·muvakkıin, 1, 1 94. 
5 eş-Şuara 26/148. 
6 Zadu' l-maad. iV, 338. 
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12. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. 

13. Ad ve Firavun ile Lut'un kardeşleri de (yalanladı/ar). 

1 4. Eyke halkı ve Tübba ' kavmi de. Bütün bunlar peygamber/eri 
yalanladılar da tehdidim gerçekleşti! 

1 5 . İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma 
hususunda şüphe içindedirler. 

1 6. İnsanı Biz yarattık, onun için, nefsinin kendisine neler fısıldadığı
nı, neler telkin ettiğini de Biz pek iyi biliriz. Çünkü Biz ona şahdamarın
dan daha yakınız. 

Tefsiri : 

Allah'ın bu sözünü nasıl anladığımız sorulacak olursa şöyle cevap verilir: 

Bu ayet hakkında iki görüş ileri sürülmüştür: 

a) Allah'ın kuluna yakın olması, ilmi iledir. Bundan dolayıdır ki, bu ayette , 
insanın nefsinin kendisine fısıldayıp telkin ettiklerini, ilmi ile birlikte zikretmiştir. 
�J}I J..>- (şahdamarı) ise , insanın boğazında bulunan bir damarın adıdır. Bu 
damar, ne zaman kesilse insan ölür. Kalbin bölümleri ile bu damar, birbirine 
perdeler. Allah Teala kulun sırlarını ve içinde olanları bilir. Hiçbir şey buna engel 
olamaz. 

b) Allah Tea.Ja, kulun kalbine ulaşan melekleri vasıtasıyla ona yakındır. Bu 
sayede şahdamarından daha fazla ona yakın olur. Hocamızın da görüşü bu 
doğrultudadır. 7 Bir defasında onu, şöyle derken işitmiştim: "Bu ayet, şu ayetlere 
benzer: 'Biz, bu Kur'anı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin birtakım haber
lerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. '8 , 'O halde Biz Kur'anı okuduğumuzda, 
sen de onun okunuşunu izle!'9 Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- kıssaları 
Allah'ın emriyle anlatan Cebrail (a.s . ) 'dır. Ancak O'nun emri ile anlattığı için 
kıssaların Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- öğretilmesi Allah'a nispet edil
miştir. Aynı şekilde Kur'an' ı Allah Resulü ' ne -sallallahu aleyhi vesellem- okuyan da 
Cebrail (a.s . ) 'dır. n itekim Sahih-i Buharl'de İbn Abbas'tan bu ayetin tefsirine 
ilişkin nakledilen rivayette bunu gösterir: O bu konuda şöyle demiştir: "Elçimiz 
okuduğu zaman, onun okuyuşunu bitirinceye kadar dinlemek için sus!" 10 

7 Muhtemelen İbn Kayyim burada İbn Teymiye'yi kastetmektedir. [Mütercim] 
8 Yusuf 12/3. 
9 el-Kıyame 75/18.  
10 Buharl' nin Sahih' indeki rivayet şu şekildedir: "Hz. Peygamber kendisine vahiy geldiği zaman 

dilini kımıldatırdı .  Bunun üzerine ona, "vahiyden bir şey kaçırırım diye dilini kımıldatma! 
Çünkü onu kalbinde toplamak bize aittir" denildi. Ayette geçen (el-Kıyame 75/18) .e,;\ j ta
biri, "onu okumamız" anlamına gelir. ,ı.;i_; bL;ifadesi, sana indirdiğimiz zaman, � .cT_; dl.; 
�l:-! W-" ifadesi ise onu senin dilinle açıklamak bize düşer manasınadır." (Buhar!, Fedfülu'l
Kur'an, 28) 
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Kanaatime göre ayetin baş tarafı bu yoruma izin vermez. Çünkü Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: . İnsanı Biz yarattık, onun için, nefsinin kendisine neler fısıl
dadığını, neler telkin ettiğini de Biz pek iyi biliriz. 

Bu itirazımıza "Allah' ın insanları yaratması da vasıtalarla olmuştur. Onları 
meleklerin vasıtasıyla yaratmıştır. " şeklinde karşı çıkılabilir. Bu durumda şöy
le deriz: Sahih-i Müslim'de nutfenin melekler tarafından yaratılması hakkında 
Huzeyfe'den nakledilen şöyle bir hadis vardır: Nutfeyi yaratan melek, "Ya Rabbi! 
Erkek mi olsun dişi mi? Sağlıklı mı olsun, sakat mı?" diye sorar. Rabbin de dile
diği gibi hükmeder ve melek onu yazar. " 1 1 Yine de gerçek ve tek yaratıcı Allah 
Teala' dır. O'nun tek yaratıcı olması, izni, iradesi ve gücü ile yaratmada melekleri 
kullanmasıyla çatışmaz. Çünkü meleklerin yaptığı fiiller ile yaratmaları, aslında 
Allah' ın yaratmasından ibarettir. Gerçekte O'nun dışında bir yaratıcı yoktur. 12 

1 7. !ki melek ( insanın)  sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yaz
maktadırlar. 

18. insan h içbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır 
b ir melek bulunmasın .  

19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: işte (ey insan} bu, senin 
öteden beri kaçtığın şeydir, denir. 

20. Sur'a üfürülür; işte bu, geleceği vadedilen gündür. 

21 . Herkes, yan ında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. 

1 1  Müslim, Kader, 2 .  
12 Medaricu's-salikin, i l ,  290. 
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22. Anda/sun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kal
dırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir) . 

23-26. Yanındaki arkadaşı: "İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu 
emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kafiri, hayra bütün gücüyle engel 
olanı, azgın şüpheciyi Cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilah edi
neni, şiddetli azaba birlikte atın! 

27. Yan ındaki arkadaş: "Ya Rabbi, der, onu ben saptırmadım, ken
disi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içinde idi. " Yanındaki arkadaşı 
Şeytan onun Cehenneme atılacağını anlayınca böyle diyecektir. Burada 
siyaktan Al/ahın mahkemesinde bu iki yoldaşın birbirini suçladıkları an
/aşılmaktadır. Anlaşılan kôfir insan şeytan arkadaşının kendisini saptırdı
ğını ileri sürünce o, bu cevabı vermektedir. 

28, 29. "Çekişmeyin huzurumda! buyurur Allah. Çünkü Ben daha 
önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiş
tirilmez. Ben, kullarıma karşı asla zu/metmem!" 

Tefsiri: 

Ben, kullarıma karşı asla zulmetmem! ifadesi şu anlama gelir: Hiç kimseyi 
başkasının günahından dolayı sorumlu tutmam! Hiç kimsenin de işlediği salih 
amelin mükafatını vermemezlik yapmam! 

Bunun içindir ki; Allah Teala, bu ayetten önce "Çünkü Ben daha önce gele
cek tehlikeyi size bildirmiştim. " buyurmuştur. Bu ifade, Allah Teala'nın kullarına 
deliller sunduğu, emir ve yasaklarını ilettiği anlamını taşır. Bundan sonra onları 
sorumlu tutarsa zalim olmaz. Emir ve yasaklarını iletmeden kullarını sorumlu 
tutsaydı zalim olurdu. Bu zulmü işlemekten Allah Teala beridir. 13 

Kur'an dan İstifade Etme Yolları 

------ -�----
13 Medaricu's-salikln, 1, 236. 
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30. O gün Cehenneme "Doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" 
der. 

31. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır; (on/ardan) uzakta ol
mayacaktır. 

32, 33. İşte size vadedilen Cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine 
riayet eden, görmediği halde Rahmcin'dan korkan ve Allah'a yönelmiş 
bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. 

34. Oraya selametle girin. İşte bu, ebedi yaşamanın başladığı gündür. 

35. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası 
da vardır. 

36. Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar 
dolaşan nice nesilleri helak etmişizdir. Kurtuluş var mı! 

37. Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip topla
yarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. 

Tefsiri: 

Kur'an' dan yararlanmak istediğin zaman, okuma ve dinleme esnasında kal
bini tamamen ona ver, Kur' an ile insanlarla konuşan Allah ile diyalog halinde 
olan birinin konsantre olması gibi konsantre ol! Çünkü Kur'an, Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- lisanı ile Allah'ın sana yönelttiği bir hitaptır. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmaktadır: "Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini 
derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. "14 

Kur'an ayetlerinden istifade etmek şunlara bağlıdır: a) Faydayı sağlayacak 
etkileyici güç, b) Faydalanmaya uygun mekan, c) Etkinin meydana gelebilmesi 
için gerekli şartlar, d) Etkilenmeyi önleyecek engellerin ortadan kalkması. Yu
karıdaki ayet-i kerime en veciz , en açık ve maksada en iyi şekilde delalet eden 
lafızlarla bunların hepsini içermiştir. 

Ayetin ._s},P .!.IJ1 J. �1 (Elbette bunda ders vardır) kısmı, yukarıdaki istifade 
şartlarından "faydalanmaya uygun mekan" a işaret etmektedir. Bu mekanla kasıt 
da Allah'ın mesajını akleden diri kalptir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuş
tur: "Peygamberin söyledikleri, ancak Allah 'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir 
Kur'an' dır. Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. "15 Bu ayetteki 
"diri olanlar" ifadesi "kalbi diri olanlar" anlamına gelir. 

Ayetin pı .)il jl (can kulağıyla dinleyen) kısmı, kulağını Kur'an'a verenler, 
kendisine bır şeyler söyleyen kimseyi can kulağıyla dinleyenler anlamına gelir. 
Bu da, sözden etkilenmenin şartıdır. 

14 Kaf 50/37. 
15 Yasin 36/69-70. 
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Ayetin � jJ>J (zihnini derleyip toplayarak) kısmı gönlü ve zihni dinleme 
esnasında başka şeylerle meşgul olmayıp tamamen dinlenilen söze konsantre 
olmuş kimseyi anlatır. Nitekim İbn Kuteybe şöyle demiştir: "Allah' ın kitabını 
gönlünü ve zihnini vererek dinle! Gafil ve dalgın olarak değil ! "  İşte bu, etkinin 
meydana gelmesini önleyen engellere işarettir. Bu engeller ise aklın ve gönlün, 
kendisine söylenen sözleri akletme, anlama ve düşünme konusunda gafil ve dal
gın olmasıdır. 

Faydayı sağlayacak etkileyici güç Kur'an, faydalanmaya uygun mekan diri 
kalp, etkinin meydana gelebilmesi için gerekli şart can kulağı ile dinlemek ve 
etkilemeyi önleyen engel de zihnin ve gönlün İlahi mesaja karşı dalgın ve gafil 
olması, onunla değil de başka şeyle ilgilenmesidir. İlk üç şart gerçekleşir, engel 
de ortadan kalkarsa etki ortaya çıkar. Bir başka ifade ile Kur' an' dan istifade edilir 
ve öğüt alınır. 

Burada şöyle bir soru yöneltilebilir: "Eğer etkilenme bu şartların tamamının 
gerçekleşmesi ile hasıl oluyorsa e · ıı _)ji jl ifadesindeki ) edatının kullanılma
sının sebebi nedir? Halbuki burası iki ihtimalden birini göstermeye yarayan_,\ 
edatının değil _, edatının yeridir. " Bu soruya şu şekilde cevap verilir: "Bu, son 
derece yerinde bir sorudur. Bunun yanıtı ise şu şekildedir: Ayet-i kerimede ken
disine seslenilen muhatabın hali dikkate alınarak _,ı edatı kullanılmıştır. Çünkü 
insanlardan öyleleri var ki, kalpleri diri, bilinçleri açık ve fıtratları da düzgündür. 
Böyleleri kalbi ile düşünür, fikri ile hareket ederse kalbi ve aklı Kur'an' ın hak ve 
doğru olduğunu ona gösterir. Kalbi de Kur'an' ın anlattıklarının doğru olduğuna 
şahit olur. Kur'an' ın onun kalbine temas etmesi, fıtrat nuruna ilave bir nur olur. 
İşte bu, şu ayetlerde kendilerinden şöyle söz edilen kimselerin özelliğidir: "Kendi
lerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin (Kur 'an'ın) gerçek olduğunu bi
lir; onun, mutlak galip ve övgüye lôyık olan (Allah 'ın) yoluna ilettiğini görürler. "16 
''Allah, göklerin ve yerin nürudur. O'nun nürunun temsili, içinde lamba bulunan 
bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye 
benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek 
bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, 
kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nur üstüne nurdur. Allah dilediği 
kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her 
şeyi bilir. "17 

İşte bu, vahiy nuru ile fıtrat nurunun birleşmesidir. Bu durum, diri ve bilinçli 
kalbe sahip olan kimselerde görülür. 

Bu ayetin taşıdığı anlam ve ibretleri "İctimau'l-cüyuşi' l-islamiye ala ğazvi'l
muattıla ve'l-cehmiyye" adlı kitapta açıkladık. 

16 Sebe' 34/6. 
1 7  en-Nur 24/35. 
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Kalbi olan kimse kalbi ile Kur'an' ın manalarını buluşturur ve hemen bu 
manaların kalbine yazılmış olduğunu fark eder. Böylece Kur'an' ı kalbinden 
okur. 

İnsanlardan öyleleri de var ki, tam bir hazırlık içinde olmazlar, kalpleri bilinç
ten uzaktır, düzgün bir yaşamları da yoktur. İşte böyleleri kendilerine hak ile batılı 
açıklayacak bir şahide ihtiyaç duyarlar. Çünkü onların kalplerinin yaşam ritmi, 
nuru ve fıtratlarındaki zekaları diri ve bilinçli kalbe sahip kimsenin ulaştığı yere 
ulaşamamıştır. Böyle birinin hidayetinin gerçekleşmesi ancak tamamen söze ku
lak vermesi, sözü düşünmesi ve manaları hakkında kafa yorması ile mümkün 
olur. Bunu yapınca da Kur'an'ın hak olduğunu anlar. 

Buraya kadar iki insan tipi karşımıza çıkmıştır. Bunlardan ilki kendisine söy
lenen ve haber verilen bilgileri bizzat kendisi anlayan insan tipini; ikincisi ise 
kendisine haber veren kimsenin doğruluğunu ve eminliğini bilen insan tipini 
yansıtmaktadır. Bu ikinci gruba giren insanlar "Falancanın bana haber vermesi 
yeterlidir" derler. İşte bu kimseler "iman" makamındadırlar. Diğerleri ise "ihsan" 
makamında olup yakin ilmine ulaşmış, kalbleri de buradan ayne' l-yakin mer
tebesine yükselmiştir. Böylece küfürden çıkıp İslam'a girmesini sağlayan kesin 
tasdik de onun ayrılmaz parçası olmuştur. 

Ayne'l-yakin iki çeşittir. Bunlardan b iri dünyada; diğeri ahirette söz konusu
dur. Dünyada söz konusu olan ayne' l-yakinin kalp ile ilişkisi görenin gözü ile iliş
kisine benzer. Peygamberlerin gayb konusunda verdiği haberler ahirette apaçık 
göz ile, dünyada ise ancak basiret ile görülür. İşte bu, ayne' l-yakinin iki türünün 
açıklamasıdır. 

Bu sure, ehl-i kelamın sözlerine; ehl-i ma'kulün de akli çıkarımlarına ihtiyaç 
bırakmayacak derecede yeterli ve ikna edici biçimde iman esaslarını bir arada 
vermektedir. Şöyle ki bu mübarek sure , yaratılışın başlangıcı, ahiret, tevhid, nü
büvvet, meleklere iman konularının açıklaması ile , insanların helak olacak bed
bahtlar ve kurtuluşa erecek gerçek mutlular şeklinde ikiye ayrılacağı ve bunla
rın özelliklerini içermektedir. Ayrıca Allah ' ın kemal sıfatlarını, zıt olan şeylerden 
münezzeh olduğunu, noksan ve kusurlardan beri olduğunu anlatmaktadır. Bu 
surede büyük ve küçük iki kıyametten, büyük ve küçük iki alemden söz edil
mektedir. Büyük alem, ahiret alemi; küçük alem de dünya alemidir. Ayrıca in
sanın yaratılışı, ölümü , yeniden dirilişi, ölüm anındaki durumu, dirileceği günkü 
hali anlatılmaktadır. Hatta Allah Teala'n ın insana kendi nefsinin ne fısıldadığını 
bilecek kadar onu her açıdan kuşattığı haber verilmiş, hafaza· meleklerinin gö
revlendirilmesinden ,  bu meleklerin insanın söylediği her sözü kaydetmesinden, 
kıyamet günü yaptıklarının karşılığını tastamam göreceğinden söz edilmiş, bir 
meleğin onu süreceğinden bir meleğin de onun yaptıklarına şahit olacağından 
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bahsedilmiştir. Onu süren melek geldiği zaman kendisine "İşte yanımdaki hazır" 
der. Yani hazırlamam emredilenleri hazırladım. İşte bu esnada şöyle denir: "Hay
di ikiniz her inatçı kafiri Cehenneme atın." Bu durum, suçlu birinin hükümdarın 
huzuruna getirilip "Bu falanca, onu getirdim" denmesi ve hükümdarın da "Bunu 
hapse atın ve gerektiği şekilde onu cezalandırın." buyurmasına benzer. 

Şurası da mutlaka düşünülmeli .  . .  Bu sure Allah Teala'nın kendisine itaat 
eden ve isyan eden bedeni aynen dirilticeğine, sonra bunu ödüllendireceğini ve 
cezalandıracağını açık bir şekilde göstermektedir. Aynı şekilde iman eden ruhun 
bizzat kendisini ödüllendireceğini, inkar eden ruhun da bizzat kendisini cezalan
dıracağını, bunlardan başka ruh yaratıp da onları ödüllendirip cezalandırma
yacağını açıklamaktadır. Peygamberlerin haber verdiği ahiret hayatını bilmeyen 
bazıları bunun tersini söylemiştir. Şöyle ki, Allah Teala'nın dünyadaki bedenin 
dışında tamamen başka bir beden yaratacağını, ödül ve azabın da o bedene ve
rileceğini, ruhun da bedenin arazlarından biri olduğunu, dolayısıyla Allah'ın bu 
ruhtan başka bir ruh; bu bedenden başka bir beden yaratacağını iddia etmişler
dir. İşte bu iddia, istisnasız bütün peygamberlerin anlattıklarına, Kur'an ve sünnet 
ile tüm İlahi kitaplara muhaliftir. Aslında bu iddia, ahiret hayatını inkar etmektir. 
Bunu savunanlar da ahireti yalanlayanların görüşleri ile mutabakat içindedir
ler. Bu iddiayı savunanlar, aslında Allah'ın sahip olduğumuz bedenlerden başka 
ödül ve ceza vereceği başka bedenler yaratmaya gücünün yettiğini inkar etmi
yorlar. Böyle bir inkar hiç mümkün mü?! Kaldı ki onlar, insan türünün merhale 
merhale yaratılışına şahit olmaktalar. Zira Allah Teala ruhlarını teslim eden bütün 
bedenlerden başka yeni bedenler ve ruhlar yaratmaktadır. Onların açık seçik 
şahit oldukları bu gerçeği hayretle karşılamalarına anlam vermek mümkün değil. 
Ama onlar ufalanıp toz toprak olan bedenlerin aynen diriltilmesini yadırgıyor ve 
bedenlerin ödül ve ceza için yeniden aynen diriltilmesini şaşılacak bir şey olarak 
görmüşlerdir. Bu yüzden de şöyle demişlerdir: "Gerçekten biz öldüğümüz, top
rak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz?"18; "Biz öldüğümüz ve toprak 
olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir dönüştür. "ı9 

Eğer ahirette verilecek ceza bu bedenlerden başka bedenlere verilecek ol
saydı bu, yeniden dirilme ve bir dönüş olmazdı. Aksine yeni bir başlangıç olurdu. 
Bu durumda "Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. "20 
ayetinin önemli bir anlamı kalmazdı. Allah Teala bu ayeti sorulduğu farz edilen 
bir sorunun cevabı olarak indirmiştir. Söz konusu soru Allah'ın cesedin toprağa 
karışmış parçalan ile ayrılması mümkün görülmeyen unsurlara dönüşmüş kı
sımlarının nasıl bir araya geleceği hakkındadır. İşte böyle bir soruya Allah Teala 
toprağın insanların etlerini, kemiklerini, saçlarını ve daha başka kısımlarını eksilt-

18 es-5affat 37/16. 
19 Kaf 50/3. 
20 Kaf 50/4. 
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mesini bu kısımları normal halinde bildiği gibi bildiğini haber verdi . Gerçekten 
de Allah Teala insan dağılıp yok olduktan sonra vücudunun parçalarını toplayıp 
meydana getirmeye ve onu yeniden yaratmaya güç yetirir. Allah Teala ilminin, 
kudretinin ve hikmetinin mükemmel olduğunu ifade ederek ahiret hayatını açık
lamıştır. 

Yeniden dirilmeyi inkar edenlerin bütün şüpheleri şu üç maddede toplanır: 

a) Bir daha ayrışmayacak ve bir şahsı diğer şahıstan ayırt etme imkanı bı
rakmayacak şekilde cesedin parçalarının toprağa karışması . 

b) Allah Teala'nın kudretinin bununla bir ilgisi yoktur. 

c) Bunda bir fayda yoktur. Bir başka ifade ile hikmet, insan türünün yaşa
mını nesil nesil devam ettirmesindedir. Bu, diğerine göre daha açıktır. Ne zaman 
bir nesil yok olsa başka bir nesil onun yerini alır. İnsan türünün tamamının öldü
rülüp sonra diriltilmesinde ise bir hikmet yoktur. 

Kur' an' ı Kerim' de ahiret hayatının delilleri üç ana esasa dayanmaktadır: 

a) Allah Tea!a'nın ilminin mükemmelliğini açıklama.  Bu durum şu ayetlerde 
görülmektedir: "Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor 
ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış 
olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. "21 "Hatta o kCıfirlere 
gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de "Galiba gözle
rimiz bağlandı, belki de büyüye tutulduk! " derler. Anda/sun, biz gökte birtakım 
burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik. "22 "Biz, toprağın onlardan 
neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap 
vardır. "23 

b) Allah' ın kudretinin mükemmelliğini açıklamak. Nitekim şu ayetlerde bu 
durum görülmektedir: "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya 
kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "24, 
"Evet, bizim, onun parmak uçların ı  bile aynen eski haline getirmeye gücümüz 
yeter. "25, "Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye 
hakkıyla kadirdir. "26 

Allah Teala şu ayette hem ilmini hem de kudretini birlikte zikretmiştir: 
"Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye hakkıyla 
kadirdir. "27 

21  Yasin 36/78-79. 
22 el-Hicr 15/14- 16. 
23 Kaf 50/4. 
24 Yasin 36/8 1 .  
25 el-Kıyame 75/4. 
26 el-Hace 22/6. 
27 Yasin 36181 .  
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c) Hikmetinin mükemmelliğini açıklamak. Bu durum da şu ayetler de gö
rülmektedir: "Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye 
yaratmadık. "28 "Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, 
inkôr edenlerin zannıdır. Vay o inkôr edenlerin ateşteki haline!"29 "İnsan, kendi
sinin başıboş bırakılacağını mı sanır! "30 "Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve si
zin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve 
hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilôh yoktur, O, yüce Arş 'ın sahibidir. "31 
"Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi amel
ler işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!"32 

işte bu delillere göre doğrusu şu ki; ahiret hayatı, din ile birlikte akılca da ma
lumdur. Allah ' ın ,  isimlerinin ve sıfatlarının kemali bunu gerektirmektedir. Allah 
Teala inkar edenlerin söylediği sözlerden münezzehtir. Aynı şekilde diğer bütün 
ayıp ve noksanlardan da münezzehtir. 

Bu surede Allah Teala ahiret hayatını inkar edenlerin hakkı yalanlarken ka
rışıklık ve şaşkınlık içine düştüklerini haber vermiştir: "Bilakis onlar, hak kendile
rine gelince yalanladı lar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. "33 Bu ayet onların 
durumunun, her hangi bir neticeye ulaşmaya imkan vermeyecek şekilde karı
şık olduğunu bildirmektedir. Daha sonra Allah Teala onları, gökyüzü alemini, 
bu alemin yapısını, yüksekliğini, düzgünlüğünü, güzelliğini, parçalarının birbiri 
ile uyumunu; sufü alem olan yeryüzünü, yeryüzünün nasıl yayıldığını, buranın 
amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için nasıl hazırlandığını, dağlarla 
sabitlendiğini , bir çok faydanın burada var edildiğini ,  rengarenk, çeşit çeşit, farklı 
miktarlarda, değişik fayda ve özelliklerde bitki türlerinden bütün güzel örneklerin 
yeşertildiğini incelemeye davet etmiştir. Gerçekten de bunlarda ibret alınacak 
çok şey vardır. Rabbine yönelen kul bunları görür ve bunların delaleti ile pey
gamberlerin haber verdiği tevhid ve ahiret konularının hak olduğunu düşünür. 
Bu şekilde çevresine bakan kimse, ilk olarak bunları görür, sonra düşünür. Bütün 
bunlardan sadece kalbi ve diğer organları ile Allah'a yönelen bir kul yararlanır. 

Allah Teala Kur'an' ın ilk muhataplarını rızıklarının, yiyeceklerinin, giyecek
lerinin, bineklerinin ve bahçelerinin ana maddesi hakkında düşünmeye davet 
etmiştir. Bütün bunların ana maddesi Allah Teala'nın gökten indirdiği ve bere
ketli kıldığı sudur. Öyle ki bu su sayesinde türlü türlü ürünler ve meyveler veren 
bahçeler oluşur. Yetişen ürünlerin bir kısmı beyaz, bir kısmı siyah, bir kısmı kır-

28 ed-Duhah 44/38. 
29 Sad 38/27 .  
30 el-Kıyame 75/36. 
3 1  el-Mü'minCın 23/115-1 16. 
32 el-Casiye 45/21. 
33 Kat 50/5. 



Sure :  50 • Kaf Suresi ·:· 19 

mızı, bir kısmı sarı, bir kısmı tatlı, bir kısmı mayhoştur. Hepsinin şekli ve yetişme 
yeri varklıdır. Hacminin , şeklinin, faydasının ve özelliklerinin farklılığına rağmen 
bütün tahıllar da su sayesinde yeşerir. Allah Teala bu surede hurmaya müstakil 
yer vermiştir. Çünkü hurma, ilk muhatapların rahatlıkla düşünebileceği bir takım 
delalet ve ibretleri taşımaktaydı. Hasılı kelam Allah Teala cansız hale gelen top
rağa su ile can verir. 

"İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır. "34 Topraktan 
meyveler, ürünler, tahıllar ve diğer yiyecekler nasıl çıkıyorsa, siz ey yeniden diri
lişi inkar edenler! Sizin de toprağın içinde çürüdükten sonra yeniden diriltilmeniz 
böyle olacaktır! 

Bu ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim' de yapılan kıyasları " İ ' lamu' l-muvakkıi'n" adlı 
kitabımızda açıkladık ve bunlardaki bir takım mana ve ibretlere orada yer verdik. 

Daha sonra Allah Teala en güzel biçimde, en özlü ifade ile ve hiçbir şüpheye 
yer bırakmayacak tarzda peygamberliği açıklamaya başladı. Nuh kavmine , Ad, 
Semud, LCıt kavmine, Firavun kavmine peygamberler gönderdiğini, bu toplum
larında onları yalanladığını, bunun üzerine onları çeşitli azaplarla helak ettiğini, 
böylece peygamberlerin inanmadıkları takdirde onları uyardıkları tehditleri ger
çekleştirdiğini anlattı. Böylece o kavimlere gönderilen elçilerin peygamberlikle
rini ve her hangi bir hocadan ders almadan, her hangi bir kitabı okur�adan, 
buna rağmen ayrıntılı biçimde ehl-i kitabın bilgilerine mutabık olarak onlardan 
bahseden elçinin peygamberliğini açıkladı. Bu konuda sadece iftiraya ve hiçbir 
şekilde kafa yormadan bilinecek kadar açık olan/zarlıriyat konuları inkar ederek 
büyüklenmeye dayalı sorular sorulabilir. Ya da bazı insanların başına geldiği gibi 
bir takım musibetlere uğramış ve zihni faaliyetlerini yitirmiş kimseler soru sora
bilir. Bu tür soruyu soran kimse ayan beyan gördüğü ve asırlardır nakledilen 
gerçekleri inkar ettiğini , onlara karşı büyüklendiğini kendi kendine bakarak bilir. 
Böyle birinin inkarı, meşhur padişah, alim ve uzak ülkeleri inkar eden kimsenin 
durumuna benzer. 

Daha sonra Allah Teala yeniden maad konusuna dönmüştür: j;j� ı: __ �i 
Jj'il/"Ilk yaratmada acizlik mi gösterdik?"35 Herhangi bir şeyde acziyet gösteren 
kimse için ,1..ı ıs:5" /ayiye bihi ve J'.';ı l.i.t� 0)\; ıs:5" /ayiye fülanun bihaza' l-emr ifa
deleri kullanı!İr. Nitekim şair bu kelimeyi şöyle kullanmıştır: 

işleri konusunda aciz kaldılar 

Yumurtlamaktan aciz güvercin gibi 

34 Kaf 50/ 1 1  . 
35 Kaf 50/15.  
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Bu kelime şu ayette de bu anlamda kullanılmıştır: � '-5�1 ;ılı\ �t 1j.Jl �Jl 
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kafirler şu gerçeği Fıala anlamadılar mı ki; gökler( ve yeri yaratan ve yaratma ko-
nusunda acziyet göstermeyen Allah, ölüleri diriltmeye de, haydi haydi kadirdir! 
Evet, O her şeye kadirdir.36 

İbn Abbas bu ayet hakkında şöyle demiştir: L::::;.ji /efaay'ine "aciz mi kaldık" 
anlamına gelir. Mu katil de bu kelimeyi aynı şekilde. tefsir etmiştir. 

Kanaatime göre bu, lafzın lazımı ile yapılan bir Tefsiri :dir. Yoksa bu kelimenin 
anlamı daha geneldir. Çünkü Araplar, birinin simasını tanıyamadıkları ve o kim
seyi çıkaramadıkları zaman US 0 _rİ .:.ıi Jlş-İ ve "-: � ifadelerini kullanırlar. Kısa
cası Arapça olarak birini tanıyamadığın ·zaman .:.l9IJ.:ı J�i dersin. Bu mananın la
zımı, "aciz kalmaktır" anlamıdır. Yukarıda delil olarak verilen beyit de bu manayı 
desteklemektedir. Çünkü güvercin, aslında yumurtlamaktan aciz değildir. Fakat 
yumurtlamak istediği zaman yumurtasını bırakacak yer bulmakta aciz kalır ve 
yumurtasını bırakacak uygun bir yer bulana kadar dönüp durur. Yumurtladığı 
zaman da başka varlıkların eline geçmesin diye onu nasıl muhafaza edeceği ko
nusunda acziyet gösterir. Bu yüzden yumurtayı bir yerden bir başka yere nakleder 
durur. Yumurtayı en son nereye koyacağı konusunda şaşkınlık yaşar. Tıpkı bir işi 
konusunda karar veremeyen, ne yapıp edeceğini kestiremeyen kimse gibi .  Bu 
ayetteki •lş-! /i'ya kelimesi tefsirden anlamayan kimselerin zannettiği gibi yorgun 
anlamına gelmez. Çünkü Allah Teala kendisinin yorgunluktan münezzeh olduğu
nu surenin sonunda ifade etmiştir: "Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. "37 

Daha sonra Allah Teala müşriklerin yeniden dirilme konusunda şüphe için
de olduklarını ifade etti: �� J>. � v? � rJ. J. /Hayır, onlar yeni bir yaratma 
hususunda şüphe içindedirler.38 Yani müşrikler insanların yeni bir dirilişe sahip 
olacakları konusunda şüpheye kapılmışlardı .  

Daha sonra Allah Teala kudretinin, rububiyetinin ve ahiret hayatının en bü
yük delillerinden biri olan insanın yaratılmasını anlatarak müşrikleri uyarmıştır. 
Gerçekten de insanın yaratılması tevhid ve maadın en büyük delillerinden biridir. 
Organları, kuvvetleri, özellikleri, eti , kemiği, damarları, sinirleri, eklemleri, göze
nekleri, icat ettiği aletleri, sahip olduğu bilgeleri, iradeleri ve sergilediği zanaatleri 
vb . ile insanoğlunun sahip olduğu bu yapısından daha açık delil ne olabilir ki ! . .  
İnsanla ilgili ne varsa esasında hepsinin kaynağı bir damlacık sudur. İnsan Rab
bine karşı insaflı olsa, sadece kendisini düşünmesi yeterli olur ve Peygamberlerin 
Allah Teala ile O'nun isimleri ve sıfatları konusunda haber verdiği her şeye kendi 
varlığını delil olarak getirir. 

36 el-Ahkaf 46/33.  
37 Kaf 50/38. 
38 Kaf 50/15 . 
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Allah Teala ilminin insar . ı  çepeçevre kuşattığından hatta nefsinin ona ne 
söylediğini bildiğinden bar.setmiştir. Ardından da insana ilim ve kuşatma ba
kımından ne derece yakın olduğunu bildirmiştir. Allah'ın kula yakınlığı, kulun 
bedenindeki bir damardan daha yakındır. Gerçekten de Hak Teala kudreti ve 
ilmi ile kuluna şah damarından daha yakındır. 

Üstadımız şöyle demiştir: Ayette39 geçen :_r.:, /biz zamiri; "meleklerin;ıiz" an
lamına gelir. Nitekim buna benzer bir durum şu ayette söz konusudur: .; ı;i) b!..J 
Ü j ;J\j/Biz onu okuduğumuz zaman okunuşuna tabi ol ! Ayette geçen o t.J; /onu 
okuduğumuz ifadesi "elçimiz Cebrail okuduğu" anlamına gelir. Nitekim hemen 
sonra gelen � �üı J j �ı ._r .:ı�µ.:Jı JB �! ayeti de buna delalet etmekte
dir: Şöyle ki ayette ifade edilen yakınlık meleklerin sağ ve solda bulunmaları ile 
mukayyet olarak ifade edilmiştir. Şayet burada Allah ' ın zatının bir yakınlaşması 
söz konusu olsaydı burada meleklerin bulunması ile mukayyet ifade edilmezdi . 
Hasılı kelam bu ayet, hulul inancına sahip olan kimseler i le muattıla için delil 
olmaz. 

Allah Teala insanın sağında ve solunda bulunan ve yaptıkları ile söyledikle
rini kayıt altına alan iki melekten bahsetti. Bu meleklerin sözleri kayıt altına al
dıklarından ve amel defterine yazdıklarına dikkat çekti. Sonra da küçük kıyamet 
olan ölüm sarhoşluğundan bahsetti. Küçük kıyamet hak ile gerçekleşir. Bir başka 
ifade ile kişi Rabbi ile karşılaşır. Onun ruhu, sevabı ve büyük kıyametten önce 
kendisine verilen ceza Allah'a arz edilir. 

Allah Teala büyük kıyametten de söz etmiştir: "SQr'a üfürülür; işte bu, gele
ceği vadedilen gündür. "40 Ardından Allah Teala o gün insanların durumundan 
bahsetti, her kesin Allah ' ın huzuruna kendisini süren bir sürücü/saik ile kendisine 
tanıklık eden bir şahidle geleceğini haber verdi. Bu şahidin yapacağı tanıklık, 
kişinin organlarının, üzerinde yaşadığı toprağın, müminlerin ve peygamberin 
şahitliğinden farklı bir şahitliktir. Allah Teala kulun aleyhine hafaza meleklerini, 
peygamberleri ve üzerinde hayır ve şer işlediği yerleri, Allah 'a isyan ettiği derisini 
şahit olarak getirecektir. Sadece bilgisi ile kulları hakkında hüküm vermeyecektir. 
Zira O, en adil ve en güzel hüküm verendir. İşte bundan dolayıdır ki, Allah Teala 
Hz. Peygamber' e insanlar arasında onların açıklamaları ve şahitlere göre hüküm 
vermesini, sadece bilgisine dayanarak hüküm vermemesini haber vermiştir. Har
hangi bir delil veya itiraf olmadan hakimin sadece bilgisine dayanarak hüküm 
vermesi hiç mümkün olur mu? 

Daha sonra Allah Teala insanın gafil kalmaması, daima zihninde tutması 
gereken bu durum karşısında gaflette olduğunu haber verdi: � � ...; 2 lil 

39 Kaf 50/16. 
40 Kaf 50/20 . 
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ljj./Ando/sun sen bundan gaflette idin41 Bu ayette ,y harf-i cerri değil de ı.) harf-i 
cerri kullanılmıştır. Tıpkı şu ayette .} harf-i cerri değil de :.r harfi cerrininin kul
lanılması gibi:42 '-:"""!} �� � � �Ü Ancak bu kullanımlar masdara mahsustur. 
Fiil ile birlikte bu harf-i cerler -kullariılmaz. Bu yüzden ..:..>- � ve ..:..... �  cüm
leleri söylenmez. Bu iki ayette :.r harf-i cerrinin kullanılması gaflet ve şüphenin 
adeta kişiden başladığını ifade eder. Yani insanın kendisi gafletinin ve şüphesinin 
başladığı yerdir. Bu ifade de � � ve � � ifadelerinden daha beliğdir. Çünkü 
bu şekilde hatırlama ve yakinin başlangıç yeri ve kaynağı, gaflet ve şekkin baş
langıç yeri olmuştur. 

Daha sonra Allah Teala o gün insandan gaflet perdesinin kalkacağını ha
ber verdi. Bu perde tıpkı kalbin ve gözün üzerinden uyku perdesinin kalkması 
gibi kalkar. Perde kalkınca kalp uyanır, göz görür. Bu örtünün İlahi gerçeği ayan 
beyan görme sırasında kuldan kaldırılması uyanma esnasında onun örtüsünün 
kaldırılmasına benzer. 

Allah Teala insanın karlninden de bahsetti . Karin , kişiye dünyada arkadaş
lık eden melektir. Bu melek onun yaptıklarını ve sözlerini yazar. Kıyamet günü 
hazırladıkları için : "Bu, dünyada senin beni vekil tayin ettiğin şeydir. Bak işte 
hazırladım ve sana getirdim . "  der. Bu görüş Mücahid 'e aittir. 

İbn Kuteybe de şöyle demiştir: "Ayetin anlamı şu şekildedir: Bu, onun söz ve 
amellerini sayıp yazdıklarım,  hepsi yanımda hazır. " 

Doğrusu şu ki , ayet-i kerime her iki manayı da içermektedir. Buna göre 
ayetin anlamı şu şekilde olur: "Bu, beni onun hakkında görevlendirdiğin kişi; bu 
da kayıt altına aldığım onun ameli . "  

İşte o zaman şöyle buyrulur: � /b" j5 r* ..)  �İ /Atın Cehenneme, her 
nankör, inatçı kafiri. 43 Bu hitap eğer bir kişiye yönelikse ya sürücüye/saike, ya 
şahide ya da kula azap etmekle görevli meleğe yöneltilecektir. Ayetin �i şek
linde tesniye formunda gelmesi Araplarca bilinen hitap şekillerinden biridir. Bu 
kelimenin sonundaki elif harfi hafif tekit nunundan dönüşmüş de olabilir. Sonra 
da vakıf yerine vasi gerçekleştirilmiştir. 

Allah Teala Cehenneme atılan kimsenin özelliklerini sıraladı. Bu bağlamda 
onun altı özelliğini saydı :  

a) Allah' ın nimetini, hukukunu, dininin, tevhidini, isimlerini, sıfatlarını ,  elçi
lerini, meleklerini, kitaplarını ve ahiret gününü inkar etmek. 

b) Hakka karşı bile bile inadına muhalef etmek. 

41 Kaf 50/22. 
42 Hud 1 1/ 1 10  
43 Kat 50/24. 
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c) Hayrı engellemek. Bu özellik kişinin kişinin kendisine yaptığı iyilik olan 
itaat ve ibadetler ile insanlara yapılan iyilikleri de kapsar. Bu tür insanların ne 
kendisine ne de diğer insanlara bir hc�'n vardır. İnsanların çoğunun durumu 
böyledir. 

d) Hayrı engellemekle birlikte insanlara zulmetmek. Eliyle ve diliyle insan
lara haksızlık etmek. 

e) Kuşku sahibi olmak. Böyleleri hem kuşku sahibidir hem de kuşku oluştu-
rur. 

f) Allah'a ortak koşup O'nunla birlikte başka ilahlar edinip, onlara ibadet 
edip sevgi beslemek, onlar için sevinip kızmak, onlar adına yemin etmek, adakta 
bulunmak, onlar için dostluk kurmak, düşmanlık beslemek. 

Böyle biri karini şeytan ile tartışır. Karini bütün sorumluluğu ona atar. Onun 
kendi kendini azdırıp saptırdığını ifade eder. "Benim onu azdıracak ve saptıracak 
gücüm yoktur. Ama o, zaten apaçık bir sapıklık içinde idi .  Bunu da kendisi, hak
ka karşı tercih etti . "  der. Tıpkı İblis ' in Cehennem ehline şöyle dediği gibi: "Zaten 
benim size karşı bir gücüm yoktu. "44 

Buna göre karin , kişinin şeytanıdır. Bu şeytan ile insan, Allah'ın huzurunda 
tartışır. 

Bir grup müfessir ise karinin melek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre 
insan, meleğin amellerini yazarken kendinden bir şeyler kattığını, olayları abart
tığını , halbuki kendisinin bunların hepsini yapmadığını, meleğin amelleri yazar
ken acele edip kendisine tevbe fırsatı vermediğini iddia eder. Melek de "Ben 
onun yaptıklarına zerre kadar ilavede bulunmadım. Tevbe etmesini engelleyecek 
kadar da aceleci davranmadım. Ama o, derin bir sapıklık içinde idi . "  şeklinde ce
vap verecektir. İşte o an Allah Teala: "Huzurumda çekişmeyin!"45 buyuracaktır. 

Allah Teala Saffat Suresi ve A'raf Sureleride kafirlerle şeytanların; Zümer 
Suresi'nde insanların; Şuara ve Sad Sureleri' nde de Cehennem ehlinin kendi 
huzurunda tartışmalarından söz etmiştir. 

Allah Teala katında sözün değiştirilmeyeceğini haber verdi: t5_J J;iı J� l; / 
Katımda söz değişmez .46 Bu sözün "Andolsun ki Cehennemi tümÜyle insanlar ve 
cinlerle dolduracağım"47 ayeti ile Allah' ın iman edenlere Cenneti vaad etmesi ol
duğu söylenmiştir. Çünkü her ikisi de değişmeyecektir. İbn Abbas şöyle demiştir: 
Allah Teala bu ayet ile şunu kastetmiştir: "Bana itaat edenler için verdiğim vaad
de ve bana isyan edenler için yönelttiğim valdde bir değişiklik yoktur." Mücahid 

44 Ibrahim 14/24. 
45 Kaf 50/28. 
46 Kaf 50/29. 
4 7 HCıd 1 1/1 19. 
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ise şöyle demiştir: "Ben, hükmettiğim şeylere hükmettim . "  Bu iki yorum; ayet 
hakkında ileri sürülen yorumların en doğrusudur. Bu konuda ileri sürülen bir 
başka yoruma göre ise ayetin anlamı şu şekildedir: "Kralların ve yöneticilerin 
huzurunda olduğu gibi benim huzurumda sözler çarpıtılmaz ve yalanla değiştiril
mez ." Buna göre ayetteki söz, birbiri ile tartışan tarafların sözüdür. Ferra ve İbn 
Kuteybe bunu tercih etmişlerdir. Nitekim Ferra şöyle demiştir: ayet şu anlama 
gelir: ·'Gaybı bildiğim için benim huzurumda yalan söylenmez." İbn Kuteybe 
de şöyle demiştir: "Benim katımda söz tahrif edilmez . Söylenen sözlere ilave 
yapılmayacağı gibi, bir şeyler de çıkarılmaz. Bu ayetteki söz, insanlara aittir. Çün
kü Allah Teala, "benim sözüm" ifadesini değil "katımda söz" ifadesini kullandı .  
Buna göre ayet, "Katımda yalan söylenmez" anlamına yakındır. 

Birinci görüşe göre � .� �\ l.oj ifadesi J..l.İ j�ı j� \A ifadesinin deva
mıdır. Bu durumda ayet Şu anlama gelir. "Söylediğim ve vaad ettiğim her şey 
mutlaka gerçekleşir. Bununla birlikte gerçekleşen her şey zulüm ve haksızlık de
ğil, adalettir. " 

İkinci görüşe göre ise Allah Teala kendisini şu iki özellikle nitelendirmiştir: 

a) Allah ' ın kemal ilmi ve her şeye muttali olması, huzurunda söylenen söz
lerin değiştirilmesini ve söylenmemiş sözlerin söylenmiş gibi yansıtılmasını engel
ler. 

b )  Allah ' ın kemalin zirvesinde olan adaleti ve başka varlıklara ihtiyaç duy
mama özelliği O'nun kullara zulmetmesine manidir. 

Daha sonra Allah Teala Cehennem'in genişliğinden bahsetti. Günahkarlar 
ne zaman Cehenneme atılsa Cehennem :  "Daha yok mu?"48 der. Bu ifadenin 
"Artık daha fazla yok" şeklinde olumsuz manaya geldiğini söyleyenler yanılmış
lardır. Çünkü sahih hadis bu yorumu reddetmektedir. 

Akabinde Allah Teala Cennet' in müttakilere yaklaştırı lacağından ve Cennete 
gireceklerin şu dört özelliği taşıyan kimseler olduğundan bahsetti. 

a) Evvab olmak. Evvab, isyanı bırakıp Allah 'a itaate; gafleti bırakıp Allah' ı  
anmaya dönen kimsedir. Ubeyd İbn Umeyr şöyle demiştir: "Evvab , günahlarını 
hatırlayıp bağışlanma dileyen kimsedir. " Said İbn Müseyyeb de şöyle demiştir: 
"Evvab, günah işleyip tevbe eden, sonra yine günah işleyip tekrar tevbe eden 
kimsedir. " 

b) Hafız olmak (Allah'ın emirlerine riayet etmek) . İbn Abbas şöyle demiş
tir: "Bu kelime Allah' ın kendisine emanet ettiklerini ve farz kıldıklarını koruyan 
kimseyi ifade eder. " Katade de şöyle demiştir: "Hafiz, Allah'ın kendisinden koru
masını istediği hak ve nimetlerini koruyan kimsedir. " Nefsin, isteme ve geri dur-

48 K5.f 50/30. 
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ma şeklinde iki özelliği vardır. Evvab, kişinin Allah'a , O'nun rızasına ve itaatine 
dönüş arzusunu; Hafiz ise Allah'a isyan ve O'nun yasaklarından geri durma ko
nusunda kişinin kendisini korumasını ifade eder. Netice itibariyle hafiz, kendisini 
haramlardan koruyan ; evvab ise Allah 'a ibadete yönelen kimsedir. 

c) Rahman'dan korkmak. Bu özellik ·. :j4 _::.�)! � �,; ifadesiyle anla
tılmıştır. Bu ayet Allah' ın varlığını, rububiyetinl, kudretini ,  ilmini ve kulun her 
durumundan haberdar olduğunu kabul etmeyi içerir. Ayrıca Allah' ın kitapları
nı , peygamberlerin i ,  emirlerini , yasaklarını, vaadini, vaidini ve mahşerde O'nun 
huzuruna çıkmayı kabul etmeyi de ihtiva eder. Görmeden Allah'tan korkmak 
veya gözlerden ırak Allah korkusu ile yaşamak ancak bunların yerine gelmesiyle 
mümkün olur. 

d) Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelmek. İbn Abbas şöyle demiştir: "Allah'a 
yönelmiş bir kalp sahibi, isyandan uzak durup itaate yönelmiş kimsedir. " :i..ıG/ / 
inabenin gerçek anlamı, kalbin tamamen Allah'a itaate, O'nu sevmeye ve O'na 
yönelmeye meyletmesidir. 

Daha sonra Allah Teala bu dört özelliği taşıyanların ödülünden bahsetti: 

1:� WJJj 4:i 03�� Ll H3 (rt ) .) _,i;jı r Y- .i.LE r.� Ll, );-:ıVHaydi selômetle girin 
oraya, bugün artık ebediyet günüdür. Orada onlara istedikleri her şey verilir. 
Nezdimizde bundan da fazlası vardır. 49 

Allah Teala bu surede Mekkeli müşriklerden önce yaşamış ve onlardan daha 
güçlü olmalarına rağmen, güçlerinin yok olmalarına mani olamadığını hatırla
tarak onları korkuttu . Hiç Allah'ın azabından kaçabilirler mi? Bir kurtuluş yolu 
bulabilirler mi? 

Zeccac şöyle demiştir: "Yeryüzünde dolaşıp araştırın. Helak olanlar ölümden 
kaçacak yer bulamadılar. Gerçek şu ki onlar, ölümden kaçacak bir yer aradılar 
ama bulamadılar. " 

Daha sonra Allah Teala, bu anlatılanlar hakkında şöyle buyurdu: J..Ll� J .)! 
.:��..;, _;.,;, j t! · 11 JJ1 ji � �j JlS � 0)_ü /Elbette bunda, içinde bir kalb taŞıyan 
veya zihnini derleyip toplayarak can kulağ:yla dinleyen kimseler için alacak bir 
ders vardır. 50 Akabinde Allah Teala gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı 
günde yarattığından ve herhangi bir yorgunluk alameti taşımadığından söz etti. 
Böylece düşmanı Yahudilerin sözlerini yalanladı . Çünkü Yahudiler, "Allah yedin
ci günde dinlendi ." diyorlardı . 

Daha sonra Allah Teala peygamberine , kendisine karşı düşmanlarının söyle
diği sözler konusunda sabırlı olma noktasında kendisini örnek almasını istedi. Ni-

49 Kaf 50;34-35. 
50 Kaf 50/3 7. 
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tekim Allah Teala Yahudilerin "Allah dinlendi" sözüne sabır göstermiştir. İşittiği ra
hatsızlık verici sözler karşısında Allah'tan daha fazla sabır gösteren kimse yoktur. 

Allah Teala peygamberine sabır göstermesine yardımcı olan, güneşin do
ğuşundan ve batışından önce, geceleri ve namazların ardından Rabbini tesbih 
etmesini emreti. Bununla vitir namazının kastedildiği söylenmiştir. Bir başka yo
ruma göre de bununla akşam namazının iki rekat sünneti kastedilmiştir. İlk görüş 
İbn Abbas'a; ikinci görüş, Hz. Ömer, Ali ,  Ebu Hureyre ve Hasan İbn Ali'ye aittir. 
İbn Abbas'tan nakledilen iki rivayetten birine göre o da bu ikinci görüştedir. Bu 
konuda İbn Abbas'tan üçüncü bir rivayet daha vardır. Buna göre İbn Abbas, bu 
ayetteki tesbihi farz namazların ardından yapılan tesbihat olarak yorumlamıştır. 

Kaf suresi ahiretten söz ederek ve haşır için ruhların bedenlerine dönme
sini seslenen bir münadiden bahsederek sona erdi. Allah Teala bu seslenişin 
yakın bir yerden olacağını, dolayısıyla herkes tarafından duyulacağını bildird i :  �� ;__.;.: 41\ .:.ı� (f-/0 gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. 51 Bu ses 
insanları yeniden dirilişe ve Allah ' ın huzuruna çıkmaya çağırır. O gün yeryüzü 
yarılır ve insanlar kabirlerinden çıkar. Tıpkı bitkilerin toprağın altından çıkması 
gibi . İnsanlar hiç duraksamadan ve yavaşlamadan hızlıca kabirlerinden çıkarlar. 
İşte bu diriliş, Allah Teala için çok kolaydır. 

Allah Teala düşmanlarının söylediklerinden haberdar olduğunu bildirdi . Bu 
durum, O'nun düşmanlarını sözlerinden dolayı cezalandırmasını da içerir. Çün
kü Allah Teala onların yaptığı ve söylediği her şeyi bilir. 

Allah Teala vereceği cezanın gerçekleşeceğini ifade etmek için ilim ve kudret 
sıfatlarından bahsetmiştir. 

Son olarak Allah Teala Hz. Peygamber' e kendisinin insanları zorlayan, on
ları güç kullanarak bir yöne sevk eden olmadığını bildirdi .  Gerçekten de Allah 
Teala Hz. Peygamber' i insanları Müslüman olmaya zorlamak için göndermemiş
tir. Aksine ona, valdinden korkanlara sözünü hatırlatmasını emretmiştir. Çünkü 
O'nun valdinden korkanlara hatırlatma fayda verir. Allah ' ın huzuruna çıkacağı
na inanmayan, O'nun vaidinden korkmayan, sevabını ummayan kimse için ise 
hatırlatma bir fayda vermez.52 

Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak 
can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. 

Bu ayetin lafızlarının altında yatan ilim hazinesi iyice düşünülmelidir. Bu 
ayette belirtilen ön hazırlıklar yapıldıktan sonra kula, ilim ve hidayet kapılarının 

51 Kat 50/42. 
52 el-Fevfüd, s .  5-18. 
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nasıl açıldığı görülür. Aynı şekilde bu ayette belirtilen hususların ihmal edilip 
bunlara riayet edilmediği zaman ilim kapılarının kişinin yüzüne nasıl kapandığı 
anlaşılır. 

Allah Teala kullarına, okunan ve dinlenen ayetleri ile görülen ve hissedilen 
ayetlerini kalbi olanlar için bir ibret vesilesi olacak şekilde düşünmelerini em
retmiştir. Allah bilincinden uzak bir kalp taşıyanlar, okuyup işittikleri ayetlerden 
faydalanamazlar. Bütün ayetleri okusalar yine de yararlanamazlar. Böyle birinin 
ayetleri okuması, gözü görmeyen biri için güneşin doğması, ayın ve yıldızların 
parlaması gibidir. İnsanın kalp sahibi olması görme duyusuna sahip olmaya ben
zer. Gözü gören kimse, görünen şeyleri önünden geçince görür. Gerçekten kalp 
taşıyan insanların ise kalplerinden yararlanabilmeleri için şu iki husus gereklidir. 

a) Kalbini, kendisine söylenen sözü dinlemeye hazır hale getirip can kulağı 
ile onu dinlemesi. Eğer kişi, kendisine söylenen sözden uzak durup, kuruntulara, 
şehevi düşüncelere ve hayallere dalarsa kalbi sayesinde bir fayda elde edemez. 
Kalbini tam olarak hazır hale getirir, kendisine yapılan nasihati tam olarak can 
kulağı ile dinlemezse yine kalbi sayesinde bir yarar sağlayamaz. 

Hasılı kişinin kalbinin vesilesi ile kendisine söylenen sözden yararlanabilme-
si için şu üç şartın yerine gelmesi gerekir: 

1- Kalbin salim, düzgün ve kendisine gelen bilgileri almaya hazır olması. 

2- Kalbin tamamen konsantre olması, farklı düşüncelerden uzaklaşması. 

3- Kişinin kendisine söylenen söze yönelmesi ve can kulağı ile onu dinlemesi. 

Allah Teala bu ayette bu üç hususu da zikretmiştir. İbn Atıyye şöyle demiştir: 
"Buradaki kalpten maksat, akıldır. Çünkü aklın yeri, kalptir.53 Buna göre ayetin 
anlamı şu şekilde olur: Kendisinden yararlandığı bilinçli bir kalp/akıl taşıyan kim
seler için alacak bir ders vardır. 

Şibll de şöyle demiştir: Allah' ın huzurunda hazır olan kalpten maksat, bir an 
bile O'ndan gafil olmayan kalptir. 

�\ ._)ji jl ( veya can kulağıyla dinleyen )  ifadesi, kendisine öğüt verilen söz
lere kulağını veren ve onları can kulağı ile dinleyen kimse anlamına gelir. Burada 
�l fiili, bir şeyi tam olarak vermek/var etmek anlamına gelir. Nitekim bu fiil, 
.._;.� 4;.... � ,! :�iiJ (sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi var 
ettim}54 ayetinde de bu manada kullanılmıştır. 

53 Buna göre ayette mecaz-ı mürsel söz konusudur. Bu tür mecaz, �ı •�l_ı) J.:..,Jı fa şeklinde 
ifade edilir. [Mütercim] 

54 Ayetin tam meali: "Onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana 
da ona da düşman olan biri onu alsın" ve Ey Musa! nezaretim altında yetiştirilmen için sana 
karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. (Taha 20/39) .  
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1 _e .� j;,, j (zihnin i  derleyip toplayarak) Bazı tefsir alimleri bu ifadenin şu an
lama geldiğini belirtmişlerdir: Kişi , görerek yönünü çevirerek sözü dinler. Asla 
ondan yüz çevirmez. Dinlediklerinden başka hiçbir şeyi düşünmez. 

Katade ise şöyle demiştir: "Bu ayet, ehl-i kitab'a işaret etmektedir. Sanki 
burada söyle denmiştir: Bu ibretler, anlayışı olan ve meseleyi düşünen kimseler 
için vey� bunları ehl-i kitab' dan işiten ve Tevrat ile İsrailoğullarına verilen diğer 
kutsal kitaplardan edindiği bilgilere göre duyduklarının doğruluğuna şahit olan 
kimseler içindir. İlkine göre 4:. kelimesi, ö-.V>'�I kökünden, ikincisine göre ise 
•�4--!JI kökünden gelir. " 

' 

Zeccac da şöyle demiştir: 0 � ı)LS � Kalbi anlamaya meyleden kimse 
anlamına gelir. Dikkat edilirse şöyle bir ayet-i kerime vardır. � � p (Sağır, 
dilsiz ve kördürler onlar)55 Bu ayette inançsızlar, anlamak ve cfoğru yolu bulmak 
isteyen kimseler gibi dinlemedikleri için sağır konumuna düşürülmüştür. Nitekim 
şair şöyle demiştir: 

Kulakları iyi duyar, lakin işine gelmeyene pek sağırdır . 
.....;..:J\ ._)jl jl (veya can kulağıyla dinleyen) ifadesi, dinleyen ve dinledikleri 

dışın�a bir şeyle kalbini meşgul etmeyen kimse anlamına gelir. Nitekim Araplar, 
� -;)! J.lİ dedikleri zaman, 'Beni iyice dinle ! '  anlamını kastederler. 

� j;,,j (zihn in i  derleyip toplayarak) ifadesi ise, kalbini dinlediği söze ver
miş anlamına gelir. " Tefsir l iteratüründe, bu ifade ile Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- vasıflarını bilen ehl-i kitab' ın kastedildiğine dair bilgiler mevcufü r. 
Buna göre ayetin bu kısmının anlamı şu şekilde olur: Hz. Peygamber' in -sa!lallahu 
aleyhi vesellem- vasıflarını kendi kitaplarından öğrenmiş vaziyette Kur' an' a kulak 
veren . . .  Bu tefsiri, İbn Atıyye Katade' den nakletmiş ve 'ı_+ � kelimesinin haber 
veren anlamına gelen ..v,L;, manasına geldiğini ifade etmiştir. 

Zemahşerl de bu ayet hakkında şu yorumu yapmıştır: 

"Ayetin .:J� ti ıJlS 0.;.J bölümü, bilinçli kalp taşıyan anlamına gelir. Çünkü bi
linçli bir kalbe sahip olmayan kimse, kalpsiz demektir. .�1 � I jl Kulak vermek, 

'-� _;ft J ise , bütün zekasıyla hazır olmak anlamına gelir. Zihnini tam olarak vere-
meyen kimse, sanki ortalıkta yok demektir. Bu ifade, Kur'an'ın doğru ve Allah'ın 
gönderdiği vahiylerin bir parçası olduğuna iman ve şahitlik eden anlamına da 
gelir. Böylece o kişi şu ayette ifade edilen şahitlerden biri olur: "Ve işte böylece Biz 
sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız ve Pey
gamber de sizin hakkın ızda şahit olsun "56 Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir: 
Bu ifade ehl-i kitab'dan özelliklerini bildiği için Hz . Peygarnber'in -sallallahu aleyhi 
vesellem- ve onun getirdiği mesajın doğruluğuna şahitlik eden kimseleri kasteder. " 

55 el-Bakara 2/18. 
56 el-Bakara 2/143. 
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Bu ayette geçen � kelimesi ile bilinci kalbin, pı �j _;i ifadesi ile öğüt 
verene yönelip can kulağı ile onu dinlemenin ve başkasından uzak durmanın 
kastedildiği konusunda ihtilaf yoktur. Ancak 1_+ � sözcüğünün ne anlama geldiği 
konusunda dört farklı görüş vardır: · 

1 - Bu kelime, gelmek, hazır olmak gibi anlamlara gelen ö.u�I kökünden 
türemiştir. Doğru olan görüş de, budur. Bunun dışındakiler, ayet ile uyumsuz
dur. 

2- Bu kelime, tanıklık etmek anlamına gelen ô.:ıl+.:JI kökünden türemiştir. Bu 
görüşü benimseyenler de, bu kelimenin hangi anlama geldiği konusunda kendi 
aralarında üç gruba ayrılmışlardır: 

a) Sahip olduğu bilginin doğruluğuna şahit olan. 

b) Kıyamet günü insanlara şahitlik yapacaklardan biri olan . 

c) Önce nazil olan kutsal kitaplardan öğrendiği bilgiye göre Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğinin hak olduğuna şahitlik eden. 

Doğrusu ilk görüştür. Çünkü .� ? j hal cümlesidir. Bu cümlenin başındaki 
vav, hal vavıdır. Bu durumda ayetin anlamı, "Bu halde iyice dinleyen" şeklinde 
olur. Bu da, kişinin Kur'an'ı can kulağıyla dinleme haline şahit olmasını zorun
lu kılar. Buna göre � kelimesi, gelmek, hazır halde olmak anlamlarına gelen 
ö�'"'L�JI kökünden tü�emiştir. Eğer bu lafız ile, ahirette veya dünyada yapılan 
bir şehadet kast edilmiş olsaydı , can kulağı ile dinlemekle takyid edilmesinin bir 
manası kalmazdı. Çünkü dünyadaki şahitliğin söz konusu olması durumunda 
ayet şu anlama gelirdi : Bunda kalbi olan veya Tevrat'tan öğrendiği bilgilerin 
doğruluğuna şahitlik ederek can kulağıyla dinleyen kimseler için ibret alınacak 
bir ders vardır. Ahiretteki şahitliğin söz konusu olması durumunda ise ayet şu 
anlama gelirdi :  Bunda kalbi olan veya kıyamet günü şahit olarak can kulağıyla 
dinleyen kimseler için ibret alınacak bir ders vardır. 

Hiç kuşkusuz bu ayette bunlar kastedilmemiştir. Yine belirtelim ki; bu ayet, 
kalbi olan ve can kulağı ile dinleyen herkesi kapsar. O halde, kendi kutsal ki 
taplarından Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- vasıflarını öğrenip sonra 
Müslüman olan ehl-i kitab asıllı müminler ile nasıl tahsis edilebilir ki?! Üstelik 
bu sure Mekkl'dir. Bu yüzden buradaki hitabın ehl-i kitab ile tahsisi caiz değil
dir. Özellikle de içerik ve gayesinin gerçekleşmesi bilinçli kalbe ve can kulağı ile 
dinlemeye bağlanan hitapların ehl-i kitaba yönelik olduğu asla söylenemez . Bu 
itirazımız karşısında ayetin � ? j kısmının ehl-i kitaba ait olduğunu söylemek 
ise mazur görülemeyecek kadar büyük bir yanlıştır. Çünkü 'ı_+ �. ;. j ifadesindeki 
zamir, kendisinden önceki cümleye döner. Yani kalbi olana veya can kulağı ile 
dinleyene racidir. O halde nasıl olurda bu zamirin başka bir şeye raci olduğu ileri 
sürülebilir. 



30 ·> Bedai 'ut-tefslr 

Bir de, ayette neye şahitlik edildiği hazfedilmiştir. Lafızda bunu gösteren bir 
karine de yoktur. Eğer bu ayet ile , şahitlik etmek kastedilmiş olsaydı mutlaka 
neye şahitlik edildiği mutlaka zikredilirdi .  Çünkü bu ayette , ona delalet eden 
herhangi bir karine yoktur. Ancak � lafzını gelmek, hazır halde bulunmak 
anlamına gelen :ı _,+-!. kökünden türetilmiş kabul edersek, bu yardımcı fiilin bir 
nesnesinin olmasına gerek kalmaz. Ayrıca sadece kendisiyle birlikte anlam ta
mamlanır. Bu ayet, iki tür insan arasında taksimde bulunmuştur. Bunlardan ilki, 
kalbi olanlardan, ikincisi ise , kalbini hazır hale getirip kendisine iletilen sözü can 
kulağı ile dinleyenlerden oluşur. Ayet-i kerimede J harfi yerine J1 harfinin tercih 
edilmesinin sırrı da, burada olsa gerek. Çünkü ayetlerden istifade eden insanlar 
iki kısmcı ayrılır: 

a) Zeki ve bilinçli bir kalbe sahip olanlar. Bu insanların hidayete ermeleri 
için çok basit bir işaret bile yeterlidir. Kalplerini toplamaya, hazır hale getirmeye 
ve farklı düşüncelerden arındırmaya ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların kalpleri, 
bilinçli, zeki ve hidayete açıktır. Doğru yoldan yüz çevirmiş değildir. Bu özellikte 
olan bir insan, sadece hidayetin kendisine ulaşmasına ihtiyaç duyar. Çünkü onu 
kabul etmek için tam bir hazırlığa ve selim bir fıtrata sahiptir. Hidayet kendisine 
ulaşınca, kalbi hemencecik onu kabul etmeye koşar. Sanki hidayet, kalbinde 
yazılıdır. Daha önceden ana hatlarıyla hidayeti kavramıştır. Nihayet hidayet, ön
ceden kalbinin ana hatlarıyla doğru olduğunu tasdik ettiği hususların ayrıntısıyla 
birlikte kendisine ulaşmıştır. Bu, peygamberlerin davetine olumlu yanıt veren 
insanların en kamilinin halidir. Nitekim Hz. Ebu Bekir' in durumu böyleydi .  

b )  Bu tür bir hazırlığı ve kabulü olmayan insanlar. Böyle birine hidayet ulaş
tığı zaman, ona kulak verir, kalbini hazır hale getirir, düşüncelerini ona yoğunlaş
tırır, araştırma ve akıl yürütmesi sonucu onun doğru ve güzel olduğu sonucuna 
varır. Peygamberlerin çağırılarına olumlu yanıt veren insanların çoğu böyledir. 
Bu tür insanlara, darb-ı meseller ve deliller sunulmalı, çeşitli itirazlar ve bu iti
razlara verilen cevaplar anlatılmalıdır. İlk gruba giren insanlar hikmet ile hakka 
davet edilirken ,  bu gruba giren insanlar, güzel öğüt ile davet edilir. 

Bu iki grup peygamberlerin çağrılarına olumlu yanıt veren insanlardan olu
şur. Bir de hakka davet edilen, ama ona karşı koyan insanlar vardır. Onlar da iki 
gruba ayrılır: 

a) Güzel Biçimde Kendileriyle Tartışılan Kitle : Bu gruba giren insanlar, ken
dileriyle güzel biçimde tartışılarak hakka davet edilirler. Eğer kabul ederlerse ne 
a'la, aksi takdirde onlarla savaşılır. Bu tür insanlarla ya mücadele edilir veya 
savaşılır. 

Kur' an' ın çağrısını düşünen kimseler, bu çağrının buraya kadar bahsettiğimiz 
grupların tamamını kapsadığını görür. Mesela şu ayette olduğu gibi: 
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Sen insanları Rabbinin yoluna h ikmetle, güzel v e  makul öğütlerle, davet 
et, gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda m ücadele et. Rabbin, 
elbette, yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola gele
ceğin i  de pek iyi bilir. 57 

Burada bahsi geçen insanlar sözlü olarak Allah' ın dinine davet edilirler. 
İslam'a karşı kavgacı tavır takınanlar hakkında ise Allah Teala, yeryüzünde fit
ne kalmayıp din de yalnızca kendisine ait oluncaya kadar onlarla savaşılmasını 
emretmiştir. 58 

Bu ayet (KM 50/37) şu şekilde de tefsir edilmiştir: ..;1 :J 0l5 �" (Kalp taşıyan) 
ifadesinden maksat, fıtratı sayesinde mantık ilminden müstağni olan kimseler 
kast edilmiştir. Bu tür insanlar kutsal bir güç ile desteklenmişlerdir. Bu sayede 
çarçabuk orta yolu bulurlar. Böyle biri kamil fıtrata sahip olduğu için, mantık il
minin kurallarına riayet etme ihtiyacı duymaz. �I �i ji � jA. j (veya zihnini 
derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler) ifadesi ile, bu güce sahip 
olmayan insanlar kastedilir. Bu insanlar, mantık ilmini öğrenmeye muhtaçtırlar. 
Mantık ilmine riayet edip bu ilmin söylediklerine kulak vermek ve düşüncelerin
de sapmam�k zo;undadırlar. " _Bu :,:orumu benimseyenler, �� J.q� � u11 t_)İ �I � �� HJ�G:-j �JI � _;..JIJ (Sen insanları Rabbinin yoluna hikmetle, 
güzel ve makul öğütlerle, davet et, gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda 
mücadele et. ) 59 ayetinde geçen "hikmeti" ,  el-Kıyasu'l-burhani; "güzel ve makul 
öğütleri" ,  el-kıyasu'l-hıtabi; onlarla "en güzel tarzda mücadele et!" ifadesini ise 
el-kıyasu' l-cedeli olarak tefsir etmişlerdir. Ancak bütün bunlar, sahabe, tabiCın ve 
tefsir imamlarının yorumları arasında yer almaz. Hatta Müslümanların tefsirleri 
arasında da bulunmaz. Bu tefsir, Allah ' ın kelamını tahrif etmektir. Ayetleri iman 
ve akıl bakımından nasibi az mantık terimlerine hamletmektir. Bu tefsir, Kur'an'ı 
kendi mezhebi bilgilerine göre yorumlayan Karamite, Batıniye ve İsmailiye mez
hebinin ğulfüına ait tefsirlere benzer. Halbuki Kur'an, bütün bu yorumlardan, 
bu tür batıl ve hezeyanlardan münezzehtir. Mantık alimlerinin şu an üzerinde 
durduğumuz ayet ile diğer ayet hakkında ileri sürdükleri tefsirin batıl olduğu 
birçok açıdan çeşitli münasebetlerle açıklanmıştır. Biz de bunun, akıl, din, dil 
ve örf bakımından batıl olduğunu beyan ettik. Allah' ın kelamı bu tür yorumlara 
hamledilmekten münezzehtir.60 

57 en-Nahl 16/125. 
58 Bu konuyla ilgili olarak bk. "Dünyada fitne kalmayıp din, tamamen Allahın dini oluncaya 

kadar onlarla savaşın. Eğer inkarlarından vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten onların 
yaptıklarını hakkiyle görmektedir." el-Enfal 8/39. [Mütercim] 

59 en-Nahl 16/125. 
60 Miftahu dari's-saade, s. 1 85-187.  
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Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar, bunlardan daha 
güçlü kuvvetli idiler. Hakimiyetlerin i  yaymış, şehir şehir dolaşmış, "emr-i 
Haktan, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu?"  diye her tarafı delik 
deşik etmişlerdi, ama hep eli boş dönmüşlerdi. Elbette bunda, içinde 
bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen 
kimseler için alacak bir ders vardır. 

İnsanlar üç kısma ayrılır: 
a) Kalbi Ölü insan: Bu tür insanların kalbi yoktur. Dolayısıyla bu ayet onlar 

için bir ibret vesilesi olmaz. 
b)Kalbi Diri ve Hazır, Ancak Kur'an Din lemeyen Kimse: Bu tür insanlar, 

Allah Teala' nın kendilerine bildirdiği görünen ayetlerden oluşan okunan ayetleri 
işitmezler. Ya bu ayetler kendisine ulaşmamıştır veya kendisi bu ayetleri dinle
meye yanaşmamıştır. Onun kalbi ayetlerle değil , başka şeylerle meşguldür. Yani 
kalbi hazır değildir. Böyle olan kimseler de, öğüt alma kabiliyetleri ile kalplerinin 
bulunmasına rağmen, yine de ibret alamazlar. 

c) Kalbi Diri ve Hazır, Okunan Ayetlere Kendini Tam Olarak Verip Can Ku
lağıyla Dinleyen İnsan: Bu tür insanlar, işittiklerini anlamaktan başka bir şeyle 
meşgul olmazlar. Onların kalbi hazırdır. Kendileri de söylenen söze kulak vermiş
lerdir. İşte bu insanlar, ancak okunan ve görünen ayetlerden istifade ederler. 

İlk gruba giren insanlar körlere benzer. İkinci gruba giren insanlar, gören fa
kat gözüyle bakmak istediği nesne yerine başka bir şeye bakan kimseler gibidir. 
Her iki gruptaki insanlar da göremez. 

Üçüncü gruba giren insanlar ise , bakışlarını bakmak istediği nesneye çevirip 
odaklayan ve gören kimseye benzer. Bu kimseler baktıkları nesneyi uzaktan ve 
yakından tam olarak ortalarlar. İşte böyleleri görür. 

Kelamını gönüllerde bulunana şifa kılan Allah ne yücedir! 

Bu açıklamalarımız doğrultusunda ) edatının ayette yer almasının nedeni 
sorulacak olursa şöyle cevap veririz: Bu edatın kullanılmasında ince bir sır vardır. 
Zahire göre hüküm veren nahivciler, bu edatın J yerine kullanıldığını söylemiştir. 
Ancak biz, bu kanaatte değiliz. 

Bazı insanların, pırıl pırıl parlayan, çok ibret alan ve hikmetleri tespit eden 
kalbi vardır. Işte bu kalp, sahibini düşünüp ders almaya sevk eder. Böyle bir 
kalbe sahip olan insan , ayetleri işitince , duydukları nur üstüne nur olur. İşte böy
lesi insanlar, Allah' ın en kamil, iman ve basiret bakımından en büyük kullarıdır. 
Öyle ki bu insanlar için Hz. Peygamber' in onlara haber verdiği bilgiler, önceden 
bildikleri fakat ayrıntılarını bilemedikleri konularda adeta kendileri için şahit ko
numundadır. Mesela Hz. Ebu Bekir' in Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ile 
olan durumu şu iki kişinin haline benzetilmiştir: 
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İki kişi bir eve girer. Bunlardan biri, orada bulunan her şeyi en ince ayrıntı
sına kadar görür. Diğeri ise evde olan bir şeye dokunur. Orada bulunan her şeyi 
en ince ayrıntısına kadar göremez. Ancak evde, başka eşyaların olduğunu da 
bilir. Ne var ki, onların ayrıntısını göremez. Derken ikisi de dışarı çıkar. Ayrıntıları 
göremeyen, görene evde nelerin olduğunu sorar. Sonra arkadaşının kendisine 
haber verdiği her şeyi tasdik eder. Çünkü bir takım ip uçlarına sahiptir. 

Bu makam, sıddıkların en yüksek derecesidir. Nimeti bol olan Allah Teala'nın 
bir kuluna böyle bir imanı nasip etmesi uzak bir ihtimal olarak görülmemelidir. 
Çünkü O'nun lütfu ne hasredilir ne de hesaplanır. 61 

Allah Teala sözlerini , şu üç özelliği taşıyan kimselerin ders alabileceği ibret 
vesilesi kılmıştır. 

a) Diri ve Bilinçli Bir Kalp Taşıyanlar: Böyle bir kalp taşımayanlar, ibret ala
mazlar. 

b) Kendini Vererek Dinleyenler: Kişi muhatabına yönelip onu can kulağı ile 
dinlemezse, onun sözlerinden yararlanamaz. 

c) Kalbini ve Zihnini Kendisiyle Konuşan İnsana Verenler: İşte bu durumda 
olanlar, ayette � olarak tavsif edilmiştir. Yani bu insanlar kendilerini tam ola
rak toplayıp meseleye verirler. Eğer kalpleri konudan uzak olur, başka bir mese
leyle meşgul olursa, söylenen sözden istifade edemezler. 

Bu durum, gören kimsenin haline benzer. Şöyle ki; kişi, ancak görme gücü
ne sahip olur, bakışlarını da görmek istediği nesneye çevirir ve kalbi de ondan 
başkasıyla meşgul olmazsa baktığı şeyi gerçekte görebilir. Eğer görme gücünü 
yitirir veya bakışlarını görmek istediği nesneye doğru çevirmez ya da bakışlarını 
çevirir ama kalbi başka bir konuyla meşgul olursa, göremez. Bir çok insan yanına 
gelir, ama o esnada senin aklında başka meseleler vardır. Kalbin başka konularla 
meşguldi:ir. Bu yüzden onların geldiğini fark edemezsin . Bundan dolayıdır ki, 
insanın gerçeklerin farkına varması için kalbinin düzgün ve konsantre olması ile 
can kulağı ile dinlemesi gerekir. 62 
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38. Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde 
yarattık da Bize en ufak bir yorgunluk dokun madı. 

61 Medaricu's-salikin, 1 ,  442-443 . 
62 Medaricu's-salikin, ili, 231 .  
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Tefsiri : 

Yahudilerden biri Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah Teala gök
leri ve yeri altı günde yarattı , sonra dinlenmeye çekildi . "  demiş . Bu söz Allah 
ResO.lü'nü -sallallahu aleyhi vesellem- ziyadesi ile üzmüş. Bunun üzerine Allah Teala 
bu ayeti indirmiştir. 63 

Bu ayetin peşi sıra Allah' ın şöyle buyurması düşünülmelidir: 

39. O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek Güneşin 
doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et. 

Tefsiri : 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanları , şanına yakışmayan 
şeyleri Allah'a nispet ediyorlardı .  Münezzeh olduğu hususlarda pervasızca ko
nuşuyorlardı .  Bunun üzerine Yüce Allah peygamberine, onların bu sözleri kar
şısında sabretmesini emretti. Onun bu sabc , aynı zamanda Allah'a tabi olmak 
anlamına geliyordu. Çünkü Allah Teala şanına yakışmayacak şekilde hakkında 
ileri geri konuşanları birden cezalandırmamıştır.64 

Bu ayet-i kerime, sabah ve akşam vakitleri okunacak duaların zamanını 
açıklamaktadır. Buna göre sabah duaları, güneşin doğuşundan önce; akşam du
aları da güneşin batışından önce okunur. Bir başka ifade ile bu dualar, sabah 
namazından sonra ve ikindi namazından önce okunur.65 

63 Taberi, Cami ' ,  XVl, 1 78-1 79; Vahidi, Esbabu'n-nüzul, s. 297; Suyuti, ed-Dürru'l-mensur, 
Vll , 609. 

64 İğasetu'l-lehefan, l l ,  339-340. 
65 el-Vabilu's-sayyib, s. 127. 
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40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et. 

41 . Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. 

42. O gün insanlar bu sesi gerçekten işitecek/erdir. İşte bu, çıkış gü
n üdür. 

43. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. 

44. O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize 
göre kolay olan bir haşirdir. 

45 . Biz onların dediklerin i  çok iyi b iliriz. Sen onların üzerinde bir 
zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. 



�ıı:�ı�\r �. ,,�� 
ZARİYAT SÜRESİ 

(60 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 -6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülen/e
re, işi ayıranlara anda/sun ki, size vadedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza 
mutlaka vuku bulacaktır. 

Tefsiri : 

Birinci ayette Allah Teala, tozdurup savuran rüzgarlara yemin etti . Rüzgarlar, 
bulutları, toprakları ve kurumuş bitkileri savurur. Nitekim bu konuda Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: " . .  .Dünya hayatı, gökten indirdiğim iz bir su gibidir ki, bu 
su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış;arkasından 
rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir . . . " 66  Bu ayette rüzgarın kuruyan bit
kileri dağıtıp etrafa saçtığından bahsedilmiştir. 

Allah Teala ikinci ayette, yukarıda bulunan yüklü bulutlara yemin etmiş
tir. Bulutun yüklü olmasından maksat, yağmur taşımasıdır. Bulutlar, yeryüzü
nü sulayan kaynaktır. Allah Teala bu su kaynaklarını, hareket eden bulutların 
sırtında taşır. Nitekim bu hususta Tirmizi'nin "Camiu's-sahlh" adlı kitabında 
Ebu Hureyre' den şöyle bir hadis nakledilmiştir: Bir defasında Hz . Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ashabının arasında oturuyordu. Derken Üzerlerine bir 
bulut geldi . Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Bunun ne olduğunu biliyor 
musunuz?" diye sordu. Etrafındakiler de "Allah ve O'nun Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- daha iyi bilir" dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurdu : Bu buluttur, yeryüzünün su deposudur. Allah Teô.lô. bunu, 
kendisine şükür ve ibadet etmeyen bir topluma sevk ediyor. "67 

66 el-Kehf 18/45. 
67 Ahmed b. Hanbel, Müsned, i l ,  370; Tirmizl, Tefslru'l-Kur'an, 57.  
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Üçüncü ayette Allah Teala, bulutların üstündeki bir varlığa, yani yıldızlara 
yemin etti: Kolayca süzülen/ere 

Yıldızların kolayca süzülmesi, Allah' ın emrine amade olarak hareket etmeleri 
demektir. 

Bir grup müfessir ı..:;.ı\.J_)�� lafzını , kolayca denizde hareket eden gemiler ola
rak açıklamıştır. Bazı müfessirler de, daha başka görüşler ileri sürmüşlerdir. An
cak hocamız, ilk görüşü tercih edip şöyle demiştir: "Bu görüş, ayetlerin sıralanışı 
bakımından daha güzeldir. Çünkü ayetler aşağıdan yukarı doğru bir sıralamaya 
tabi tutulmuştur. İlk önce rüzgarlardan, sonra onun üstündeki bulutlardan, daha 
sonra da onun üstündeki yıldızlardan ve en sonunda onun da üstünde olan ve 
kullar arasında dağıtmakla emrolundukları Allah' ın emrini dağıtan meleklerden 
bahsedilmiştir." 

Doğru olan görüşe göre bu ayette bahsi geçen melekler, dört büyük melek 
ile sınırlandırılamaz. Anlatıldığına göre Allah ' ın emri ile Cebrall (a .s . ) ,  vahiy ile 
peygamberlere muhalefet edenlere verilecek ceza türlerini ve azabı; Mikfıll (a.s . ) ,  
yağmuru, soğuğu, karı ve bitkileri; Ölüm meleği , yaratılmışlar arasında ölümü; 
İsrafil (a.s . ) ise, sura üflenildiği zaman bedenlere ruhlarını dağıtır. Bunlar, işle
ri düzenleyip yöneten meleklerdir. Ancak ayetin lafzında, sadece bu meleklerin 
kastedildiğine dair bir karine yoktur. 

Allah Teala , rubCıbiyet ve vahdaniyeti ile kudretinin büyüklüğünü kesin ola
rak gösteren birer delil ve ibret vesilesi oldukları için bu dört varlığa yemin etti. 
Rüzgarların esmesinde ve dinmesinde, hafif ve şiddetli olmasında, tabiatlarının, 
özelliklerinin, esişlerinin, yönlerinin değişmesinin farklı olmasında, faydalarının 
çeşitliliğinde ve kendilerine çok ihtiyaç olmasında alınacak dersler vardır. Mesela 
yağmur için beş çeşit rüzgar gereklidir: 

a) Bulutu yayan rüzgar. 

b) Bulutları bir araya getiren rüzgar. 

c) Artı ve eksi yüklü bulutları bir araya getiren rüzgar. 

d) Bulutları Allah' ın dilediği yere sevk eden rüzgar. 

e) Bulutun karşı istikametinden esip onu dağıtan rüzgar. 

Ayrıca, bitkilere, gemilere, rahmete, azaba vb . hususlara tahsis edilmiş 
rüzgarlar vardır. Bütün bunlar, rüzgarlara yön veren onları yöneten bir yaratıcı 
nın varlığını gerektirir. O yaratıcı , dilediği gibi bu rüzgarlara yön verir ve onların 
kimi zaman meltem şeklinde, kimi zaman fırtına şeklinde esmesini sağlar. Ba
zen rahmet, bazen de azab olarak onları gönderir. Kimileyin onlarla ekinlere ve 
meyvelere hayat verirken, kimileyin ekinleri yatırıp meyveleri döker. Bazı kereler 
rüzgarlar çıkararak gemileri kurtarır, bazı kereler de denizin dibine gömer. Kimi 



kereler vücudumuzun rahatlamasını vesile kılarken, kimi kereler rahatsız olma
sına neden olur. Bazen rüzgarları döllenmeye vesile olarak, bazen de döllenme
ye mani olarak gönderir. Kimi zaman güneyden, kimi zaman batıdan esmesini 
sağlar. Bazen saba rüzgarı olarak bazen de kuzey rüzgarı olarak gönderir. Kah 
soğuk, kah sıcak esmesini diler. 

Rüzgarlar son derece güçlü olmasına rağmen, her türlü duruma çarçabuk 
uyum sağlayan, hemen etkilenen ve etkileyen, gök ile yer arasında çarçabuk 
saklanan bir varlıktır. 

Rüzgarlar kesilse yeryüzünde yaşayan canlılar helak olur. Tıpkı, sudan çıkıp 
helak olan balıklara dönerler. Allah Teala dilediği zaman rüzgarları gönderir, di
lediği zaman ise keser. 

Rüzgarlar, sesleri kulağa; kokuları burna ve bulutları çorak topraklara taşır. 
Bazen Allah ' ın rahmeti olur. Kullara rahmet getirir. Bazen de O'nun cezası olur. 
Kullara bela getirir. 

Rüzgarlar Allah' ın yarattığı en güçlü varlıktır. Nitekim bu konuda Tirmizl 
Enes İbn Malik kanalıyla Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
duğunu nakletmiştir: 

"Allah Teala yeryüzünü yarattığı zaman, yeryüzü çalkalanıp duruyordu. 
Sonra dağlan yarattı ve dağlara yeryüzünün üstünde durmalarını emretti. Birden 
yeryüzü sakinleşti. Bu manzara karşısında melekler rüzgarların gücüne hayran 
kaldılar ve Allah'a 'Ey Rabbimiz! Dağlardan daha güçlü bir mahlukun var mı?' 
diye sordular. Allah, 'Evet, demir var. ' buyurdu. Bu kez Melekler, 'Ey Rabbimiz! 
Demirden daha güçlü bir mahlukun var mı?' diye sordular. Allah Teala, 'Evet, 
ateş var. ' buyurdu. Sonra Melekler, 'Ey Rabbimiz! Ateşten daha güçlü bir mah
lukun var mı?' diye sordular. Allah Teala, 'Evet, su var. ' buyurdu. Daha sonra 
Melekler, 'Ey Rabbimiz, sudan daha güçlü bir mahlukun var mı?' diye sordular. 
Allah Teala , 'Evet, rüzgarlar var. ' buyurdu. Son olarak Melekler, 'Ey Rabbirniz! 
Rüzgarlardan daha güçlü bir mahlukun var mı?' diye sordular. Allah Teala da, 
'Evet. Gizlice sadaka veren insanoğlu var. ' 68 buyurdu. ayrıca bu hadisi Ahmed 
İbn Hanbel "Müsned" inde rivayet etmiştir. 

---·------------
68 Hadisin son cümlesinin lafzi tercümesi şu şekildedir: Sağ elinin verdiği sadakayı sol elinden 

gizleyen insanoğlu var. 
Gizlice sadaka veren insanın rüzgarlardan ve hadiste zikredilen diğer varlıklardan daha güçlü 
olması konusunda ileri sürülen görüşlerden ikisini şu şekilde verebiliriz: 
Sadaka veren insan, nefsine, tabiatına ve şeytana karşı muhalefet eder. Hadiste sayılan diğer 
varlıklarda böyle bir durum söz konusu değildir. 
Sadaka, Allah'ın gazabını söndürür. Allah'ın gazabından daha güçlüsü ve daha çetini yoktur. 
Rüzgar ile gelen musibet, gizlice sadaka verenlere zarar vermez. Böylece gizlice sadaka veren 
insanoğlu, rüzgarlardan daha güçlü hale gelir. bk. Tuhfetu'l-Ahvezl. [Mütercim] 

T 
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Yine Tirmizl' de Ad kavminin kıssası anlatılırken, onlara ancak bir yüzük hal
kası kadar rüzgar gönderildiğinden bahsedilmiştir. Bu rüzgar temas ettiği her şeyi 
un ufak etmiştir. Cenab-ı Allah bu rüzgarı atıyeh69 olarak vasıflandırmıştır. Buhar! 
"Sahih" inde bu rüzgarı şu şekilde tefsir etmiştir: "Ad kavmine gönderilen rüzgar, 
onunla görevli meleklere itaat etmeyi terk etmiştir. Melekler de, bir daha onu 
kontrol altına alamamışlardır."70 

Özetleyecek olursak; rüzgarlar, Allah'ın azametine, rubCıbiyetine ve kudreti
ne delalet eden en büyük delillerden biridir. 

Bulutlara Yemin Edilmesi 

Allah Teala bulutlara yemin etmiştir: ıj__, �)\...W� (yükünü yüklenenlere) 

Bulutlar, Allah'ın havada olan en büyük nişanlarından biridir. Son derece 
hafiftirler. Su ve soğuk taşırlar. Bu sebeple en ağır varlığa dönüşürler. 

Allah Teala rüzgarlara emreder, onlarda bulutları sırtlanıp kendilerine emre
dilen yere götürür. 

Bulutlar gök ile yer arasında Allah' ın emrine amade varlıklardır. Kulların ve 
hayvanların rızıklarını taşırlar. Kendilerine emredilen yere boşaldıkları zaman, 
Allah' ın kudreti ile yok olup giderler. Eğer yok olmasalar, bitkilere ve diğer can
lılara mutlaka zararlar verirler. Allah Teala onları, var olmaları gereken en uygun 
zamanda yaratmış, taşıdıkları suyu onlara yüklemiş ve suya en fazla ihtiyaç du
yan bölgeye doğru onları sevk etmiştir. 

Sorun bakalım bulutlara, yok olduktan sonra onları kim yaratmış? Suyu, 
karı ve soğuğu kim onlara yerleştirmiş? Onları rüzgarların sırtına kim yüklemiş? 
Gök ile yer arasında her hangi bir direk olmadan onları kim havada tutmuş? On
ların bıraktığı damlalarla kullara kim su vermiş? Onların taşıdığı su ile toprakları 
kim yeşertmiş? Sulan kullar arasında dilediği gibi kim dağıtmış? 

Yağmuru belli ölçüde yağdıran Allah'tır. Yağmur tanelerini bulutlardan indi
ren O' dur. Bulutların işi bittikten sonra onları yok eden O' dur. Eğer Allah dilesey
di, bulutları kulların üstünde bırakmayı sürdürürdü. Kullar da, bunu önleyecek 
bir çare bulamazlardı . Yine dileseydi bulutları hiç göndermezdi .  Kullar da, bulut
ların oluşması için bir çare bulamazlardı .  

69 el-Hakka 69/6. �\&.. Sözlükte itaatten çıkan anlamına gelir. Rüzgar için kullanıldığı zaman, 
yıkıp geçen fırtına anlamına gelir. Nitekim bu kelimenin geçtiği ayet dilimize genelde şu şe
kilde tercüme edilmiştir: "Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler." 
[Mütercim] 

70 Buhar!' deki rivayet böyle değildir. Buhar!' de geçen rivayet şu şekildedir: � �  �ı Jt.! �� 
..:ıı;.iı J.;. (Atıyeh hakkında İbn Uyeyne şöyle demiştir: Bu rüzgar, kendisini kontrol etmekle 

görevli meleklere isyan etmiştir) . Buhar!, Ehadisu' l-enbiya, 12 .  



Eğer bulutlar, bu sorularına sözlü olarak cevap vermese bile, ibret almana 
yardımcı olmak suretiyle sana yanıt vermişler demektir. 

Rüzgarlara da bir sorulsa! Onları kudretiyle kim yaratmış? Hikmeti ile onlara 
kim yön vermiş? Kendi iradesi ile onları kim emrine amade kılmış? Rahmetinin 
habercisi olarak onları kim göndermiş? Nimetlerini tamamlamak için bir neden 
ve cezalandırmayı dilediği kimseler için bir güç olarak onları kim estirmiş? Onları 
kimi zaman meltem şeklinde, kimi zaman ortalığı toza dumana katacak kadar 
şiddetli; bazen bitkilerin döllenmesine vesile , bazen fırtına, bazen de kasırga şek
linde, kimileyin etrafı kırıp geçen kimileyin de kontrolsüz biçimde gönderen kim
dir? Ve burada bahsetmediğimiz nice rüzgar çeşitlerini var eden kimdir? 

Bütün bu rüzgar çeşitleri kendiliğinden mi oluşmaktadır? Yoksa onları çekip 
çeviren yöneten biri mi var? Bütün mevcudatın rubO.biyetini kabul ettiği, bütün 
yaratılmışların vahdaniyetini ikrar ettiği , fayda ve zararı elinde bulunduran, yarat
ma ve yönetmenin kendisine ait olduğu bir yaratıcı mı onları çekip çeviriyor? 

Alemlerin Rabbi Allah Teala, yüceler yücesidir! 

Kolayca yüzen gemilere sorulsa! Onları suyun üstünde kim tutuyor? Denizi 
onların emrine kim amade kılmış? Bulutların rüzgarlar sayesinde taşındığı gibi 
bu gemilerin de suyun üstünde yüzmesi için onlara kim rüzgar gönderiyor? De
mir atıp demir alırken rüzgarın ve suyun taşkınlığından onları kim koruyor? Belli 
bir ölçü ile onlara rüzgarı kim gönderiyor? Bu güç, şayet rüzgarın hızını artırsa, 
gemileri batırır; eğer rüzgarın hızını keserse, gemilerin yol almasını geciktirir. Bu 
gemilere farklı yönlerden birbiriyle çatışan rüzgarlar göndermeyip tek yönden 
rüzgar gönderen kimdir? Eğer farklı yönlerden rüzgar gönderseydi hem sağdan 
hem de soldan dalgalar yükselirdi .  Gemiler de, rüzgarların oyuncağı haline gelir
di . Zayıf yapılı bu insana, suyun üzerinde yüzen, uzak mesafeleri kat eden, sonra 
tekrar demir aldığı limana dönen, suyu yararak ilerleyen, bir rüzgarla hem ileri, 
hem de geri giden, dağlar kadar yüksek dalgaların arasında yoluna devam eden 
bu devasa evleri yapmayı kim öğretti? 

"Den izde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) de
lillerindendir. Dilerse O, rüzgarı durdurur da onun (denizin) üstünde 
kalakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ib
retler vardır. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder. Birçoğunu da 
affeder (kurtarır) . "71 

71 eş-Şüra 42/32-34. 



Bu evde, sadece peygamberini ve dostlarını taşıyan kimdir? Onların dışında
ki bütün yeryüzü sakinlerini boğan kimdir? 

Gökyüzünde yörüngelerinde hareket eden yıldızlara, güneşe ve aya bir so
rulsa! Onları kim yaratmış? Yaratılışlarını kim bu kadar güzel yapmış? Onları 
yüksek yerlere kim yerleştirmiş? Onlarla alemin kubbesini kim süslemiş? Şekil, 
hacim, renk, hareket ve uzaydaki yerleri bakımından onları kim farklı farklı kıl
mıştır? Kimi gök cisimleri büyük, kimi gök cisimleri küçüktür. Bazısı beyaz, bazısı 
kırmızı, bazısı cam renginde, bazısı inci rengindedir. Kimisi gök kubbenin tam 
ortasında, kimisi gök kubbenin kenarlarındadır. Kimileri de gök yüzünün diğer 
yerlerine serpiştirilmiştir. Bazıları bir ayda, bazıları, bir yılda, bazıları otuz yılda, 
bazıları da bundan kat be kat fazla bir zamanda yörüngelerinde döner. Kimileri 
görünmeye devam etmektedir. Hiçbir şekilde gözden kaybolmaz. Bunlar ebedi 
olan gök cisimleridir. Kimileri de, sonsuza kadar gizli kalırlar. Öyleleri de var ki, 
her iki duruma da sahiptirler. Hem görünürler hem de gizlenirler. 

Bazı gök cisimlerinin, biri arızi, diğeri asli olmak üzere iki türlü hareketi var
dır. Arızi hareketleri, doğudan batıya doğrudur. Asli hareketleri ise, batıdan do
ğuya doğrudur. Ne zaman ki, bir yıldız batmaya yüz tutar, birden mukabilinde 
bir yıldız zuhur eder. Diğer bir yıldız da doğar ve yükselmeye başlar. Öte yandan 
doğu tarafında bir yıldız görünür. Başka bir yıldız gökyüzünün ortasında belirir. 
Bir başka yıldız da gökyüzünüı: ortasından uzaklaşmaya başlar. Bir diğer yıldız 
ise , batmaya yaklaşır. 

Bu yıldızların durumları düşünüldüğü zaman, yaratılışın başlangıcına delalet 
ettikleri gibi ahiretin olacağına da delalet ederler. Ayrıca, yaratıcının varlığına, 
kemal sıfatlarına, rububiyetine, hikmetine ve vahdaniyetine en mükemmel şekil
de delil teşkil ederler. Allah'ın celal ve kemal sıfatlarına delalet eden her şey de, 
peygamberlerin de doğruluğuna delalet eder. 

Allah Teala yıldızları , kara ve denizde yol bulmaya yarayan birer vesile kıl
mıştır. Buna benzer şekilde yıldızlar, yaratıcıyı, O'nun gücünü, ilmini, hikmetini , 
yaratılışın başlangıcını, ahireti ve peygamberliği bilme konusunda birer vesiledir. 
Bu konuların anlaşılmasına vesile olmasının, kara ve denizde yol tayinine vesile 
olmasından geri kalır tarafı yoktur. Hatta, akıl sahipleri için bu konulara delalet 
etmeleri, yol ve rota tespitine olan delaletlerinden daha açıktır. Özetle ifade ede
cek olursak; yıldızlar, hem o konuda hem de bu konuda yol göstericidir. 

ı_;; ı ..::..ıl.4-::..idü ( İşi ayıranlara andolsun ki ! )  Ayette geçen "ayıranlar"dan mak
sat, meleklerdir. Ulvi ve sufü alemde görünen ve görünmeyen yönetimi melek
lerin sayesinde gerçekleşir. Allah Teala, melekler sayesinde alemin işlerini görür. 
Her bir iş için bir grup melek görevlendirmiştir. Mesela güneş, ay, yıldız ve diğer 
gök cisimleri için bir grup, yağmur ve bulut için bir grup, bitkiler için bir grup, 
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her tohum ve canlı için bir grup, ölüm için bir grup, insanların korunması için 
bir grup, insanların amellerinin sayılıp yazılması için bir grup, vahiy için bir grup, 
dağlar için bir grup ve alemdeki her iş için b ir grup melek görevlendirilmiştir. 
Bununla birlikte melekler, son derece iyi ve güzel varlıklardır. Güçlü ve kuvvetli
dirler. Zarif cisme ve güzel yaratılışa sahiptirler. Kendilerine verilen emre son de
rece itaat ederler. Allah' ın hizmetinde daimdirler. Alemin her köşesinde Allah' ın 
kendilerine verdiği emri yerine getirirler. 

Allah Teala bu varlıklara, vadinin gerçek olduğuna ve ödül ve cezanın mut
laka meydana geleceğine dair yemin etti: 

Vadedilen, kesinlikle doğrudur. 

Bu ayet şu anlama gelir: Kıyamet hakkında size söylenenler ile, mükafat 
ve ceza, gerçektir, mutlaka meydana gelecektir. Bunlar, hak vaaddir. Asla yalan 
değildir: 

�1) z.r-+ıı �lj (ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. ) Ceza mutlaka olacaktır. 
Buna -an kaçış yoktur. 

Bir önceki ayette geçen L. edatı , mevsule de olabilir. Bu durum da kendisine 
dönen füd zamir ise mahzOftur. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: Size vad edi
len şey, kesinlikle doğrudur. Yani mutlaka meydana gelecek ve gerçekleşecektir. 

Bu edat, masdariye de olabilir. Bu durumda anlam şu şekilde olur: Size ya
pılan vaad, gerçektir, haktır. 

Bu ayette vaad sadık (J.:>W.) olarak vasıflandırılmıştır. Bu şekilde vasıflandı
rılması sıdk (J...ı....o ) olarak vasıflandırılmasından daha etkilidir. Ayette geçenJ.:ılo 
(doğru) lafzını � J_,..L.a.o (doğrulanan) şeklinde yorumlama külfetine girmeye ge
rek yoktur. Çünkü bu vadin bizzat kendisi sadıktır. Onun sadık olarak nitelendi
rilmesi, kişinin konuşması konusunda sadık (doğru sözlü) olarak nitelendirilme
sine benzer. Aynı zamanda kişi sözü doğru olarak da vasıflandırılır. Ayetteki bu 
durum, Arapların şu sözlerine benzer: -l5 ..r" (gizli sır) , �ti J) ( ibadetle geçen 
gece ) ,  �w, _)� (oruçlu gündüz) ,  J.ib .L. (fışkıran su) vb . 72�1.J � � _7 ayetinde 
de benzer durum söz konusudur. Bu sözlerin hiçbirinde mecaz yoktur. bunlar 
cümlenin gereklerine de muhalif değildir. 

Kendisi ile yemin edilen ile kendisine yemin edilen arasındaki uyum düşü
nüldüğü zaman, kendisi ile yemin edilenin kendisine yemin edilene delalet ettiği 
ve onu gösterdiği anlaşılır. 

72 el-Gaşiye /21 .  
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7. Yolları bulunan göğe andolsun ki. 

Tefsiri : 
..:.WI kelimesinin dildeki asıl manası, sağlam dokumaktır. Mesela w f-11 � 

dendiği zaman, bu cümle "Elbiseyi sağlam dokudu. " anlamına gelir. Sağlam örül
müş ipe de !.l � J:>- denir. Dayanıklı attan ise J...i.5:.J \ !.l � cJ") diye bahsedilir. 

Şemr şöyle demiştir: " !..l ..r.-J I kelimesi lügatte, yapılışı sağlam olan her şey 
için kullanılır. Mesela :\5 r.>'-4 �\J dendiği zaman, yaratılış itibariyle sağlam ve da
yanıklı hayvan kastedilir. " 

Ebu Ubeyde ve Müberrid de şöyle demiştir: '\!.l�I 'yollar' anlamına gelir. 
Bu kelimenin tekili ise, .!.\� şeklindedir. i\..,_;,J\ .!lL>- dendiği zaman, güvercinin 
kanatlarında bulunan çizgiler anlamına gelir. �wı ...:..�,.... ise ,  su kanalı manasını 
ifade eder. " 

Ferra şöyle demiştir: ,...:.L,,J\ Rüzgarın savurduğu kum taneleri gibi, ufalanan 
her şey için kullanılır. Üzerinden rüzgar esen durgun su ile kıvırcık saça da � 
denir. Bu manalarda kullanılan � kelimesinin tekili J )> ve �.}> örneklerinde 
olduğu gibi :\5��- şeklinde gelir. Müfredi .!.\� şeklinde gelen � ise , tekil ve ço
ğul bakımından JL:... ve J.: .. kelimelerine benzer. 

Bütün bunlardan maksat, İbn Abbas' ın açıkça dile getirdiği şu yorumdur: 
"Bu ifade ile, güz�l yaratılış kastedilmiştir." 

Said İbn Cübeyr onun bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletmiştir: ,4:-JI" 
göklerin güzel ve düzgün oluşu anlamına gelir. " 

Katade ise bu ayeti şu şekilde yorumlamıştır: "�\ d� yaratılışı sağlam 
manasına gelir. " 

Mücahid de bu ayet hakkında şöyle demiştir: ' '  4:-JI d� yapısı sağlam de
mektir. " 

Bir başka yorumunda ise şöyle demiştir: ,�\ d� yollara sahip anlamına 
gelir. Ancak bu yollar, kullardan uzaktır. Bu yüzden insanlar onları göremez. Bunlar 
rüzgarın denize teması ile suda, kumda ve saçta oluşan yolu andıran şekil gibidir. 

Deccalin özelliklerinin anlatıldığı hadiste73� ....... i.JJ ifadesi geçmektedir ki 
bu, onun saçlarının kıvırcık olacağı anlamına gelir. 

73 Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 20; Taberani, el-Mu'cemu' l-keblr, Xll, 1 75, (Hadis No: 
456} ;  Heyse mi şöyle demiştir: Bu rivayeti Ahmed b Han bel nakletmiştir. Hadisin ravileri, 
Buharl'nin ravilerinden oluşmaktadır. bk. Heysem!, Mecmau'z-zevfüd, Vll, 342-343. 
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Ayette (ez-Zariyat 51/7 )  geçen �I kelimesinin yorumu hakkında ileri sürü
len en güzel görüşlerden biri de, İmam Tirmizl'nin "el-Cami"' adlı hadis kita
bının Tefsir bölümünde Hasan kanalıyla Ebu Hureyre'den naklettiği rivayettir. 
Bu rivayete göre Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- yanında bulunan asha
bına "Bu üstünüzdeki nedir?" diye sormuş. Onlar da, "Allah ve O'nun Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- daha iyi bilir. " şeklinde cevap vermişler. Bunun üzerine 
şöyle buyurmuş: O dünyamızın semasıdır, korunmuş bir tavan ve önüne geçil
miş bir dalgadır. 74 

8. Siz elbette çelişkili sözler içindesin iz. 

9. Ondan çevrilen çevrilir. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala kendisine yemin edilen hususları zikretti . Ayette 
geçen � �� (çelişkili sözler) , müşriklerin Kur'an ve Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- hakkında ortaya attıkları iddialardır. Bunların tamamı asılsızdır, 
uydurmadır. Müşrikler, hakkı yalanlayınca farklı görüşler benimseyip, muhtelif 
düşünceler ortaya atmışlardı . Ayrıca birbirinden ayrı tutumlar sergilemişlerdi . Ni
tekim onların bu durumu hakkında Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Bilakis on
lar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. "75 

Yeminin cevabı olan bu ayetin zımnında şu mana gizlidir: Siz ey müşrikler! 
Birbiriyle çelişen batıl görüşlere sahipsiniz. Görüşleriniz birbirini çürütmekte. Bu 
hale düşmenizin nedeni ise , hakkı yalanlamanızdır. 

Daha sonra Allah Teala, bu birbiriyle çelişkili görüşler yüzünden haktan çev
rilen insanları çevirdiğinden bahsetti. Bu yoruma göre ayette geçen :_;. harf-i 
cerri, bir nevi sebebiyet bildirir� Tıpkı şu ayet-i kerimede olduğu gibi: L; �}o l� ı)li 
�;h .i.l.l :-;..:, LA j �j.i Y �i -J Jl:: � Ll j p L::�:- (Dedi/er ki: Ey Hud! Sen bize 
açık bir mucize getirmedin, biz de senin sözün yüzünden ilô.hlarımızı bırakacak 
değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. ) 76 

74 Tirmizi, Tefsiri :u ' l-Kur'an, 57; ..J� (_rJ i,� � e./I �µ , Bu ifadede geçen "rakl"' 
lafzı, dünyanın üstündeki gök anlamına gelir. Fakat, bu kelimenin bütün göklerin adı olduğu 
da ileri sürülmüştür. Bu hadis ile gökyüzünün, dünyanın üstüne düşmekten korunduğu ifade 
edilmiştir. bk. Tuhfetu'l-ahvezi, IX, 132. 

75 Kfıf 50/5. 
76 Hud 1 1/53. 
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�İ �. (çevrilen) Yani Allah Teala'nın ezeli ilminde sapacağı belli olan kimse
ler haktan çevrilir. Onların haktan çevrilmeleri şu ayette anlatılan hususa benzer: 
"Sizler ve taptığınız şeyler! Hiçbiriniz, Cehenneme girecek kimseden başkasını 
Allah 'a karşı azdırıp saptıramazsınız. "77 

Bazı müfessirler :..;;. ifadesinde bulunan zamirin, Kur'an'a; bazıları, imana; ba
zıları da, Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- göndermiştir. Buna göre mana 
şu şekilde olur, "Ondan çevrilen çevrilmiştir. Sonunda onu yalanlamıştır. " 

Müşriklerin son ilahi çağrı hakkında farklı görüşler ileri sürmeleri tamamen 
asılsız ve uydurma olunca Allah Teala da şöyle buyurmuştur: 

' , ' 

� ' ' t  � _,.P.L.;, �� J � �+il � ' . , 0 _r.Dı_;;jı � 
1 O. Kahrolsun o koyu yalancılar! 

1 1 .  Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. 

Tefsiri: 
Cehalet o insanların tamamen kalplerini kaplamıştı . Tıpkı suyun etrafı kap

laması, ölümün insanı sarması gibi. �� kelimesi, cehalet, nefsani arzular, sar
hoşluk, gaflet, sevgi, kin, korku, gam vb . duyguların birinin neden olduğu ken
dinden geçmişlik halidir. Nitekim bu kelime, şu ayet-i kerimede gafletin neden 
olduğu bir bilinçsizlik halini ifade etmektedir: l..i.� � �� J. �)J � (Fakat onla
rın kalpleri bundan gafi/dir. )78 

Bu ayette Allah Teala Mekkeli müşrikleri, gafletle nitelendirmiştir . .j_,.AL.:.. keli
mesi, J+-- kökünden türemiştir. Bu kök, bir şeyden gafil olmayı, kalbin bir şeyden 
uzak olmasını ifade eder. Unutmak ile gaflet arasında fark vardır: Unutmak, bir 
şeyi hafızaya alıp öğrendikten sonra ondan gafil olmak demektir. Gaflette ise, 
öğrenmek gibi şartlar aranmaz. 

12. Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. 

Tefsiri : 
Müşrikler, insanların hesaba çekileceği günün gerçekleşmesini uzak görüp 

inkar ettikleri için onun ne zaman meydana geleceğini sormuşlardır. 

77 es-Saffat 37/161-163 .  
78  el-Mü'minCın 23/63. 
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13. O gün, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. 

Tefsiri: 

Meşhur olan yoruma göre � A ifadesi, yakılacaklar anlamına gelir. Ancak 
ayette bulunan ,)"- harf-i cerri, bu yoruma daha fazla bir anlam katmaktadır. Şa
yet, bu kelime ile yakmak fiili kastedilmiş olsaydı ayet-i kerime şöyle olurdu: r y 

.L.ı � -loı .). r-..o. Bu 
_
durumu bildikleri için müfessirlerin bir çoğu şöyle demiştir: 

"Bu ayette geçen .)-&. harf-i cerri, _; harf-i cerri manasına kullanılmıştır. Tıpkı 
zaman zaman .). harf-i cerrinin � yerine kullanıldığı gibi . "  

Ön  plana çıkan yoruma göre bu  ayet, onların ateş üzerinde azap görecek
lerini ifade eder. Bu konuda başka yorumlar da vardır. Bunlardan birine göre 
ayet, onların Cehennem'in yanına getirildikleri zaman görecekleri azabı anlatır. 
Onların Cehenneme girerken ve Cehennem ile cezalandırılırken çektikleri azap 
ise daha şiddetli olacaktır. Bu ayette geçen uA ifadesini ,  yakılacaklar şeklinde 
tefsir eden müfessirler, şu ayet-i kerimeden hareketle bu sonuca ulaşmışlardır: 
��ı �ljj, �J ı4>- �I� r.+t IY.A � r3 ..:..ı�;�lj �;::·-"��! ip .:;��jı �� (Şüphesiz 
inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere 
Cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.)79 Aynı şekilde Buruc suresin
deki bu lafzın, azap/işkence anlamına geldiğini belirtirken de, Zariyat suresindeki 
bu ayeti delil olarak sunmuşlardır. 

Gerçek şu ki ; fitne, hem azaba, hem de azaba neden olan hususa denir. Bu 
yüzden Allah Teala inkar etmeyi, fitne olarak isimlendirmiştir. İnkarcılar dünyada 
iken azaba neden olan hususlardan birini yaptıkları için, kendilerine verilecek 
ceza da fitne olarak isimlendirilmiştir. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

1 4. Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (de
n ir. )  

Tefsiri: 

İnkarcıların ateşin başına getirilmeleri ve Cehennem'in onlara gösterilmesi 
kendilerine verilecek en büyük azablardan biridir. Bu azabın sonu ise , ateşe girip 
ateşle cezalandırılmaktır. Daha önce onlar, dünyalık vesilelerle ve dünyanın süsü 
ile cezalandırılmışlardı. Sonra sırasıyla, kendilerine peygamber gönderil ince, on-

79 el-Burlıc 85/10.  



SCıre: 5 1  • Za riyat Suresi •!• 47 

!ara muhalefet edip onları yalanlayınca, bu yüzden dünya da cezalandırılınca, 
ölünce , kıyamet günü dirilince, Cehenneme sevk edilince, Cehennem'in başına 
getirilince ve Cehennem onlara gösterilince azaba çarptırılırlar. Bunlar, başlarına 
gelen en büyük musibetlerdir. Ancak, öyle büyük bir azaba uğratılacaklardır ki , 
başlarına gelen bütün felaketleri unutacaklardır. 

Azab görecek olanlardan bahsettikten sonra takvaları sayesinde bu azabdan 
kurtulacak olan kimselere vereceği mükafattan söz etti. Bir başka ifade ile, Cen
netten ve oradaki pınarlardan bahsetti: 

15. Şübhesiz ki m üttakiler Cennetlerde pınar başlarındadır. 

1 6. Rab 'lerinin, kendilerine verdiğin i  alırlar. Çünkü onlar bundan 
öncede güzel davranırlardı. 

Tefsiri : 

Takva sahipleri, Rablerinin kendilerine sunduğu ikram ve lütufları alırlar. Bu 
ayet-i kerimede şu dört hususun delili vardır: 

a) Cennete girenler, kendilerine verilen lütufları kabul ederler. 

b) Bu lütuflardan razı olurlar. 

c) Herhangi bir engelle karşılaşmadan bu lütuflara ulaşırlar. 

d) Cennetliklerin mükafatları amellerinin cinsinden olur. 

Zaten Cennetlikler, dünyada da Rablerinin kendilerine emrettiğini almışlar, 
rıza göstererek onu kabul etmişlerdi. Kendilerine gelen emirlere teslimiyet göster
mişlerdi. Gönülleri hoşnut olarak bu emirleri kabul etmişlerdi. Rablerinin kendi
lerine vereceği mükafatı da bu şekilde alacaklardır. 

16 .  ayette Allah Teala takva sahibi kullara mükafat kazandıran hususu belirt
miştir: Onlar, hiç kimseyi ortak koşmadan ,  yalnızca O'na ibadet ederek, O'nun 
ve kullarının haklarını gözeterek yaptıkları iyilikler sayesinde bu mükafata kavuş
muştur. 

Daha sonra Allah Teala takva sahiplerinin geceleri çok az uyuduklarından 
bahsetti: 
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1 7. Geceleri pek az uyurlardı. 

Tefsiri: 

Bu ayette geçen Ll edatının nafiye (olumsuzluk edatı) olduğu ileri sürülmüş
tür. Buna göre ayetin anlamı şu şekildedir: "Geceleri azıcık bile uyumazlardı .  
Çok ise, hiç uyumazlardı . "  Bu yorum birkaç açıdan zayıftır: 

a) Bu özellik, 15 ve . 1 6  ayetlerde bahsedilen takva sahibi kimselerinin mut
laka bulunması gereken vasıfları arasında yer almaz. 

b) Allah Teala, gecenin yarısının ibadetle geçirilmesini, tamamının ibadetle 
geçirilmesinden daha çok sever. 

c) Eğer bu ayette bütün gecenin ibadetle geçirilmesi kastedilmiş olsaydı, 
bunu en fazla Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yapardı. Ancak o, hiçbir 
geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmemiştir. 

d) Allah Teala Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- gecenin tamamında 
değil, belli bir bölümünde teheccüd namazı kılmasını emretmiştir: "Gecenin bir 
kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. "80 

e) Allah Teala Müzzemmil suresinde Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi ve
sellem- gece ibadetini emrederken, gecenin yarısını veya yarısında azını ya da 
fazlasını ibadetle geçirmesini emretmiştir. Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- için bu üç aşamayı zikretmiştir. Gecenin tamamını ibadetle geçirmesinden 
bahsetmemiştir. 81 

f) Osman İbn Maz'Qn'un geceleri uyumayıp ibadet ettiği haberi kendisine 
ulaşınca Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona birini gönderip çağırttı . Os
man gelince ona "Ey Osman! Benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" buyurdu. 
O da, "Hayır! Ey Allah'ın elçisi! Bilakis ben sizin sünnetinize tabi olmayı istiyo
rum." diye cevap verdi .  Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurdu: "Ben biraz uyur, biraz namaz kılarım. Bazen nafile oruç tutar, bazen 
tutmam. Eşlerimle de birlikte olurum. O halde, sen de Allah 'tan sakın ey Osman! 
Şunu bil ki; ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirinin senin üzerinde hakkı 
vardır. Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. Öyleyse, bazen nafile oruç tut, 
bazen tutma! Gecenin bir bölümünü ibadetle geçir, b ir bölümünde ise uyu!"82 

80 el-İsra 1 7/79. 
81 bk. " (Resulüm! )  Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte 

birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böy
le yaptığını) Rabbin elbette biliyor." el-Müzzemmil 73/20. 

82 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 267; Ebu Davud, Tatawu, 28. 
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Yine Hz. Peygamber, -sallallahu aleyhi vesellem- Zeyneb bt. Cahş'ın bütün gece na
maz kıldığı, iki direk arasına bir ip bağlayıp takati kesilince bu ipten tutundu
ğu kendisine ulaşınca bunu hoş karşılamamış ve söz konusu ipin çözülmesini 
emretmişti . 83 

f) Allah Teala gece ibadeti yapan kullarını "Vücutları yataklardan uzak kalır
. ,84 

buyurmak suretiyle övmüştür. Çünkü onlar, yataklarından kalkıp gece namazı 
kılarlar. Kalplerinde taşıdıkları bir duygudan ötürü kalkıp namaz kılmaları yüzün
den uykularını bölen bu kulları Allah Teala ,  gönülleri ferahlatacak nice nimetlerle 
ödüllendirecektir.85 

h) Bu ayet ilk olarak sahabe toplumuna hitap etmiştir. Dolayısıyla onların 
bu ayetin kapsamına girmeleri daha uygundur. Onların yaşantılarına baktığımız 
zaman, bu ayeti gece hiç uyumamak şeklinde anlamadıklarını görürüz . Mesela 
Büceyr İbn Sa' d, Said ve Katade kanalıyla Enes İbn Malik' ten şöyle nakletmiştir: 
.:.> .... � LA J:) ı � ·;��; ı)\S ayeti, akşam ve yatsı namazı arasında nafile namaz 
kılan insanları kastetmektedir. 

ı) Bu iddiaya göre ayetin cümle yapısı bozulmaktadır. Ayrıca menfi olan 
amilin ma'mulü kendisinden önce zikredilmiş olacaktır. Şöyle ki; � ifadesi, 
menfi olan 0 � fiilinin mef'ulü olur. Her ne kadar Kufe ekolü bunu caiz görse 
de, Basra ekolü bunu kabul etmez. Bazıları ise ayrıntıya giderek bu konuyu ele 
almışlardır. Onlara göre ma'mul zarf olursa amilinden önce gelebilir. Başka türlü 
ma'mulün amilinden önce gelmesi söz konusu olamaz . 

.:ı� Lo �\ 0-� � ı)\S ayetinde geçen Lo edatının , zaide olduğu;01.5 'nin 
haberinin 0� cümlesi olduğu, ·i:� ' in ise mansub olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
yoruma göre � ya )\).9 Lç � şeklinde mahzuf olan bir mef'ulü mutlakın sıfatı 
veya )\).9 L:... j şeklinde zarf olduğu için mansubdur. 

Ancak bu yorum problemli görülmüştür. Şöyle ki; gecenin yarısını uyuyarak, 
1/3 'ünü ibadetle ve sonra geri kalan 1/6'sını uyuyarak geçirmenin Allah ' ın en 
fazla sevdiği gece ibadetidir. Buna göre uyuyarak geçirilen zaman, ibadetle ge
çirilen zamandan daha fazladır. 0 halde, bu ayette (ez-Zariyat 5111 7) müminlerin, 
efdal olan uygulamanın zıddı ile övülmeleri nasıl mümkün olur? 

83 Buhar!, Teheccüd, 18;  Müslim, Salatu'l-müsafir!n, 2 19; Ebu Davud. Taiawu, 19; Nesa1, 
Kıyamu'l-leyl, 1 7 ;  İbn Mace, İkametu's-salat, 184.  

84 es-Secde 32/16. 
85 İbn Kayyim bu son cümle ile şu ayete işaret etmektedir: "Yaptıklarına karşılık olarak, onlar 

için nice sevindirici ve göz kamaştırıcı nimetlerin saklı olduğunu hiç kimse bilmez." es-Secde 
32/ 17 .  [Mütercim] 
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Bu itiraza şu şekilde cevap verilir: Kim bu ideal olan tarzda gece ibadetini 
yaparsa, uykuda geçirdiği zaman uyanık olarak geçirdiği zamandan kesinlikle 
daha fazla olur. Şöyle ki; o kişi zaten akşam ile yatsı arasında uyanıktır. Sabah 
namazından sonra da, güneş doğuncaya kadar uyumaz. Dolayısıyla geride yatsı 
namazı ile fecrin doğuşu arasındaki vakit kaldı . Bu vaktin de yarısı gece ibadeti 
ile değerlendirince , uykuda geçirdiği süre, uyanık halde olduğu zamandan daha 
az olur. 

Bir başka yoruma göre ise, bu ayette (ez-Zariyat 51/17)  geçen Lı edatı, mas
dariye masıdır. �' in faili olduğu için merfu'dur. Bu durumda ayetin anlamı şu 
şekilde olur: Onların uykuda geçirdik/eri zaman azdır. Bu görüş, Hasan-ı Basri 'ye 
aittir. 

Bu ayette (ez-Zariyat 5 1/17 )  geçen L., edatının tS.iJI anlamına gelen ism-i mevsul 
olduğu da ileri sürülmüştür. Bu durumda ism-i mevsule dönmesi gereken zamir, 
mahzuftur. Buna göre ayet şu şekilde olur: Lı � <.Ş.iJI ...:...9 JJ I  �I :y '>\.)..; Anlamı 
ise şöyle olur: Gecenin bir az bir kısmı, onların uyudukları zamandır. Doğrusu bu 
görüş, zorlamadan ibarettir . 

.:ı� � ifadesinin Lıl5'nin isminden bedel-i iştimal de olduğu ileri sürülmüş
tür. Bu durumda, şöyle takdir edilir: ')\.).; J7ul 0_. r#" � Lıl5 Anlam ise şöyle olur: 
Onların gece uyumaları azdır. Ancak bu yorum şu şekilde çürütülmüştür: � J;lı ifadesi � � fiiline mutaallıktır. Malum olduğu üzere masdarların ma'mCılü 
Kendilerinden önce gelmez. Fakat bu cevaba da şu şekilde itiraz edilmiştir: Bu 
ifade müfesser olan bir cümle ile mansubdur. Şöyle ki; � J;lı 0-" ifadesi, ayette 
zikredilen ::.ı� fiili ile müfesser olan mahzCıf bir fiil ile mansubdur.86 

Konuyla ilgili bir başka görüş ise şöyledir: Lıl5 ,� ' nin haberi olur. Böylece 
'>\.).;ifadesi ile cümlenin anlamı tamamlanmış olur. Dola.yısıyla Kur'an okurken 

burada durmak gerekir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur : 4 J � ı_,;l5 
'>\.)..; (Bu insanların sayısı azdır) . .:ı _,�,: ''-4 �\ .:r. ifadesi ise başlı başına bir cüm
ledir. Bu görüşte olanlara göre ayette geçen , Lı olumsuzluk edatıdır. Bu durumda 
ayet, onların geceleri azıcık dahi uyumadıkları anlamına gelir. Bu görüşün birkaç 
yönden zayıf olduğunu daha önce belirtmiştik. 

18. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. 

86 Buna göre ayetin takdiri şu şekilde olur: c.ı� \.. J).ll .f )l.,li .:.ı� ı_,;15 [Mütercim] 
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Tefsiri : 

Burada Allah Teala Cennete girecek muttaki kullarının, geceleri namaz kıl
malarının yanı sıra seher vakitlerinde de bağışlanma dilediklerini bildirdi . Bu 
kullar, namazlarının sonunda tevbe edip bağışlanma dilemişlerdir. Secde ede
rek, kıyamda durarak Rablerine dönmüşlerdi . Namazdan sonra da tevbe edip 
bağışlanma dilemişlerdir. Malum olduğu üzere Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- selam verip namazdan çıktıktan sonra üç kez �\ ;.ıi.:...:....:.\ (Allah 'tan ba
ğışlamasını dilerim! )  derdi .  Allah Teala ona, ömrünü istiğfar ile tamamlamasını 
emretmiştir.87 Kullarına da, Arafat'tan Müzdelife'ye inişlerini istiğfar ile tamamla
malarını buyurmuştur.88 Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- de, ümmetine ab
dest aldıktan sonra tevbe etmelerini emretmiştir. 89 Kısacası amellerin en güzel 
biçimde bitirilmesi tevbe ve istiğfar ile olur . 

• .! \ Q, ),, , L � İı - \�L!lJ = �  !o\ l dt � "\ 'Y µ � .) 0 - .._,;- iT _,... ._/.J 
1 9. Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala müttaki kullarının, Rablerine karşı ihlaslı ola
rak, insanlara iyilik ettiklerinden bahsetti. Onların hem ihlaslı hem de iyilik yapan 
kullar olduğunu belirtti. Onların bu hali şu ayetlerde anlatılan durumun zıddıdır: 
"Onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. "90 Müttaki kulların 
iyilik yaparken ihlas sahibi olmaları, muhtaç ve yoksullara iyilik ettikleri belirti
lerek tekit edilmiştir. Çünkü onlara iyilikte bulunurken, bir karşılık ve teşekkür 
beklemezler. 

Ayette geçen p�l kelimesi, başkasından bir şey isteyemeyecek kadar if
fetli yoksul kimse anlamına gelir. 

Allah' ın insanları yoksul ve zengin yapmasındaki hikmeti iyice düşünülme
lidir. Şöyle ki; O, bazılarının yoksul olmasını dilemiştir. Ancak zengin kullarının 
onlara yardım etmesini dini bir vecibe kılmıştır. Allah Teala, en zengin ve en 
cömerttir. Bu yüzden kullarını iki mahrumiyete birden duçar kılmamıştır. Onları 
hem fakir kılıp, hem de onlara yardım edilmesini emretmemezlik yapmamıştır. 
Aksine yoksul olmasını dilediği kullarına yardımda bulunulmasını emretmiştir. 

87 İbn Kayyim bu sözü ile şu ayete işaret etmektedir: "Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfi
ret dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir." en-Nasr 1 10/3. 

88 İbn Kayyim bu sözü ile de şu ayeti kastetmektedir: "Sonra insanların (sel gibi) aktığı yerden siz 
de akın. Allah'tan mağfiret isteyin . Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir." el-Bakara 2/199. 

89 Tirmiz!, Tahare, 4 1 .  
90 el-MaCın 1 07/5-6. 
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20. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. 

21 . Kendi nefislerin izde de öyle. Görmüyor musunuz? 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala hem insanın dış dünyasında hem de iç dünyasında 
ayetler olduğundan bahsetti . 

Yeryüzünde bulunan ayetler pek çoktur. Bunlardan bir kaçını şu şekilde sı
ralayabiliriz: 

a) Yeryüzünün yoktan var edilip yaratılması. Sonradan meydana gelmeyi ve 
bu hususta bir yaratıcının bulunması gerektiğini gösteren deliller inkar edilemez. 
Bu deliller yeryüzü ile kaimdir. 

b) Yeryüzünün kara parçalarının sulardan ayrı olması . Halbuki tabiatın ge
rektirdiğine göre, kara parçaları su altında olmalıydı. 

c) Yeryüzünün geniş ve büyük kütle halinde yaratılması . 
d) Yeryüzünün yayılması. Nitekim bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuş

tur: "Yerin nasıl yayıldığına bakmazlar mı?"91 Kur'an"da yeryüzünün yayılmış 
olduğundan bahsedilmesi onun küre şeklinde olması ile çelişmez. Gerçekte yer
yüzü küre şeklindedir. Ancak üzerinde canlıların yaşamlarını sürdürebileceği düz
gün bir zemin vardır. 

e) Yeryüzünün canlıların yaşayıp barınacakları bir döşek halinde yaratılması, 
bir mekan ve bir beşik kılınması, üzerinde yürünebilecek, kazma ve bellerle ka
zılabilecek, üzerine ağır malzemeler kullanılarak bina dikilebilecek kadar elverişli 
yaratılması, insanın dilediği her şeyi üzerinde yapabileceği kadar uygun olması, 
yayılması, dirileri üstünde, ölüleri de bağrında toplaması, yayılıp uzatılması, ge
nişletilmesi. 

Allah Teala su çıkarıp meralar yeşertmek ve pınarlar fışkırtmak suretiyle 
yeryüzünü kendisinden amaçlanan şeylerin gerçekleşmesi için uygun hale getir
miştir. Yeryüzünde geçitler ve yollar var etmiştir. Hikmeti gereği beşik ve döşek 
kılmak suretiyle yeryüzünü sakin bir şekilde yarattığına dikkat çekmiştir. 

Yeryüzündeki bir başka ayet ise şöyledir: Yerkürenin alttan bir desteğinin ol
madan , üstten de kendisini tutan bir bağ bulunmadan durmasıdır. Eğer yeryüzü 
suyun üzerinde bulunsaydı bir geminin sallanması gibi sallanır dururdu. 

İlahi hikmet ve ezeli ilgi, yeryüzünün sabit kalması, sarsılmaması ve üzerinde 
canlıların yaşayacağı uygun bir zemin olması için dağların var edilmesine hük
metmiştir. 

91 el-Gaşiye 88/20. 
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Allah Teala yeryüzünü hikmete binaen yapılacak işlere uygun halde yarat
mıştır. Yeryüzü, demir gibi son derece katı ve sert değildir. Eğer böyle olsaydı, 
kazılamaz, yarılamaz, üzerine bina inşa edilemez, ağaç dikilemez, ekin ekilemez, 
uyunamaz ve üzerinde yürünemezdi .  Ama yeryüzü tam kıvamında yaratılmıştır. 

Allah Teala hikmete binaen onu, istikrar yeri kıldığına dikkat çekmiştir. Eğer 
yeryüzünü son derece yumuşak, cılk ve cıvık yaratmış olsaydı, üzerinde ne bina 
dikilir, ne bir canlı durabilir, ne de ağır cisimler bulunabilirdi. Aksine yeryüzünü 
cıvık ve katı arası bir kıvamda yaratmıştır. 

İnsanlara göre en değerli madenler, altın, gümüş, yakut ve zümrüttür. Eğer 
yeryüzü bu madenlerden yaratılmış olsaydı, insanların maslahatına elverişli ol
mazdı. Canlılar için uygun bir mekan haline gelmezdi . Dolayısıyla elde edilmek 
istenen yararlar sağlanamazdı. Ayrıca bu sayede anlaşılmaktadır ki toprak, daha 
pahalı ve değerli olsa da bu madenlerden daha değerli, daha yararlı ve daha mü
barektir. Bu madenlerin pahalı ve değerli olmaları, az bulunduklarından dolayıdır. 
Yoksa toprak, onlardan daha faydalı, daha mübarek ve daha kıymetlidir. 

Allah Teala yeryüzünü şeffaf olarak da yaratmamıştır. Çünkü şeffaf cisimle
rin üzerinde canlılar yaşayamaz, bitkiler yeşeremez. 

Allah Teala, güneş ışınlarının yansımasıyla yeryüzünün üzerinde bulunan 
varlıkların yanmaması için onu parlayan biçimde de yaratmadı . Nitekim, şeffaf 
ve parlak cisimlerden yansıyan ışınlar yüzünden pamuk vs. gibi maddelerin yan
dığına şahit olmaktayız. 

Hasılı Allah Teala yeryüzünü tozlu topraklı yaratmıştır. Böylece burası, hem 
insanlar, hem hayvanlar ve hem de bitkiler için uygun bir mekan olmuştur. 

Suda yaşayan canlılar gibi suda yaşayamadıkları için karada yaşayan var
lıklar için yeryüzünün bir tarafını yüksek yaratmıştır. Nitekim bu konuya daha 
önce işaret ettik. O varlıkları, maslahatlarına uygun biçimde yeryüzünün değişik 
bölgelerinde var etti. Sonra topraktan onların yiyeceklerini ve gıdalarını çıkardı . 
İnsanoğlunu da ondan yarattı. Sonra tekrar ona döndürüp ve yine ondan diril
tecektir. 

Şunlar da yeryüzünde bulunan ayetlerdendir: Allah Teala, yeryüzünü farklı 
farklı türlerde ve özelliklerde yaratmıştır. Her bir köşesine ayrı bir yarar yerleş
tirmiştir. Bununla birlikte bütün yeryüzü parçaları, birbirine komşu ve bitişiktir. 
l\.imisi ova şeklinde , kimisi su deposu konumunda birbirine yakın ve bitişik hal
dedir. Şu toprak güzel ve verimli iken hemen yanı başındaki öbür toprakta hiçbir 
şey bitmez. Şurası toprak iken, diğer taraf kumdur. Burası sertken hemen bitişi
ğindeki taraf işlemeye elverişlidir. Şu tarafın rengi siyah iken, beri tarafın rengi 
beyazdır. Bu taraf tamamen taşlık iken, öbür başta hiç taş bulunmayan bir arazi 
vardır. Şu topraklarda şu şu bitkiler biterken, diğer topraklarda bitmez. Oralarda 
ise başka bitkiler yeşerir. Beri taraf çorak arazi iken ,  öbür taraf tam tersine sulak-
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tır. Bu yanlarda ne dağ, ne de tepe varken, öbür yanlarda her taraf dağdır. Bazı 
bölgeler ancak yağış alınca verimli olurken diğer bazı bölgelere hiç yağış düşmez. 
Buralar da ancak nehirlerle sulanarak verimli hale gelir. Allah Teala uzak diyarla
ra yağmur verir. Sonra yeryüzünün üzerinden, pınarlar vasıtasıyla bu suyu yağış 
almayan topraklara sevk eder. 

Keşke yeryüzüne b ir sorabilsen! Onu bu kadar çeşit çeşit kim yaratmış? Böl
gelerini bu kadar farklı özelliklerde kim var etmiş? Her bir bölgesine diğerinden 
ayrı bir özelliği kim vermiş? Onun üzerine dağları kim yerleştirmiş? Üzerinde yol
ları kim açmış? Kim pınarlar fışkırtıp otlaklar yeşertmiş? Yok olmaktan onu kim 
korumuş? Orada hayırları kim var etmiş? Ölçülü olarak orada yiyecek şeyleri kim 
yaratmış? Üzerindeki canlıları ve bitkileri kim var etmiş? 

Kim altına madenler ve kıymetli taşlar yerleştirmiş? Kim onda türlü türlü fay
dalar var etmiş? Kim orayı, insanlar için bir barınak, bir yurt olarak hazırlamış? 
Kim insanları ondan yaratmaya başlamış? Kim onları gerisin geri ona döndüre
cek? Kim tekrar onları oradan çıkaracak? Kim onu, insanlar için işlenmesi zor 
imkansız değil de son derece kolay işlenebilir kılmıştır? Kim onun üzerini ayakla 
basıp geçilecek hale getirmiş? Kim onun yollarını kolaylaştırmış? Kim onun çıkış
larını genişletmiş? Kim nehirler akıtıp ağaçlar yeşertmiş? Kim ağaçların meyvesini 
olgunlaştırmış? Kim bitkiler vasıtasıyla onu yarmış? Kim oraya bütün yiyecekleri 
yerleştirmiş? Kim onu yaymış? Kim onu döşek gibi yaymış? Kim onu insanlar için 
bir bebeye hazırlanan beşik gibi süslemiştir? Kim üzerindekileri onun için bir süs 
kılmıştır? Kim onun sallanmasına engel olmuştur? Kim onun sallanıp üzerindeki 
binaların ve sembollerin yıkılmasına mani olmuştur? Yeryüzünün bir gün gelip 
sarsılmaya başlayıp üzerindekileri yutmasından kim korumuştur? Kim topraktan 
yaratılmışların en güzeli ve en mükemmeli olan insan türünü topraktan var etti? 
Ondan Adem' i ,  NCıh 'u  İbrahim\ Musa'yı, İsa'yı ve Muhammed' i  kim yarattı? 
Ondan dostlarını ,  sevgililerini ve salih kullarını kim var etti? İçine yerleştirilen su
ları, rızıkları, madenleri ve canlıları koruyacak şekilde onu kim yarattı? Güneş ve 
ay ile arasındaki mesafeyi bu kadar kim ayarladı? Eğer onlardan bu mesafeden 
biraz fazla uzak olsaydı , güneşin sıcağından, ayın da ışığından yararlanamazdı. 
Şayet bu mesafeden biraz daha yakın olsaydı , sıcaklık artardı. Canlılar ve bitkiler 
yanardı. Hasılı kainatın nizamını sağlayan bu hikmet, fevkaladedir. 

Yeryüzünde bağları, bahçeleri ve pınarları kim var etti? Yeryüzünün bağrını 
ölüler için kim mesken kıldı? Toprağın üstünü diriler için bir barınak haline kim 
getirdi? Kuruyup cansız hale geldikten sonra toprağa kim can verdi? Gökten 
onun üzerine yağmuru kim indirdi? Sonra üstünde kim rü:t.garı estirdi? Üzerine 
güneşi kim doğurdu? Bütün bunlardan sonra toprak bitkilere gebe kaldı. Doğum 
vakti gelince doğum sancısı tuttu . Sarsıldı ve göze hoş gelen her türlü bitkiyi 
yeşertti . 
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Gökyüzünü baba, yeryüzünü de ana gibi yapan Allah Teala yüceler yücesi
dir! Yağmur tanelerini çocuğun kendisinden oluştuğu su gibi kılan Allah ne kadar 
da yücedir! Toprakta tohum oluşur. Derken üzerine su gelir. Toprağın ıslaklığı 
yardımcı olur. Yerin içinde gizlenmiş sıcaklık destek olur. Sonunda ıslaklık ile sı
caklık tohumun içine ulaşır. Sonra tohum genişler ve büyür. Şişer ve iki tane filiz 
verir. Filizlerden biri tohumun üstüne, diğeri altına doğru ilerler. Üstteki bitkinin 
sapı, alttaki ise kökü olur. Daha sonra çocuk o kadar gelişir ki, babasına nispet 
edilecek bir durumu kalmaz. Babasından sonra binlerce çocuk meydana getirir. 
Bütün bunları h ikmet sahibi Allah Teala bir tek daneden yapmıştır. Belki de bu 
dane mümkün olan en küçük hacimdedir. İşte bu, Allah Teala'nın bu anaya ver
diği bereketten ileri gelir. 

Yeryüzündeki bir ayet bile, yaratıcının varlığını göstermeye, O'nun kemal 
sıfatlara ve fiillere sahip olduğunu kanıtlamaya, peygamberlerin O'ndan haber 
verdiği bilgilerin doğruluğunu ispatlamaya, yeniden dirilmek için insanların ka
birlerinden çıkarılacağına delalet etmeye yeter! 

Bu dört unsurun bir araya gelmesi, yan yana durması, birbirine karışması, 
birinin diğerine gereksiniminin olması, b irbirlerini etkilemesi ve birbirlerinden 
etkilenmesi iyice düşünülmelidir. Bu unsarlar daima hem birbirlerini etkilerler, 
hem de etkilenirler. Biri sadece etkileme özelliği ile diğerlerinden ayrılmaz. İşte 
bu durumda, yeryüzünün yaratılmış olduğuna, sonradan var edildiğine, Allah' ın 
yönetimine ve hükmüne boyun eğdiğine, yok iken var olduğuna, ona ihtiyacı 
olmayan, kendisini etkileyen ama ondan etkilenmeyen, kadim olup hadis ol
mayan, bir yaratıcıya muhtaç olduğunu gösteren en açık delil söz konusudur. 
Bütün yaratılmışlar o yaratıcının kudretine boyun eğip iradesine göre hareket 
eder, vahdaniyet ve rububiyetine davet eden çağrılara kulak verir, ilmine ve hik
metine tanıklık edip kulları, O'nu anıp, O'na şükredip itaat etmeye, ibadet edip 
sevgi beslemeye , O'nun azabından ve cezasından sakındırıp, rızasını ve Cenneti 
kazanmak için canla başla çalışmaya teşvik eder. 

Suya ve yeryüzüne bir bakın! Allah Teala onların karışmasını ve çiftleşmesini 
dilediği zaman, nasıl da rüzgarlar gönderip bulutları hareket ettirir ve yağmur 
damlalarını yerin derinliklerine ulaştırır. Sonra hava sıcaklığını biraz artırır. Der
ken bitkiler canlanır. Daha sonra hava sıcaklığını biraz daha artırır. Bu arada 
bitkiler filizlenir. Bitkinin ilk durumu bu ikinci sıcaklığa göre zayıf kalır. Bu yüzden 
bu sıcaklık, o bitkinin güçlenip kendisine hazır hale geleceği zamana kadar sak
lanır. Baharın sıcaklığı bitkilerin topraktan çıkması; yazın sıcaklığı ise bitkilerin 
olgunlaşması içindir. İşte böyle, anne bir, baba bir, döllenme bir, ama çocuklar 
birbirinden çok farklı ve çeşitli . Tıpkı Allah Teala'nın buyurduğu gib i :  

"Yeryüzünde b irbirine komşu kıtalar, üzüm bağlan, ekinler, b ir kökten ve 
çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçlan vardır. Bunların hepsi bir su i le sula-
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nır. (Böyle iken) yemiş/erinde onların bir kısmın ı  bir kısmına üstün kılarız. İşte 
bunlarda akı lların ı  kullanan bir toplum için ibretler vardır. "92 

Buraya kadar yeryüzünde bulunan ayetlerin bir kısmını sıraladık. Yeryüzün
de bulunan ayetlerin bir kısmı da, Allah Teala'n ın peygamberleri yalanlayan ve 
kendi emirlerine muhalefet eden milletlere verdiği cezalardan oluşur. Onlardan 
geriye kalan eserler, onların durumuna delalet eder. Bu konudaki birkaç ayeti şu 
şekilde verebiliriz: 

"Ad ve Semud'u da (helôk ettik) . Sizin için, (onların başına nelerin geldiği) 
oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel 
gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. "93 

Allah Teôlô Ad kavmi hakkında da şöyle buyurmuştur: "(Ey insanlar!) Elbet
te siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hôla akıllanmayacak mısınız?"94 

"Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkelerin in üstü
nü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. işte bun
da ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hôla gözler önünde duran bir yol 
üzerindedirler. "95 

"Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de 
(Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir. "96 

Yani onların yaşadıkları bölge, insanların gelip geçtikleri güzergah üzerinde-
<lir. 

"(Sizden önce) kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara 
nasıl muamele ettiğim iz size apaçık belli oldu. Ve size m isaller de verdik. "97 

Allah Teala Ad kavmi hakkında da şöyle buyurmuştur: "O (rüzgôr) , Rabbinin 
emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden 
başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. "98 

"Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri 
helôk edişim iz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. 
Hôla kulak vermezler mi?"99 

Hazırlığı, ordusu ve serveti olmadan bir adamın çıkıp büyük bir toplumu 
Allah · ı  birlemeye, O'na iman edip itaat etmeye davet etmesinden, tamamının 
veya büyük bir kısmının kendisini yalanlamak ve ona düşmanlık etmek üzere bir-

92 er-Ra' d 13/4. 
93 el-Ankebüt 29/38. 
94 es-Saffat 37/137-138. 
95 el-Hicr 15173-76. 
96 el-Hicr 15178-79. 
97 İbrahim 14/45. 
98 el-Ahkaf 46/25. 
99 es-Secde 32/26.  
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!eşen bu toplumu Allah' ın azabından ve intikamından sakındırmasından ve on
lara insan kudretini aşan türlü türlü olağanüstü cezalardan bahsetmesinden daha 
büyük hangi delil olabilir ki! Onun bahsettiği türlü türlü görülmemiş cezalar şun
lardır: Allah Teala kimi zaman İlahi çağrıyı yalanlayanların tamamını boğar, kimi 
zaman onları yerin dibine batırır, kimi zaman rüzgar gönderip helak eder, kimi 
zaman bir gürültü ile yok eder. Bazen insanların şekillerini tersyüz ederek, bazen 
de onlara taş göndererek azab eder. Kimi zaman, Üzerlerine kat kat ateş gönderir, 
kimi zaman, yıldırımlar ve daha başka azab türlerini gönderir. Onları hakka davet 
eden peygamberleri ve onlarla birlikte olanları ise kurtarır_ Ancak helak olanlar, 
sayı, güç, kuvvet ve servet bakımından onlardan kat be kat fazladır. 

�.>ly 05 j.>JI �-7" � 

..ş.>WI � �İ 01.J � 
Hakkın ayetleri ne kadar da çok! 

LS J:.A ı _,J 0-:- ..:..ı � T · ,.... ctı l} 
Q'İ � _,.wı at .)&- � J 

Hakkı arayanlar bunların sayesinde hidayete erselerdi, olurdu bu ayetler 
birer hidayetçi 

Ne varki kalper üzerine inmiş perde 
Kulak verse de insanlar, seslenene veremez olumlu yanıt. 

İlahi musibet ve cezalara çarptırılan bu insanlar eğer haklı iseler, sayı bakı
mından çok ve güç bakımından daha kuvvetli iseler, sayıları ve kuvvetleri saye
sinde kendilerinden daha zayıf olan ama peygamberlere tabi olan müminlerin 
kurtulup korundukları gibi Allah ' ın azabından korunup O'nun cezasından kur
tulsalardı ya! 

Yeryüzünün ayetlerinden bir diğeri de, Allah Teala'nın her an , peygamber
lerin haber verdiği hakikatleri doğrulayan yeni gelişmeler meydana getirmesidir. 
Böylece peygamberlerin mucizeleri ile onların doğruluğunu ve peygamberlikle
rini ispatlayan deliller yenilenip durmaktadır. Bütün bunlar, Allah ' ın yeryüzün
de yeni olarak meydana getirdiği bazı gelişmeler sayesinde olmaktadır. Bu ge
lişmeler, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kendi döneminde gösterdiği 
mucizeleri göremeyen kimseler için birer delildir. Bu sayede bütün zamanlarda 
yaşayan insanlar, vahyin ilk muhataplarının tanık olduğu mucizeleri görmek
tedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "insan lara ufuklarda ve kendi 
nefislerinde ôyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara 
iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?" 10° Cenab-ı Allah ' ın 
bu iradesi ,  bir döneme hasredilemez . Aksine Allah' ın bütün zamanlarda yaşayan 
insanlara çeşitli ayetlerini gösterecektir. Böylece herkes için O'ndan başka ilah 
olmadığı ve bütün peygamberlerin doğru olduğu anlaşılır. 

1 00 Fussilet 41/53. 
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Yeryüzünde bulunan ayetler bu saydıklarımızdan daha fazladır. Biz, burada 
bir kısmından söz etmek suretiyle geri kalan çoğuna işaret ettik. 

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? 

İnsana en yakın varlık kendi nefsidir. Bu yüzden kendisini yoktan var edip 
şekillendiren ve bir damla sudan ona hayat veren yaratıcısı insanı kendisi hak
kında düşünüp ibret almaya çağırdı . İnsan kendisi hakkında düşündüğü zaman, 
rububiyete kanıtlayan deliller kendisi için apaçık hale gelir. Yakın nurları onun 
için parıl parıl parıldar. Kuşku ve şüphe birer birer dağılır. Cehalet karanlıkları 
aydınlığa döner. İnsan kendi kendini incelediği zaman, kendinde eşsiz bir yöne
timin izlerinin olduğunu fark eder. Rabbinin tek olduğunu haykıran delilleri taşı
dığını fark eder. Bu deliller kendisini yöneten yüce bir varlığa işaret eder. Insan 
kendisine bakınca, bir damla sudan meydana geldiğini anlar. İnsanın meydana 
geldiği bu bir damla su, önce bir parça ete dönüşür. Sonra bundan birbirine 
terkip edilmiş kemikler meydana gelir. Çeşitli eklemlerle bu kemikler birbirine 
eklenir. Şekillenmeye başlayan vücut damarlarla ve sinirlerle birbirine bağlanır. 
Sonunda üzerine sağlam bir deri çekilir. İnsan vücudunda irili ufaklı 360 eklem 
vardır. Bunlardan bir kısmı kalın, diğer bir kısmı ise incedir. Kimi uzun kimi de
ğermi şekildedir. Bazısı düz, bazısı eğiktir. Bu eklemler de 360 damar ile birbirine 
bağlanmıştır. Bu sayede vücudun uzuvları bir araya gelir ve ayrılır, bazen açılır, 
bazen toplanır, kimi zaman uzatılır, kimi zaman çekilir. Yine bu sayede insan vü
cudu, yazı yazmak ve daha başka işleri görmek için uygun hale gelir. 

İnsan vücudunda dokuz kapı açılmıştır. Bu kapılardan ikisi işitmek, ikisi gör
mek, ikisi koklamak, biri konuşmak, yemek, içmek ve nefes alıp vermek, son ikisi 
ise, vücutta tutulması insana eza verecek fazlalıkların atılması içindir. 

Kulak kapılarının içinde öldürücü b ir acılık vardır. Bu acılık, bir kurtçuğun ku
laktan girip beyine ulaşarak insana eziyet etmesine mani olmak için yaratılmıştır. 
Göz kapılarının içinde tuzluluk vardır. Bu, sürekli var olan sıcaklığın oradaki yağ 
tabakasını eritmesine mani olur. Yeme içme kapısının içine tatlılık konmuştur. Bu 
sayede insanın rahatlıkla yiyip içmesi hedeflenmiştir. Eğer bu kapıda acılık veya 
tuzluluk olsaydı ,  insan ağız tadıyla bir şey yiyemezdi. 

Allah Teala insana ışıl ışıl ışıldayan nurdan iki lamba vermiştir. Bu lambalar, 
insanın tepe noktasında bulunur. En değerli organında bir öncü konumundadır. 
Bu nur, insanın gerçekten çok küçük b ir bölümüne yerleştirilmiştir. Ama insan, 
onun sayesinde göğü, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri görür. Allah Teala bu 
nuru, korumak ve muhafaza etmek için yedi tabaka ve üç sıvı ile perdelemiştir. 
Bunların hepsini üst üste yerleştirmiştir. Gözün üstüne ,  hem aşağıdan hem de 
yukarıdan inen iki kapak koymuştur. Kapakların uçlarında ise , gözü korumak ve 
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güzelleştirmek için kirpikler yaratmıştır. Kirpiklerin ve göz kapaklarının üstünde 
ise, kaşı yaratmıştır. Kaş, insanın alnından akan terin göze gitmesine mani olur. 
Alından aşağı akan her şeyi engeller. 

Allah Teala gözün her tabakasına ayrı bir görev vermiştir. Sıvı tabakaların 
her birinin kendine özgü bir hacmi vardır. Buna b iraz ilave edilse veya bundan 
biraz eksiltilse, göz görevini yapamaz hale gelir. Artık gözün insana bir faydası 
dokunmaz. 

Allah Teala görmemizi sağlayan bu nuru, küçük bir mercek büyüklüğünde 
yaratmıştır. Ancak bu mercekte, son derece büyük ve geniş varlıklar olmalarına 
rağmen gökyüzünün, yeryüzünün, güneşin, ayın , yıldızların, dağların, sufü ve 
ulvi alemin görüntülerini izhar etmiştir. 

Allah Tea!a'nın yüce hikmeti, gözün içinde siyah ve beyaz bölümlerin olma
sını gerektirmiştir. Yüce Allah görme gücünü, gözün siyah kısmına vermiştir. Be
yaz bölümünü ise , bu siyah bölümün bir mekanı olmasını dilemiştir. Bunlardan 
her biri diğerini güzel gösterir. 

Allah Teala göz bebeğinin, kirpikler, göz kapakları ve kaşlarla korumuştur. 
Nitekim biraz önce buna işaret etmiştik. Hak Teala göz bebeğini siyah yapmıştır. 
Eğer bunu da beyaz yapsaydı ,  görme nuru dağılır ve idrak zayıflardı .  Gözün 
siyah kısımı görme gücünü toplar. Görme nurunun dağılmasına mani olur. 

Allah Teala göz bebeğinin hareket edip sağa sola ve aşağı yukarı dönmesi 
için yirmi dört adale yaratmıştır. Bu adalelerden biri eksilse, göz görevini yapa
maz hale gelir. 

Gözler ayna gibidir. Şekillere ona yansır. Çünkü, son derece berrak ve parlak 
yaratılmışlardır. Göz kapakları son derece hareketlidir. Kendiliğinden otomatik 
olarak hareket eder. Harekete geçmesi için bir zorlama söz konusu değildir. Bu 
sayede göz aynası, her türlü puslandırıcı durumdan korunmuş şekilde berrak ve 
parlak olarak kalır. Kara sinekte ise göz kapakları yoktur. Bu yüzden durmadan 
elleriyle gözlerini siler. Gözüne gelen toz vs . maddelerden gözünü temizler. 101 

Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülen/ere, işi 
ayıranlara anda/sun ki, size vadedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mut
laka vuku bulacaktır. Yolları bulunan göğe anda/sun. Siz elbette çelişkili 
sözler içindesiniz. Ondan çevrilen çevrilir. Kahrolsun o koyu yalancılar! 
Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. 102 

101 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 278-305. 
102 Zariyat 51/1 -1 1 .  
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Bu ayetlerde Allah Teala yarattıklarına tabaka tabaka yemin etmiştir. İlk ola
rak savuran rüzgarlara sonra rüzgarların üstünde yükünü yüklenmiş bulutlara, 
daha sonra onların üzerinde kolayca süzülen yıldızlara, ardından onların üzerin
de işleri taksim eden meleklere yemin etti . En sonunda ise yolları bulunan göğe 
yemin etti. Gökteki yollar, rüzgarın hareket ettirmesiyle suda oluşan dalgalara 
benzer. Ayette geçen d.>JI kelimesi yollar anlamına gelir. Deccali tavsif eden 
hadiste onun saçlarının kıvırcık olduğu ..!1:>- o� (Kıvırcık saçlı) ifadesi ile anla
tılmıştır. Nitekim şu hadiste gökler hakkında şöyle buyrulmuştur: "O dünyamızın 
semasıdır, korunmuş bir tavan ve önüne geçilmiş bir dalgadır. " Bu ifade gök 
hakkında kullanılınca onun güzelliğini, göz alıcı özelliğini ve yaratılışının sağlam
lığını ifade eder. 

Allah Teala gönderdiği peygamberin getirdiği hakikatleri reddeden ve akıl
larıyla ona muhalefet eden kafirlerin farklı farklı görüşlere meylettiklerini belirtir
ken bu şekilde yemin etmiştir. Hakikatte İlahi mesaja muhalif olanların güvene
rek tutundukları bir dal yoktur. Ortaya attıkları konulardan hangisini ele alırsan 
al, ileri sürdükleri delillerden hangisine bakarsan bak, tamamında onların son 
derece ihtilaf içinde olduklarını görürsün .  Biri şöyle derken, öteki bunun tam zıd
dını söyler. Derken üçüncü biri çıkar ve o ikisinin söylediklerinden başka bir şey 
söyler. Onların görüşlerini çürütür ve delillerini geçersiz hale getirir. Hiç kuşkusuz 
bütün konularda onların birbiri ile çelişen hükümler verip deliller ileri sürdükleri 
görülür. En fazla ihtilaf eden insanlar, İlahi mesaja muhalif kimselerdir. Hatta on
lardan biri, bir görüş ileri sürer sonra da bunun kesin doğru olduğunu iddia eder. 
Gün gelir bunun aksini söyler ve önceki söylediğini çürütür. Bu son söylediğic.ın 
tartışmasız doğru olduğunu iddia eder. 

Allah Teala İlahi mesaj karşısında birbirinden tutarsız olarak ileri 3Ürülen gö
rüşlerden önceden vazgeçirilen kimselerin vazgeçtiğini haber verdi . Bir başka 
ifade ile , ezelde haktan çevrilecekleri belli olan kimselerin şüpheler yüzünden 
haktan cayacaklarını bildirdi .  Kişinin haktan dönmesi, şüpheler yüzünden olur. 
Şüpheler yüzünden haktan çevrilince de, haktan ayrı ve uzak olur. 

Kahrolsun o koyu yalancılar! 

Ayette geçen, ,__r ,;JI kelimesi , asıl itibariyle bilgiye dayanmayan söz anlamı
na gelir. Daha doğrusu söylenen sözün doğruluğunu gösteren bir delil olmadan 
tahmen ve zan ile konuşmaktır. Bu yüzden yalancılara, zan ve tahminle hareket 
edenlere ,__r JL.>. denir. Bu vasıf vahyi yalanlayan Mekkeli müşriklere tam olarak 
yakışmaktaydı. Çünkü onların zan ve tahminden başka bilgileri yoktu. Nitekim 
Allah Teala onlardan önce yaşamış ve kaderi ileri sürerek gönderdiği şeriata mu
halefet edenler hakkında şöyle buyurmuştur: 0_,J. h \'[ � 0G .:,1.ıı �I .J� �ı 
(Onlar zandan başka bir şeye tôbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler. ) 103 

103 el-En'am 6/1 16 .  
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Vahye tabi olanlar ise böyle değildir. Onlar birbirini tasdik eden söze uyar
lar. Bir kısmı diğer kısmına şahitlik eden söze tabi olurlar. Onların tabi oldukları 
sözde ne bir çelişki, ne de bir tutarsızlık vardır. Çünkü bu söz, Allah'a aittir. Al
lah Teala onu, peygamberine indirmiştir. Dolayısıyla onun kaynağı kendisidir. 
Resulünün dilinde izhar eden de kendisidir. Kur'an' ı açıklamak Allah'a aittir. Onu 
tebliğ etmek ise Hz. Peygamberin vazifesidir. Bize düşen ise , ona uymaktır. Allah 
Teala kendine ait olanı gerçekleştirmiştir. Hz. Peygamber de vazifesini yerine 
getirmiştir. Geriye bizim görevimizi tamamlamamız kalmıştır. 

Tevfik Allah' ın yardımıyladır. 104 

� \' \' � [JjJ.;;.; Ll j p j-? �°G_:Jı �j 
22. Semada da rızkınız ve size vadedilen başka şeyler vardır. 

Tefsiri: 
Bu ayet-i kerimede geçen rızık, yağmur, Cennet ve dünya ve ahiret rızıkları 

olarak tefsir edilmiştir. Hiç kuşkusuz yağmur, Allah' ın bir rahmetidir. Cennet ise 
rahmetin karar kıldığı yerdir. Kısacası hem dünya hem de ahiret rızkı yukarıdaki 
semadadır. 

Ayette geçen size vaat edilen ifadesi hakkında Ata şöyle demiştir: "Size 
vadedilenden maksat, ödül ve cezadır. " Kelbl şunları söylemiştir: "Bu ifadeden 
maksat, size vadedilen hayır ve şerdir. " Mücahid ise şöyle demiştir: "Bundan 
maksat, Cennet ve Cehennemdir. " İbn Sirln de şunu söylemiştir: "Bu ifadeden 
maksat, kıyamete ilişkin size vadedilenlerdir. ,, 

Kanaatime göre hayrın ve Cennet' in semada olduğu konusunda bir sorun 
yoktur. Ancak Cehennem ve Cehennem ehline verileceği bildirilen cezaların se
mada olduğu iddiasının ise açıklamaya ihtiyacı vardır. Söz konusu açıklama şu 
şekilde yapılabilir: Kişi hayır ve şerrin nedenlerine baktığı, Cennete ve Cehenne
me götüren sebeplere dikkat ettiği, insanların mutlu ve bedbaht olmak üzere ikiye 
ayrıldığını düşündüğü zaman bütün bunların hepsinin Allah' ın kaza ve kaderi ile 
olduğunu anlar. Allah' ın kaza ve kaderi de semadan gelir. Bütün bunlar, meyda
na gelmeden önce ve sonra, semada meleklerin defterlerinde ve levh-i mahfuzda 
yazılıdır. Bütün her şey semadan gelir. Nitekim .:.ı_,l.,.) L.o j ifadesini "Kıyamete 
ilişkin size vaat edilenlerdir" şeklinde yorumlayan kimse, bu manayı açıklamıştır. 
Çünkü kıyamet günü yaşanacak gelişmeler semadan gelecektir. işte vadedilen 
gerçek, budur. Cennet ve Cehennem varılacak son duraktır. Kıyamet bu iki men
zile varmak için kopacaktır. Netice olarak ifade ederiz ki , selefin bu konuda ileri 
sürdüğü bütün tefsirler isabetlidir. Yinede doğrusunu en iyi Allah bilir. 

104 es-Savfüku' l-mürsele, lV, 1430- 1432. 
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23. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız 

gibi kesin ve gerçektir. 

Tefsiri : 
Bu ayette Allah Teala, kendisiyle yemin edilenlerin en yücesiyle en büyük 

yemini etmiştir. Kendisine yemin edilen bilgiyi de bu yemin ile tekit etmiştir. Daha 
sonra ise bu bilgiyi duyu organları çalışan kimselerin hiç şüphe etmediği kesin bir 
duruma yani konuşmaya benzetmek suretiyle bir kez daha tekit etmiştir. 

İbn Abbas bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Allah Teala bu ifade ile vadinin, 
muhatapların konuştuğu gibi bir hakikat olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini 
ifade etti . "  Ferra da bu ifadeyi şöyle yorumlamıştır: "Allah' ın bu vadi, insanın ko
nuşması kadar gerçektir. " Zeccac ise şöyle demiştir: "Bu ifade 'Bu, senin burada 
olduğun kadar gerçek. ' sözüne benzer. " 

"Bu, senin burada olduğun kadar gerçek. " 105 sözü hadiste de geçmektedir. 

Bu ayette Allah Teala, haber verdiği hususların gerçekleşmesini ,  insanoğlu
nun konuşmasının ve varlığının gerçek olmasına benzetti . Bizden biri, hiç akıl yü
rütmeden kendisinin konuşan bir varlık olduğunu bilir. Kendisinin konuştuğunun 
gerçek olduğuna dair delil aramaya gerek yoktur. Onun konuştuğu konusunda 
bir kuşku söz konusu olamaz. Bunun gibi, Allah' ın haber verdiği tevhid, peygam
berlik, ahiret konuları da haktır. Yine aynı şekilde Allah' ın isim ve sıfatları da hak
tır. Bütün bunlar sizin konuşmanıza ve konuşmanızın gerçek olmasına benzer. 

Bu tür ifadeler insanların konuşma tarzlarında mevcuttur. Mesela biri , "Bu 
güneş gibi gerçektir. " diyebilir. Nitekim şair de şöyle demiştir: 

Gündüzün varlığını ispat için delile ihtiyaç duyulduğu an 

Kalmaz zihinlerde hiçbir şey apaçık, berrak ve lemean. 

Burada mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir hakikat vardır. O da 
şudur: Allah Teala doğru söyleyenlerin en doğrusu olmasına rağmen, haber ver
diği vadinin doğru olduğuna şahitlik etmiştir. Yemine hiç ihtiyacı olmamasına rağ
men, bunun gerçekleşeceğine dair yemin de etmiştir. Bir de bunu, hiçbir şekilde 
şüphe kabul etmeyecek bir gerçeğe benzetmek suretiyle tekit de etmiştir. Böylece 
vadinin gerçekleşeceğine dair ayan beyan ortada olan deliller ile düşünce yoluyla 
kavranabilecek kanıtlar ileri sürmüştür. Nihayet vadini, her ne kadar gözlerle gö-

105 Bu rivayeti İbn Kesir Muaz' dan mevkuf olarak nakletmiştir. Rivayete göre Muaz, arkadaşına 
bir haber aktardığı zaman, "Bu, senin burada olduğun kadar gerçek." dermiş. bk. İbn Kesir, 
Tefsir, iV, 251 .  
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rülmese de, basiret yoluyla görülen ve sezilen bir hakikat haline getirmiştir. Buna 
rağmen insanların çoğu bu vadin gerçekleşeceğinden gafil olarak yaşamaktadır. 
Bir gün hesaba çekileceklerini düşünerek hazırlık yapmamaktadırlar. O gün için 
hazırlık yapıp gerekli donanıma sahip olanlar da, sayı bakımından çok azdır. 

İnsanların çoğu, neden yaratıldıklarını ve bu dünyaya neden geldiklerini araş
tırmazlar. Bu aldatılma yurdunda ne kadar az kalacaklarını , buradan göçecekle
rini ve başka bir yere intikal edeceklerini hiç düşünmezler. Nereye gidecekleri ve, 
nereye yerleşecekleri konusunda akıllarını yormazlar. Çünkü onlar, hislerinin esi
ri olmuşlardır. Akılları ise pek çalışmaz. Tamamen gafletle kuşatılmışlardır. Serap 
gibi olan kuruntularla aldanmaktadırlar. Sürekli hayal kurarak kanmaktadırlar. 
Sanki bu dünyadan göçmeyeceklermiş gibi, yeniden dirilmeyeceklermiş gibi ve 
hiç hesaba çekilmeyeceklermiş gibi yaşamaktadırlar. Her birinin sanki Allah'tan 
kendisine azab etmeyeceğine ve onları bol bol ödüllendireceğine dair imzalı bir 
güvence almış gibi hali var. 

Hissi zevkler ve nefsani arzular ne buyurmuşsa, hemen onu yapmışlardır. 
Nerde b ir zevk ve şehvet görseler hemen ona saldırmışlardır. Sorguya çekile
ceklerini h iç akıllarına getirmezler, akıbetlerinin kötü olmasından ise hiç endişe 
etmezler. Elde edebilecekleri şeylerin peşinden koşarlar. Bir gün sorguya çeki
lecekleri hususları ise terk ederler. Bir gün göçüp gidecekleri dünyayı imar edip 
dururlar. Ebedi kalacakları yurdu ise viran ederler. Ahiretten gafildirler. Nefisle
rindeki arzular onları oyalamaktadır. Kendi yararlarına olan hususları düşüne
mezler. Yolculuklarından gerekli olan azığı temin etmezler. "Allah '1 unutan ve bu 
yüzden Allah 'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar 
yoldan çıkan kimselerdir. " 106 Her şeyden çok hayret edilecek husus, anları sayılı, 
alacağı nefesler belli , ve gece ve gündüz adlı bineklerin hızlıca kendisini alıp gö
türdüğü kimsenin gafletidir. Bu kimse, nereye götürüldüğünü düşünmez! Hangi 
menzile taşındığı konusunda akıl yormaz! 

Göz mutluluktan ışıldarken dalar mı uykuya hiç 

Bilmez insan , iki konaktan hangisine gideceğini . 

Bir gün hesaba çekileceğinden gafil yaşayan insanlardan biri, öleceğini an
ladığı zaman, zatı yok olduğu ve zevki kaçtığı için üzülür. İşlediği günahlardan ve 
öldükten sonra kendisini bekleyen kötü akıbetten dolayı tedirgin olmaz. Böylesi 
insanlardan herhangi biri, bir an ahireti hatırlayacak olsa bile, hemen Allah ' ın 
affına ve merhametine güvenir. Mutlaka O'nun kendisini affedip ona merhamet 
edeceğine inanır. Başka bir şey aklına gelmez. 

1 06 el-Ha§r 59/19. 
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Eğer akıllı kimse, aklının söylediklerini zihnine getirir, düşüncesini harekete 
geçirir, son derece dikkatli bakar ve ayetleri iyice düşünürse, kendisinin yaratılma
sındaki gayeyi anlar. Yolcu olanın gözü, yoldadır. Yola çıkan azığını da alır. Hasta 
olanın aklı tedavidedir. Kararlı olan kimse, sadece yapması gerekeni yapar. 

Semada da rızkınız ve size vadedilen başka şeyler vardır. 

İbn Ebi Nüceyh Mücahid' in ayette geçen size vadedilen ifadesini Cennet 
olarak tefsir ettiğini nakletmiştir. Bu görüşü insanlar, ondan almıştır. Ancak, 
İbnu' l-Münzir ve diğer müfessirler kitaplarında Mücahid' in bu ifadeyi Cennet 
ve Cehennem olarak tefsir ettiğini nakletmiştir. Bu yorumun açıklanması ge
rekmektedir. Çünkü Cehennem, aşağıların aşağısındadır, semada değildir. Do
layısıyla bu ayetin anlamı, İbn Ebi Nüceyh' in kendisinden naklettiği rivayette 
belirttiği gibidir. Ebu Salih, İbn Abbas' ın bu ayet hakkında şöyle dediğini nak
letmiştir: "Hayır ve şerrin ikisi de semadan gelir. " Bu söz şu anlama gelir: Cen
net ve Cehenneme götüren etmenler, Allah katında semada belirlenmiş kadere 
göredir. 1 07 

�:L ı)� � ı);.; �! �y  i � ,J:-o}:.Ji �ı;ı ._c.:j, �� il�t y. 
' - :. 

�� �y i� � � "� �i Jl �) ( y o,,  �.)p f _µ f-j._, Jli 
. . -

�r v� 0_,15t 'Jİ JL; �! 
24. İbrahim 'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar 

meleklerdi) . 

25. Onlar İbrahim 'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de 
selamı almış, içinden, "Bunlar, bilinmeyen bir grup insan" demişti. 

26. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana getirmiş, 

27. Onların önüne koyup "Yemez misiniz?" demişti. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde birkaç açıdan İbrahim (a.s . ) övülmüştür: 

1 .  Allah Tea.Ja İbrahim peygamber' in konuklarını �µı (kendilerine ik
ram edilen) olarak nitelendirdi: Bir yoruma göre onlar, Hz. İbrahim tarafından, 
bir diğer yoruma göre ise Allah tarafından ağırlanmışlardır. 

107 Hadi' l-ervfı.h, s. 61-62. 
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2. 25. Ayette geçen � ı).;.� 1ı (Onlar Ibrahim 'in yanına girmişler) ifadesi 
geçmektedir. Burada meleklerin Hz. İbrahim'in yanına girmek için ondan izin 
aldıklarından bahsedilmemiştir. Bu durum şuna delalet etmektedir: Hz. İbrahim 
konuklarına ikram edip onları ağırlardı. Evi herkese açıktı. Kim gelirse izzeti ikra
ma mazhar olurdu. Evine girmek için izin almaya gerek yoktu. 

Böylesi bir durum, kişinin cömertliğin zirvesinde olduğunu gösterir. 

25. Ayette Hz. İbrahim meleklerin selamını alınca merfCı' olarak f 'i- demiş
tir. Halbuki melekler kendisine selam verince mansCıb olarak L;)\....;.. demişlerdi. 
Ancak, merfCı' olarak selam vermek mansCıb olarak selam vermekten daha üs
tündür. Çünkü merfCı' şekilde selam vermek, sübCıt ve devam ifade eden isim 
cümlesine, mansCıb olarak selam vermek ise hudCıs ve teceddüt ifade eden 
fiil cümlesine delalet etmektedir. Hasılı İbrahim peygamber melekleri onların 
selamından daha güzel b ir selam ile selamlamıştır. Onların L;)l... demeleri , L:.J..... 
Lo')L., İbrahim peygamberin ·-i:,. sözü ise , � f� takdirindedir . 

. ->J:P f _,; (bilinmeyen bir grup insan )  ifadesindeki mübteda hazfedilmiştir. 
Hz . lbrahim onları tanımadığı için konukları rahatsız eden 0J_jC f _;.; �i ifadesini 
kullanmadı . Burada mübtedanın hazfedilmesi konuşma sanatının güzelliklerin
dendir. 

Hz. İbrahim, onları tanımadığını ifade ederken 0J� şeklinde ism-i mef'ul 
sigasını kullanmıştır. r5 faİ J! (Ben sizi tanımıyorum) dememiştir. 0.JJ.-'8 ifade
sinin burada tercih edilmesi, daha güzeldir Çünkü bu ifade, konukları rahatsız 
etmez. 

Hz. İbrahil]1 konuklarının geldiğini haber vermek için hemen ailesinin ya
nına gitmiştir. Ayette geçen t!.J fiili, hiç kimseye sezdirmeden gitmek manasına 
gelir. Bu şekilde davranmak Cla, ev sahibinin konuklara yaptığı bir ikramdır. Ev 
sahibinin konuklara sezdirmeden mutfağa doğru yönelmesi , onlara ağır gelmez. 
Ev sahibinin hazırlık içine girdiğini fark etmedikleri için utanmazlar. Çünkü on
lar, ev sahibinin yanlarından ayrıldığını ancak önlerine yemek gelince anlarlar. 
Evdekilere bir şeyler ikram edilmesini konuklarına duyuran veya onlara "Siz, 
rahatınıza bakın . Ben bu arada size yiyecek bir şeyler hazırlayayım" diyen kimse 
ise konuklarının utanıp çekinmesine neden olur. 

Hz. İbrahim ailesinin yanına gidip ziyafet getirmiştir. Bu da, onun evinde ko
nuklar için hazırlanmış yemeklerin bulunduğunu gösterir. Nitekim Hz. İbrahim, 
komşularından birine gidip yemek istemek veya dışarıdan yiyecek satın almak 
ya da başkasınd3n ödünç almak zorunda kalmamıştır. 

� � ;� (semiz bir dana getirmiş) Bu ayet Hz. İbrahim' in konuklarına 
bizzat kenöisinin hizmet ettiğini gösterir. Çünkü bu ayette, Hz. İbrahim'in hane 



66 •!• Bed a i'ut-tefslr ----- - ----

halkına konuklarına hizmet etmeyi emrettiği belirtilmemiştir. Aksine bizzat ken
disi gidip, yemeği getirmiştir. Yemeği hizmetçisi ile göndermemiştir. Bu şekilde 
konuklara yapılan ikram çok değerlidir. 

Hz. lbrahim konuklarına dana etinden yapılan bir yemeği değil , tüm bir da
nayı ikram etmiştir. Bu da onun, ne kadar cömert b ir insan olduğunu gösterir. 

Hz. İbrahim'in ikram ettiği dananın cılız değil , semiz olduğu belirtilmiştir. Se
miz dana, o dönemde yaşayan insanların en değerli varlığı idi. Böylesi danalar, 
damızlık olarak kullanılırdı. Ancak Hz İbrahim bunu , konuklarına ikram etmeyi 
yeğlemiştir. 

Söz konusu danayı, bizzat kendisi ikram etmiştir. Hizmetçisine hazırlayıp 
sunmasını emretmemiştir. 

Hz . lbrahim konuklarını yemeğin olduğu yere götürmek yerine, yemeği onla
rın önüne getirdi. Bu şekilde yapılan ikram, cömertlik bakımından daha güzeldir. 

Hz . İbrahim konuklarının önüne yemeği koyduktan sonra onlara .:.ı).S'L- ':}\ 
(Yemez misin iz7) dedi . Bu ifade ,  son derece kibar ve yumuşak bir biçimde yeme
ğin sunulduğunu gösterir. Bu söz, "Yiyin, ellerinizi yemeğe uzatın, vb . "  sözlerden 
daha güzeldir. insanlar akılları sayesinde bunun daha güzel ve kibar bir ifade 
olduğunu bilir. Bu yüzden "Besmele çe!<" demek yerine "Bismillah" ,  "Sadaka 
ver" demek yerine "Sadaka verir misiniz? ' derler. 

Hz. İbrahim konuklarına yemeği arz108 etti. Çünkü onların yemeğe dokun
madıklarını görmüştü. Yoksa konuklarının onun yanında yemek için izne ihti
yaçları yoktu. Aksine ne vakit önlerine yemek gelirse onu yerlerdi. Ancak bu 
konuklar yemekten geri durmuşlardı. Bu yüzden Hz. İbrahim onlara yemelerini 
teklif etti. Onlar yemeyince içine bir korku düştü. Ancak korktuğunu onlara his
settirmedi . Yani korktuğu yüzüne yansımadı . 

Hz . İbrahim konuklarının yemeğe dokunmadığını görünce onlardan kork
maya başladı. Ancak korkusunu onlara hissettirmedi. Melekler, Hz. İbrahim' in 
kendilerinin bu halinden korktuğunu öğrenince ona "korkma!" dediler ve kendi
sine bir çocuğu olacağı müjdesini verdiler. 

Bu ayetler, konuklara yapılan ikramda riayet edilmesi gereken adab kuralla
rından bahsetti. Bu kurallar, son derece kıymetlidir. Bunun dışında kalan tekel
lüfler ise , insanların sonradan icad ettiği adet ve uygulamalardan ibarettir. Şeref 
ve onur bakımından bu ayetteki hususlara riayet etmek yeterlidir. 

Salat ve selam bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın, Hz. 
İbrahim' in ve diğer peygamberlerin üzerine olsun! 109 

108 Arz, Arap dilinde .>' Y. ._r.Jı yil. (Kibarca bir şeyi istemek) şeklinde tarif edilir. [Mütercim] 
109 Celau'l-efham, s. 156-159. 
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28. Derken onlardan korkmaya başladı. "Korkma"  dediler ve ona 
bilgin bir oğlan çocuğu müjdeledi/er. 

29. Karısı çığlık atarak geldi. Elini  yüzüne çarparak: "Ben kısır bir 
kocakarıyım!" dedi. 

30. Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, h ikmet sahibidir, bi
lendir" dediler. 

Tefsiri : 

Eminim ki, bu ayet-i kerimeleri okuyup manalarını anlayıp düşünenler şu 
sonuçlara varır: 

Melekler Hz. İbrahim'e yiyen ve içen misafir suretinde gelmişler, ona bilen 
erkek çocuğunun olacağını haber vermişler, bunun üzerine hanımı şaşırmış, me
lekler de ona, Allah ' ın böyle dilediğini haber vermişlerdir. 

Ancak bu ayet-i kerimede bir takım sırlar mevcuttur. Bunlardan bazılarını şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

Bu ayetlerde Hz. İbrahim'e yönelik bir çok övgü . .  

Ziyafet ve ziyafet adabı. 

Felsefecilere ve muattılaya yönelik bir cevaplar. 

Nübüvvet alametlerinden önemli biri. 

İlim ve hikmete bağlanan kemal sıfatlarının tamamı . 

Ahiret hayatının varlığı konusunda açık ve net işaretler i le yeniden dirilişin 
mutlaka olacağının beyanı .  

Allah' ın adaleti ve İlahi mesajları yalanlayan milletleri cezalandırması. 

İslam ve iman ile bu iki kavram arasındaki fark. 

Allah' ın tek, peygamberlerinin doğru ve ahiretin hak olduğuna delalet eden 
ayetlerin sürekli oluşu . 

Bu ayetlerden ancak kalbinde ahiret azabından korkan kimse ile ahiret ha
yatına iman eden kimse yararlanabilir. 

Ahiretten korkmayan ve ona iman etmeyen bu ayetlerden istifade edemez . 

Şimdi madde madde sıraladığımız bu hususları biraz açalım . 
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Allah Teala "İbrahim 'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?" bu
yurmaktadır. İbrahim peygamberin kıssasını anlatmaya soru cümlesi ile başladı. 
Ancak bu cümle, gerçek bir soru cümlesi değildir. Bundan dolayı bazı kimseler, 
"Bu ayette geçen � edatı, başına geldiği cümleye 'muhakkak ki' manası kazan
dıran .lı anlamına kullanılmıştır. " 

Ancak bu tür konularda cümlenin soru edatı ile başlaması ince bir sırra, 
fevkalade bir manaya binaendir. Şöyle ki , konuşan kimse, muhatabına önem 
verilmesi ve zihnin odaklaşması gereken hayret verici bir olay haber vermek 
istediği zaman sözüne soru edatı ile başlar. Böylece muhatabının kulağını ve 
zihnini kendi sözüne vermesini temin etmeye çalışır. Bu yüzden kimi zaman söze 
)Iİ, kimi zaman da � ile başlar. Mesela �..:...=5 .J ..:...=5 <f J\5 L. ..:�v J-"' (Falanca 
kimsenin nasıl nasıl olduğunu öğrendin mi? )  cümlesi, ya muhataba o şahsı ha
tırlatmak için, ya ona öğüt vermek için veya onu korkutmak için ya da kendisine 
haber verilen konunun önemine dikkat çekmek için yahut onun hakkında bilgi 
vermek için söylenmiştir. 

Allah Teala � soru edatı ile başlayan şu ayetleri indirmiştir: 

._;,. y. �+> .iı)ı Y, .J ( {Resulüm!} Musa (olayın ın)  haberi sana ulaştı mı? )  ,�ı�ı ı_,j;...:,.; 1ı �ı ı_» 4i j. )1 10 (Sana davacıların ın haberi geldi mi? Hani 
odasının duvarına tırma�mışlardı. ) ,�Wı ��l;- 4i j.o,11 1 ({Resulüm!} Dehşeti 
her şey

.
i k?playan kıyametin haberi sana geldi mi?) ·� }.1 � �-!-> 41 Y,112 

,j:.-�I (Ibrahim 'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?) . 113 
Bu ayet (ez-Zariyat 5 1124. )  ile Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- dikkati 

çekilmiştir. Adeta ona şöyle denmiştir: Ey Muhammed! Sana Hz. İbrahim kıssa
sının anlatılması, nübüvvet alametlerinden biridir. Çünkü ne sen, ne de kavmin 
bunu biliyordu. Bu olayı bizden başka sana bildiren, anlatan ve haber veren 
oldu mu? Yoksa bu olay, sadece bizim tarafımızdan mı sana anlatıldı? 

Bu ayet-i kerime soru edatı ile başlamıştır. Ancak bütün kelimelerinin fesa
hatın zirvesinde olduğu düşünülmelidir. 

Bu ayetlerde Hz. İbrahim övülmüştür. Onun övüldüğü hususları şu şekilde 
maddeler halinde sıralayabiliriz: 

1- "Ibrahim 'in ağırlanan misafirlerinin" ifadesi, Allah' ın sevgili dostu İbra
him peygamber için övgü niteliğindedir. Söz konusu övgüleri maddeler halinde 
şu şekilde sıralayabiliriz: 

1 1 0  Taha 2019. 
1 1 1  Sad 38/21 .  
1 12 el-Gaşiye /1 . 
1 13 ez-Zariyat 5 1/24. 

r 
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Hz. İbrahim' in konuklarının kim tarafından ağırlandığı konusunda iki görüş 
vardır. 

Konuklar Hz. İbrahim tarafından ağırlanmıştır. Bu durumda Hz. İbrahim ko
nuklarına ikram ettiği için övülmüştür. 

Konuklar Allah Teala tarafından ağırlanmıştır. Nitekim Kur'an'da melekler
den0y .}J. ;� J. (Bilakis (meJekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. ) 1 14 
Yine bu yoruma göre de, Hz. Ibrahim övülmüştür. Çünkü Allah Teala kendisinin 
değer verip lütuf ve ihsanda bulunduğu melekleri ona misafir olarak göndermiş
tir. Kısacası her iki durumda da Hz. İbrahim için bir övgü söz konusudur. 

' ':}....;.. jt,; \;':}....;.. ı)Li1 Ayetin bu kısmında Hz. İbrahim konuklarını, onların kendisi
ni selamladığından daha güzel biçimde selamlamıştır. Çünkü onların selamlaması 
fiil cümlesini içeren mansub bir isim ile gerçekleşmişti . Söz konusu fiil cümlesi şu 
şekilde takdir edilir: \...)\...... � L:.....L ... Hz. İbrahim ise onların selamını, isim cüm
lesini içeren merfCı' bir isimle almıştır. Söz konusu isim cümlesinin takdiri ise şu 
şekildedir: � _;.:....... _,i �ıc _,i �b r)L.. Hiç kuşkusuz isim cümlesi sübut v� lüzum 
ifade eder. Fiil cümlesi ise , tecedaüd ve hudus ifade eder. Bu yüzden Ibrahim 
peygamberin selamı daha mükemmel ve daha güzeldir. 

0_,;� f) (Bunlar, tanınmayan bir grup insan) Hz. İbrahim'in konuklara 
böyle demesi, onlarla kibarca konuştuğunu gösterir. Aynca iki açıdan burada 
medhedilmiştir. 

a) Ayetin bu kısmında mübteda hazfedilmiştir. Takdiri ise şu şekildedir: �i 
0_,,? i _,;.  Böylece Hz. İbrahim onlara karşı kibar davranmış ve karşı tarafı ra
hatsız edecek bir ifade kullanmamıştır. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel\em-, hiç kimseye hoşuna gitmeyeceği 
tarzda hitap etmemiştir. Aksine "Şu kavme ne oluyor da böyle böyle yapıyor, ne 
oluyor da şöyle şöyle diyor. " şeklinde bir ifade tarzını benimsemiştir. 

b) 0_,� f j Bu ifadede fail hazfedilmiştir. Bir bc;ışka ifade ile ism-i mef'ul kul
lanılmıştır. Aslında gelen misafirleri tanımayan Hz. Ibrahim'di .  Nitekim bir başka 
ayette bu durum açıkça belirtilmektedir: � ._;.;:. jlj �� �� � '} ��I \J Lili 
�,) i-ji J: ti:jt �ı � '} ı)t,; 4 (Ama misafirlerin in ellerini  yemeğe uzatmadık
larını  görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi ve onlardan kuşkulandı, kalbine 
bir korku girdi. "Korkma!" dediler. "Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek 
için gönderildik. ") 1 15 Hiç şüphesiz 0_,� ifadesi r-"' �i ifadesine göre daha ki
bardır. 

1 14 el-Enbiya 2 1/26. 
1 15 Hud 1 1/70. 



Ziyafet Adabı ve Konuklara İkram Etmek 
26. Hemen ailesin in yanma giderek semiz bir dana getirmiş, .27 Onların 

önüne koyup 'Yemez misiniz?"  demişti. Bu ayet-i kerimelerde Hz. Ibrahim ' in 
medhiyesi, ziyafet adabı ve konuklara ikram etme işlenmiştir. Maddeler halinde 
bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1- t) fiili , sezdirmeden hızlıca gitmek anlamına gelir. Bu fiil, konuklara ikram 
etmek için hemen harekete geçmeyi de ifade eder. Fiilde var olan sezdirmeden 
gitmek anlamı, ev sahibinin konuklarını utandırmadan hareket etmesi manasını 
içerir. Ev sahibinin misafir geldiği zaman işleri ağırdan alması, onlara karşı soğuk 
davranması, onların gözünün önünde hareket etmesi, erzak kabını onların ya
nında açması, alacağı şeyleri tartarken onlara göstermesi, tabakları onun yanın
da gezdirmesi misafiri utandırıp n;_ahcCıp eden davranışlardandır. t_; fiili, bu tür 
davranışların olmadığını gösterir. Ayette geçen 

2- Ayette geçen .J....,İ J! ifadesi Hz. İbrahim için bir mehdiyedir. Çünkü, bu 
ifade onun evinde her zaman için konuklara ikram etmek üzere hazırlanmış yiye
ceklerin bulunduğunu gösterir. Buna göre Hz. İbrahim kendisine misafir geldiği 
zaman, komşusundan ödünç almak veya ailesinin dışında bir başkasının yanına 
gitmek zorunda kalmamıştı. Bilakis, konuklarına ikram edeceği yiyecekler, kendi 
hanesinde mevcuttu . 

3- Ayette Hz. İbrahim'in konuklarına semiz bir dana getirdiği belirtilmekte
dir. Bu ifade ile Hz. İbrahim üç açıdan övülmüştür: 

a) Konuklarına bizzat kendisi hizmet etmiştir. Danayı başka biriyle gönder
memiş, aksine bizzat kendi elleriyle getirmiştir. 

b) Konuklarına dananın bir kısmını değil, tamamını getirmiştir. Böylece on
ların, dananın diledikleri yerinden yemelerini temin etmiştir. 

c) Konuklarına ikram ettiği dana cılız değil, semizdi. Semiz dana da o dö
nemin en kıymetli malları arasında idi. İnsanların hoşuna giderdi. Hz. İbrahim 
cömert olduğu için dananın kesilme vaktinin geldiğini düşündü ve onu kesip 
konuklarına ikram etti. 

4- Ayette geçen r+."1J ifadesi Hz. İbrahim'e yöneltilmiş bir başka övgüdür. 
Ayrıca ikram ederken riayet edilmesi gereken bir edep kuralına işaret etmektedir. 
Buna göre yemeği konukların önüne koymak gerekir. Yemeği bir yerde hazırla
yıp, sonra konukları kaldırıp oraya götürmek iyi değildir. 

5- Ayette geçen .:.ı}.SG 'lİ ifadesinde de, Hz. İbrahim'e yöneltilmiş bir başka 
övgü ve ikram esnasında riayet edilmesi gereken bir başka edep kuralı söz konu
sudur. '}\ arz için kullanılır. Yani Hz. İbrahim konuklarını yemeğe buyur etmiştir. 
Bu şekilde yapılan tekliflerde, kibarlık vardır. "Elinizi yemeğe uzatın, yemek yi
yin, yemeğe yanaşın, vb" ifadelerde ise kibarlıktan söz edilemez. 
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6- � f+ � ._r>-jli (Derken onlardan korkmaya başladı ) .  Hz. İbrahim onla
rın yemek yemediğini görünce, içine bir korku düştü. Onlardan bir zarar gelme
sinden çekindi . Çünkü misafirin ,  ev sahibinin ikram ettiği yemeği yemesi, ona 
karşı güven duyduğu ve ünsiyet kesbettiği anlamına gelir. 

Melekler Hz. İbrahim'in kendilerinden korktuğunu anlayınca ona: "Kork
ma" dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Burada doğacağı 
müjdelenen çocuk, İsmail peygamber değil, İshak peygamberdir. Çünkü Hz. 
İbrahim' in hanımı, çocuğunun olacağını duyunca şaşırıp şöyle demişti: "Ben kı
sır bir kocakarıyım! Benim gibilerinin çocuğu olmaz . Ben nere çocuk doğurmak 
nere?"İsmail peygamber Hz. İsmail' in hanımı Hacer'den doğmuştur. Hz. İsmail, 
onun ilk çocuğu idi . Nitekim Allah Teala Hud suresinde ona müjdelenen çocu
ğun İshak peygamber olduğunu açıkça belirtmiştir: Ll>�� � • �t.i �i_;lj 
._::.., A J;.-;.! �IJj �j �� (0 esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) 
güldü. Ona da Ishak'ı, İsh�k'ın ardından da Ya 'kub'u müjdeledik. ) 1 16 Bu iki ayet, 
aynı olayı anlatmaktadır. 

7- �j � �� J. �i_;ı 0� (Karısı çığlık atarak geldi. Elin i yüzüne 
çarptı. . )  Bu ayet kadının aklının kıt ve sebatının az olduğunu açıklar. Çünkü Hz. 
İbrahim' in karısı, bu müjdeli haberi duyunca hemen matem havalarına girip 
yüzüne vurmuştur. 

8- � j� CJ�j ( "Ben kısır bir kocakarıy ım!" dedi) Bu ayette kadının, 
erkeklerle konuşurken riayet etmesi gereken güzel bir edebin örneği vardır. Ay
rıca kadının ihtiyaç miktarınca konuşması gerektiğine işaret vardır. Çünkü Hz. 
İbrahim' in karısı bu sözü söylerken mübtedayı hazfedip söylemiştir. Eğer Mübte
da ile birlikte söyleyecek olsaydı şöyle derdi :  ·� j� L;İ Ayrıca burada neden 
çocuğunun olmayacağını açıklamakla yetindi . Daha ilerisine gitmedi . Hud sure
sinde ise , çocuklarının olmayışının hem kendinden hem de kocasından kaynak
lanan nedenleri sıralayıp hayretini açıkça gösterdi . 1 17 

9- �) J[j �i5 ı_,.ı[j (Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. ) Bu ayet, 
Allah ' ın kavi (konuşma ve söyleme) sıfatının olduğunu gösterir. 

10- r-:Wı �I }ı �I (0, hikmet sahibidir, b ilendir" dediler. ) Bu ifade Allah 
Tealanın, yaratma ve yönetmenin kaynağı olan ilim ve hikmet sıfatlarının bulun
duğunu gösterir. Allah Teala her şeyi ilmine ve hikmetine göre yaratmıştır. İdare 
ve şeriatı da ilim ve hikmetine dayanır. 

1 1 6  Hud 1 1/7 1 .  
1 1 7  b k  � � �  ı .ü  .:,� ��- � ı..i..� j  j� Cİj lı ı • cP;_i � ..:.J li  ( Ibrahim'in karısı : )  Olacak şey 

değil' Ben bir kocakarı, bu.kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten 
şaşılacak bir şeyi dedi. ) Hud 1 1/72 . [Mütercim] 
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İlim ve hikmet, bütün kemal sıfatlarını barındırır. Mesela ilim, hayat sıfatı
nı ve hayat sıfatının gerektirdiği, kayyum olmak, kudret, beka, semi, basar ve 
eksiksiz ve mükemmel ilmin gerektirdiği diğer sıfatları da içerir.Hikmet de, tam 
bir irade, adalet, rahmet, ihsan, cömertlik, iyilik , her şeyi yerli yerince en güzel 
biçimde yapmak sıfatlarını barındırır. Ayrıca peygamber göndermeyi, ceza ve 
ödül vermeyi de içerir. 

Bütün bunları bilmek, Allah'ın "Hakim" isminden ileri gelir. Kur'an, büyük 
olayların gerçekleşeceğine Allah' ın hikmet sıfatı ile delil getirmeyi bir yöntem 
olarak benimsemiştir. Aynı şekilde Allah' ın mahlukatı bir gayeye bağlı olmaksızın 
boş yere ve başı boş biçimde yarattığını iddia edenlerin bu iddialarını reddeder
ken de bu yöntemi kullanmıştır. Buna göre Allah' ın hikmet sıfatı , dini, kaderi, 
sevab ve cezayı da içerir. Bundan dolayıdır ki; sahih olan görüşe göre ahiret akıl 
ile bilinir. Din ise , aklın varlığına delalet ettiği bu gerçeğin ayrıntısını bize öğret
miştir. 

Kur'an'ın konuları ele alış tarzına baktığımız zaman, bunun söylediklerimize 
delalet ettiğini görürüz. Allah Teala kimi zaman ahiret hayatının imkan dahilin
de olduğunu, kimi zaman da meydana geleceğini gösteren akla dayalı örnekler 
vermiştir. Bu vesileyle ahiret hayatının olabileceğini gösteren kudretinin ve ahiret 
hayatının gerçekleşeceğini gerektiren h ikmetinin delillerini sıralamıştır. 

Kur' an' da ahiret hayatının gerçekleşeceğini gösteren delilleri düşündüğümüz 
zaman, bunların başka delillere ihtiyaç bırakmadığını görürüz . Bu deliller, yeter
lidir ve çabucak gayeye ulaştırırlar. Ayrıca bir çok insanın aklına gelen şüphelere 
verilecek cevapları da içerirler. 

Allah ' ın beni muvaffak kılması durumunda bu konuda geniş çaplı bir eser 
kaleme almayı düşünüyorum. Kur'an' ın gösterdiği delillerde şifa, hidayet, insaf, 
güzel açıklama, şüphe uyandırılacak yerlere dikkat çekme ve insanları ikna ede
cek tarzda şüphelere cevap verme vardır. Bu cevaplar sayesinde kişinin yakini 
artar. Başka delillerde ise bu tür özellikler yoktur. Hatta bu anlattıklarımızın tam 
zıddı onlarda vardır. Ancak burası ayrıntılı biçimde bu konuyu alacağımız yer 
değildir. 

Netice olarak diyebiliriz ki; yaratma ve alemi idare etme, Allah'ın ilmi ve 
hikmetine dayanır. Hz. İbrahim kıssasında sadece bu iki sıfattan bahsedilmiştir. 
Çünkü, adet gereği bahsi geçen özelliklerdeki karı-kocaların çocuğunun olması 
insanları hayrete düşürür. Ayrıca bu durumda çocuğun nasıl olacağı insanlar 
tarafından algılanamaz. İlahi Hikmet, bu çocuğun, alışılmış adetin dışında dün
yaya gelmesini diledi .  Bu yüzden Allah Teala, ayetin sonunda ilim ve hikmet 
sıfatını zikretti . Çünkü O, bu yaratmanın nasıl olacağını ve hangi gayeye yönelik 
olduğunu biliyordu. Hikmetinin bu şekilde bir doğumu murad etmesi, hikmet 
kavramının gereklerini ihlal anlamına gelmez. 
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Daha sonra Allah Teala, Melekleri LCıt kavmini helak için göndermesinden 
bahsetti. Belirlenmiş taşların onların üzerine atılmasından söz etti. Bu olayda, 
peygamberlerin tasdik edilip, onları yalanlayanların ise helak edildiği anlatılmış
tır. Bu hadisede ceza ve ödülün bu dünyada ayan beyan meydana gelmesi, 
ahiret hayatının varlığına, sevap ve azabın olacağına delalet etmektedir. Ayrı
ca bu olay, peygamberlerin Rablerinden haber verdikleri gerçekler konusunda 
sadık olduklarını gösteren en büyük delillerden biridir. 

31 . İbrahim: "Ey Elçiler! Göreviniz nedir? " dedi. 

32. Dediler ki: "Biz suçlu bir kavme gönderildik. " 

33. Ki onların üzerine çamurdan taşlar salalım; 

34. Rabb 'inin katında, haddi aşanlar için işaretlenmiş taşlar 

35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. 

36. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman da bulamadık. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerde Allah Teala, kelamın gerektirdiği bir sırdan dolayı iman ile 
İslam kavramlarını birbirinden ayırmıştır. İlk ayette geçen çıkarmak kurtarmak 
anlamına gelir. Bir başka ifade ile azabdan kurtarmayı ifade eder. Hiç kuşkusuz 
bu şekilde bir kurtarma, ancak peygamberlere hem zahiri olarak hem de batın! 
olarak uyan müminlere mahsustur. 

Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman da bulamadık. Bu ev halkın
dan maksat, Hz. LCıt'un ailesidir. Çünkü Hz. LCıt'un hanımı gerçekte iman eden 
bir kadın değildi .  Ancak zahiren Müslüman görünen biriydi. Bu yüzden , hane 
halkı için Müslüman kavramı kullanılmıştır. 

Hz. LCıt'un hanımı, bu Müslüman hanede bulunanlar arasında idi. Ancak 
azabdan kurtulan insanlar arasında yer almamıştır. 

Allah Teala hanımının Hz. LCıt'a ihanet ettiğini bildirmiştir. Söz konusu iha
net, Hz. LCıt'un hanımının kalben kavmi ile birlikte olup evlerine gelen erkek 
misafirleri onlara haber vermek şeklinde olmuştur. Yoksa Hz. LCıt'u aldatma şek
linde olmamıştır. 
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Hz. Lılt'un karısı , kurtarılan mümin topluluğun b ir ferdi değildi. Aksine 
zahiren Müslüman olan bir ev halkından idi. 

Kur'an! deliller ile lafızları yerli yerine koyduğumuz zaman, Kur'an' ın akılları 
hayrete düşüren hikmet ve sırları ortaya çıkar ve Hikmet sahibi, gerçek övgüye 
layık yüce bir yaratıcının katından nazil olduğu anlaşılır. 

Bu izahlarımız sayesinde: "İslam kavramı, iman kavramından daha geniştir. 
O halde daha kapsamlı bir kavram, nasıl olurda daha dar bir kavramdan istisna 
edilir? Halbuki istisnanın kuralları bunun tersini gerektirir. " şeklinde ileri sürülen 
pek meşhur bu sorunun cevabını vermiş oluruz. Şöyle ki; Müslümanlar (müslaman 
hane) ..l>-_,fiilinin nesnesinden istisna edilmiştir. Müminler ise bundan istisna edil
memiştir. Daha doğrusu, müminler şehirlerden çıkarılan ve kurtulan kimselerdir. 

... ; • , • ' ,,,.. :; .. 1 - • ,. "'rv1- _J)' ı ..:.ıı.i.A.lı 0 · w :  .ili ;;,,, ı ı : ; G --"{ Y' r- . y - � - . � y'J 
37. Can yakıcı azôbdan korkanlar için, o beldede bir işaret, bir kalıntı 

bıraktık. 

Tefsiri : 
Bu ayet-i kerimede, Allah Tea.Ja'nın bu kainatta yaptığı ve izlerini sürdüğü 

olağanüstü olay ve işaretleri, zatını, peygamberlerinin doğru olduğunu gösteren 
bir delil vardır. Bu delillerden, ancak ahirete iman edenler ve Allah'ın azabından 
korkanlar istifade edebilir. 

Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"İşte bunda, ôhiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O 
gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün 
mahlukatın) hazır bulunduğu bir qündür. "1 18, ''Allah 'tan korkan öğüt 
alacaktır. "1 1 9 

Ahirete inanmayanlar, dünyada iken azaba çarptırılan kavimlerden kalan 
kalıntılar hakkında en fazla şöyle derler: Bu insanlar, zamanın getirdiği bir felake
te uğramışlar. Nitekim zaman içinde, başkaları da bu tür musibetlere uğramıştır. 
Zaman, hala mutluluk ve bedbahtlık getirmeye devam etmektedir. " 

Ahirete iman edenler ve ahiretten korkanlar ise ,  dünyada iken felakete uğ
rayan insanlardan kalan kalıntılardan, daha başka ayetlerden ve kendilerine ve
rilen öğütlerden istifade ederler. 1 20 

1 1 8  Hud 1 1/103 .  
1 19 el-A' la 87/10.  
120 er-Risaletu't-tebukiyye, s .  73-82. 



S u re : 5 1  • Za riyat S u resi 

38. Musa 'nın başından geçenlerde de ibret vardır: Onu apaçık delille 
Firavun'a gönderdik. 

39. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: "O, bir büyücüdür veya 
bir delidir" demişti. 

40. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada 
kendini kınayıp duruyordu. 

41 . Ad kavminde de ( ibretler vardır) . Onlara kasıp kavuran rüzgôrı 
göndermiştik. 

42. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyor
du. 

43. Semud milletinin başına gelende de ibret vardır: Onlara, "Bir 
süreye kadar zevk/enin" denmişti. 

44. Onlar Rab/erinin buyruğundan çıkmışlardı; bunun üzerine ken
dilerin i  gözleri göre göre yıldırım çarptı. 

45. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. 

46. Daha önce de Nuh kavmini helôk etmiştik. Çünkü onlar da yol
dan çıkmış bir toplum idiler. 

47. Göğü kendi ellerim izle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleti-
cıyız. 

48. Yeryüzünü biz yayıp döşedik: Ne güzel döşeyiciyiz! 

49. İbret alasınız diye her şeyi çift çift yaratmışızdır. 

50. O halde Allah 'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) 
açık bir uyarıcıyım. 
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Tefsiri: 

)} (firar) kelimesinin hakikat anlamı ,  bir şeyden başka bir şeye kaçmaktır. 
Firar, mutlu kimselerin kaçması ve bedbaht insanların kaçması olmak üzere ikiye 
ayrılır. Mutlu insanların kaçması, Allah' a koşmak şeklinde gerçekleşir. Bedbaht 
insanlarınki ise , O'ndan kaçmak şeklinde meydana gelir. 

Allah'tan yine Allah'a kaçmak ise, O'nun dostlarının özelliğidir. Nitekim İbn 
Abbas şöyle demiştir: "O halde A/lah 'a koşun ayeti , Allah' tan yine O'na koşun, 
Rabbinize itaat edin! anlamına gelir. " 

Sehl İbn Abdillah da bu ayetin "Allah ' ın dışındaki bütün varlıkları bırakıp 
O' na koşun! "  anlamına geldiğini söylemiştir. 

Başka alimler de şöyle demiştir: "İman edip itaat ederek Allah' ın azabından 
sevabına koşun! " 121 

51 .  Allah ile beraber başka ilahlar uydurmuyorum. Ben size O'nun 
tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım. 

52. İşte böyle, onlardan önce de ne kadar elçi geldiyse mutlaka: "Bü
yücü veya cinlenmiş" dediler. 

53. Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır onlar azgın bir toplu
luktur. 

54. Onlardan yüz çevir, sen kınanacak değilsin. 

55. Ancak yine de hatır/at, çünkü hatırlatmak, mü 'min/ere fayda ve
rir. Ya/ancı/arın karekteri ve mizaçları hep aynıdır. Sapıklar Hakkı ve 
Peygamberi hep aynı şekilde karşılamışlardır. 

56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kul/uk et.sinler diye yarattım. 

5 7. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemi
yorum. 

121 Medaricu's-sal ikTn, 1 ,  469. 
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Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimelerde Allah Teala, insanları ve cinleri, onlara olan ihtiyacın
dan dolayı veya onlar üzerinden bir kar elde etmek istediği için yaratmadığını 
bildirdi. Gerçek şu ki, Allah Teala, cinleri ve insanları, cömertliğinin ve ihsanının 
bir yansıması olarak yarattı . Onları kendisine ibadet edip kazançların en büyüğü
nü kazanmaları için yoktan var etti . Nitekim şu ayetlerde de bu durum görülmek
tedir: "lyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da 
kendinizedir. " 122

, "Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanla
ra gelince, onlar da kendileri için (Cennetteki yerlerini )  hazırlamış olurlar. "  123 

Allah Teala, insanları ve cinleri yaratmasındaki temel gayenin onların ibadet 
etmesi olduğunu bildirdi . İbadetin de esası, tam sevgidir. Zira Allah Teala, ken
disine ibadet edilmesinden, kendisinin övülmesinden, medhedilmesinden, yüce 
vasıflarının ve güzel isimlerinin sayılmasından memnun olur. 124 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, cinleri ve insanları kendisine ibadet etmeleri 
için yarattığını haber verdi . Kendisine ibadet etmeleri için , onlara peygamber
ler gönderip kitaplar indirmiştir. ibadet, cinlerin ve insanların yaratılış gayesi
dir. Onlar başıboş bırakılmak için yaratılmamışlardır. Meseleye yokluk açısından 
baktığımız zaman, başıboş yaratma kemal ile ilgisi olmayan yok hükmünde bir 
durumdur. Halbuki, emredilene uymak böyle değildir. Aksine gerçekleştirilmesi 
istenen var olan bir durumdur. 125 

58. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah 'tır. 

59. Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerinin payı gibi (azap
tan) bir payları vardır! O halde acele etmesinler! 

60. Söz verilen günün azabından vay o kafirlerin haline! 

122 el-İsra 1 7/7. 
123 er-Rum 30/44. 
124 Tarlku'l-hicreteyn, s. 125-126. 
125 Tariku'l-hicreteyn, s .  222. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 -8. Tur'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab 'a, 
Beyt-i Ma 'mur'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize anda/sun ki, Rabbinin 
azabı mutlaka vuku' bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. 

Tefsiri : 

Bu yemin beş nesneyi içermektedir. Bunlardan her biri, Allah' ın rubCıbiyet 
ve vahdaniyetine delalet eden ayetlerinin, kudretinin ve hikmetinin tezahürüne 
şahit olmuştur. 

1 - T Cır: T Cır, selef ve halef tabakasından tefsir alimlerinin çoğuna göre, Allah 
Teala' nın üzerinde kelimi Hz. Musa İbn lmran ile konuştuğu dağın adıdır. Burada 
Allah Teala bu kelimeyi, elif-lam takısı ile birlikte marife olarak zikretti . Başka bir 
ayette ise126 � ,;}> J şeklinde izafet terkibi içinde marife olarak zikretmiştir. Bu 
dağ, dünya ve ahiret bereketinin zuhur ettiği bir mekandır. Bu dağı, Allah Teala 
Musa (a .s . ) ile konuşmak için seçmiştir. 

Abdullah İbn Ahmed, babasının telif ettiği "Kitabu'z-zühd" adlı eserde Mu
hammed İbn Ubeyd İbn Hıbban, Cafer İbn Süleyman ve Ebu lmran el-Cüvenl 
kanalıyla Nevf el-Bükall'nin şöyle dediğini nakletmiştir: "Allah Teala dağlara 'İçi
nizden birine ineceğim' diye vahyetti. TCır dağı hariç bütün dağlar başını yük
seltti. Tur dağı ise boynunu büktü ve 'Allah'ın benimle yemin etmesinden dolayı 

126 et-Tin 95/2. 
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hoşnutum' dedi. Bunun üzerine nüzul onun üzerinde gerçekleşti. Bu konumda 
olan bir dağ, Allah' ın kendisi ile yemin etmesine layıktır. Çünkü bu dağ, bütün 
dağların efendisidir. " 

2- Yayılmış İnce Deri Üzerine Satır Satır Yazılmış Kitab: Bu ayette geçen 
kitabın ne olduğu konusuda farklı görüşler ileri sürülmüştür: Bir görüşe göre bu 
kitab, levh-i mahfüzdur. Ancak bu görüş yanlıştır. Çünkü levh-i mahfCız, kesinlik
le ince deri değildir. Bir başka görüşe göre bu kitab, insanların amellerinin kay
dedildiği kitabdır. Mukatil insanların işledikleri amellerin, kıyamet günü yayılmış 
ince deri üzerinde karşılarına çıkacağını belirtmiştir. Her ne kadar bu görüş, ilkine 
göre daha doğru, daha güçlü ve aralarında bu hususta diğer görüşleri benimse
yenleri hiçbir şekilde haklı görmeyen kimselerin de bulunduğu bir grup müfessir 
tarafından tercih edilse de, doğrusu bu kitabla Allah katından indirilen bir kitabın 
kast edildiğidir. Allah Teala, yüceliğinden, azametinden, rububiyetin işaretlerini 
içermesinden, tevhidin delillerini taşımasından ve insanları hidayete ulaştıracak 
bilgiler barındırmasından dolayı bu kitaba yemin etmiştir. 

Bu kitabın, Allah ' ın Hz. Musa'ya indirdiği Tevrat olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
görüşe meyledenler, Kitab' ın Tur dağı ile birlikte zikredilmesine bakarak bunun
la Tevrat' ın kastedildiğini ifade etmişlerdir. Halbuki Tevrat, deri parçası üzerine 
değil de, levhalar üzerinde nazil olmuştur. Ancak yine de şöyle denebilir: Tevrat 
semada iken deri üzerinde idi . Sonra levhalar üzerinde inmiştir. 

Bu ayetteki kitab ile Kur'an' ın kastedi ldiği de ileri sürülmüştür. Belki de bu, 
en fazla tercihe şayan olan görüştür. Çünkü Allah Teala Kur'an' ı tertemiz sa
hifelerde , iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılmış olarak nitelendir
miştir. Sahifeler, deriden yapılmış yazı malzemeleridir. İyilik timsali çok değerli 
katiplerin elleriyle yazılması ise , onun yayılması anlamına gelir. Buna göre, Allah 
Teala dağların ve kitapların efendisine yemin etmiştir. Ayrıca bu yemin, iki büyük 
peygamberliği, Hz. Musa (a .s . }  ile Hz. Muhammed'in -sallallahu aleyhi vesellem- pey
gamberliğini içermektedir. Çoğu kere bu iki peygamberlik veya onların zuhur 
ettiği mekanlar birlikte zikredilir. Mesela Tin suresinde olduğu gibi. 

3- Evlerin En Değerlisi: Üçüncü olarak Allah Teala evlerin en değerlisine 
yemin etti .  Bu, ma'mur olan evdir. Bu ayetlerde kitabın satır satır yazılmış olarak 
nitelendirilmesi, onun tamamen yazılmış olduğunu tekit eder. Kitabın yayılmış 
olması ise ona özen gösterilmesi gerektiğini bildirir. Ayrıca onun bir kenara itilmiş 
bir kitab olmadığını, aksine meleklerin elinde açılmış olduğunu gösterir. 

Beyt-i ma'murun ne olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Meşhur olan 
görüşe göre bu beyt (ev ) ,  İsra gecesi Hz. Peygamber için semada yükseltilmiş 
olan durahtır. 127 Nitekim bir hadiste şöyle geçmektedir: "Buraya her gün yetmiş 

127 Semada Ka'be'nin hizasında bulunan evin adıdır. [Mütercim] 
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bin melek girer. Görevlerinin sonuna kadar da bir daha buraya dönmezler." 128 
Burası, yeryüzündeki Ka'be'nin tam üstündedir. 

Beyt-i ma'murun Mescid-i Haram olduğu da ileri sürülmüştür. Hiç kuşkusuz 
iki yer de mamurdur. Semadaki beyt, melekler ve onların ibadeti ile mamurdur. 
Yeryüzündeki beyt ise, tavaf eden, namaz kılan, ruku' ve secde edenlerle ma
murdur. 

Her iki yoruma göre de, hem durah hem de Ka'be, evlerin en değerlisidir. 
4- Sema ve Deniz: Allah Teala yaratılmışları içinde büyüklükleri ile dikkat 

çeken iki varlığa yemin etti . Bunlar, O'nun ayetlerinin bulunduğu, yaratılışının 
hayret verici yönlerinin zuhur ettiği varlıklardır. 

İlki, yükseltilmiş tavandır. Bir başka ifade ile semadır. Hacim, yükseklik, 
genişlik, renk ve parlaklık bakımından Allah' ın en büyük ayetlerinden biridir. 
Burası meleklerin mekanı ve alemin tavanıdır. Alemin düzeni bununla sağlanır. 
Sayelerinde gece ve gündüzün meydana geldiği, yılların, ayların, günlerin, yazla
rın, kışların, ilkbaharların ve son baharların oluştuğu ay ve güneş de semadadır. 
Bereket de oradan gelir. Ruhlar, ameller ve güzel sözler de oraya çıkar. 

İkincisi ise ağzına kadar dolu denizdir. Deniz de ancak Allah'ın kendisinin 
kuşatabileceği büyük ayetlerinden ve insanları hayrete düşüren işlerinden biri
dir. Bu denizin ,  hangi deniz olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Acaba göklerin üstündeki su kütlesi midir? Yoksa bizim gördüğümüz deniz midir? 
Her iki görüşü benimseyenler olmuştur. Bir grup müfessire göre buradaki deniz, 
arşın üzerinde bulunduğu su kütlesidir. Bu denizin, yüzeyi ile dibi arası, Ebu 
DavCıd'un naklettiği şu hadiste de geçtiği üzere beşyüz yıllık bir zaman diliminde 
kat edilecek bir mesafededir. Söz konusu hadisi, Simak İbn Abdillah İbn Amlra 
Ahnef İbn Kays'tan nakletmiştir: "Aralarında Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- de bulunduğu bir grup insanla birlikte Satha' da idik. Derken insanların 
üzerinden bir bulut geçti. Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona baktı ve 
"Bunu nasıl isimlendiriyorsunuz?" diye sordu. Etrafındakiler "Sehab" diye ce
vap verdi. Bunun üzerine "Ona müzn de dersiniz" buyurdu. Yanındakiler "Müzn 
de deriz" diye karşılık verdi . Son olarak "Ona anan da dersiniz" buyurdu . Çev
resindekiler, "Anan da deriz . "  diyerek cevap verdiler. 

Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Peki yer ve göğün ara
sında ne kadar bir mesafe var biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab-ı kiram, "Bil
miyoruz." diye karşılık verince Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellern- şöyle buyur
du:  "Ya bir, ya yetmiş bir, ya yetmiş iki, ya da yetmiş üç sene de kat edilebilecek 
bır sene var. Sonra semanın üzerinde de de benzer bir mesafe vardır." Bu şekilde 
Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellern- yedi göğü saydı. Sonra şöyle buyurdu: "Ye-

128 Buhar!, Bedu'l-halk, 6; Müslim, İman, 264; Nesfü, Salat, 1 .  
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dinci semanın üzerinde , bir deniz var. Yüzeyi i le dibi arasındaki mesafe, bir sema 
ile öteki sema arasında kat edilecek mesafe kadardır. Bunun üzerinde de, sekiz 
tane dağ keçisi şeklinde melek vardır. Her birinin ayak uçları ile, diz kapakları 
arasındaki mesafe, bir sema ile öteki sema arasındaki mesafe kadardır. Onların 
sırtlarında ise Arş vardır. Arşın üstü ile altı arasındaki mesafe ise , yine bir sema ile 
öteki sema arasındaki mesafe kadardır. Arşın üstün de ise Allah vardır. " 129 

Bu hadis Tirmizl'nin "Cami' " adlı hadis kitabında zikrettiği rivayet ile çeliş
mez. Onun rivayetine göre iki sema arasındaki mesafe beşyüz yılda kat edilecek 
uzaklıktadır. 130 Çünkü mesafelerin ne kadar olduğu, ölçü birimine göre değişir. 
Mesela beşyüz sene, deve yürüyüşüne göredir. Yetmiş ise berid yürüyüşüne gö
redir. Bu, bir mesafeyi deveden yedi kat daha hızlı kateder. 

Bu ayetteki deniz ile, semadaki denizin kastedildiğine dair görüş, Ali İbn Ebl 
Talib' den nakledilmiştir. 

Bu denizin dünyadaki deniz olduğu da ileri sürülmüştür. 

Ayet-i kerimede geçen .>�\ kelimesinin hangi anlama geldiği hakkında 
değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre bu kelime, dolu anlamına gelir. 
Lügat alimlerinin tamamı bu qörüşü benimsemiştir. Mesela Ferra şöyle demiş
tir: .>�\" Arap kelamında dolu anlamına gelir. Nitekim kabı dolduran kimse 
�ı..;!J I  ..:...ı r.-- cümlesini kullanır. Lebld de şu beyitte bu kelimeyi bu manada kul
lanmıştır: 

Yaban eşeği ile merkep daldılar bir derenin ortasına 

Girdiler dolu dereye sazlıkları yara yara131 

Bu konuda Müberrid de şöyle demiştir: ·.>� ı" Araplara göre dolu anla
mına gelir. Nemir İbn Tevelleb için şu beyit söylenmiştir: 

Dilerse içi dolu dereye bakar132 

Şair bu ifade ile içi dolu dereyi kastetmiştir. 

129 Ebu Davud, Sünne, 19;  Tirmizl, Tefslru' l-Kur'an, 67; İbn Mace, Mukaddime, 35; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, III , 204. 

130 Tirmizl, Tefslru'l-Kur'an, 57 .  
131 Bu beyit Muallaka §airlerinden Lebid'e aittir. bk .  Zevzenl, Şerhul' -muallaka, s. 174. [Müter

cim] 
132 bk. Bağdadi, Hizanetü' l-edeb, XI, 93. [Mütercim] 
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İbn Abbas da bu ayette geçen ;� I kelimesinin "dolu" anlamına geldiğini 
ifade etmiştir. 

Mücahid ise , bu kelimenin "tutuşturulmuş" anlamına geldiğini söylemiştir. 
Leys de şöyle demiştir: ".r-JI tandırda yakmak manasına gelir. Aynı zamanda 
bu kelime odunun da adıdır. " Dahhak ve Ka'b bu görüştedir. Onların dışında 
kalan bazı müfessirler ise şöyle demiştir: "Deniz tutuşturulur ve Cehennem'de 
gitgide kabarır." Ferra ise bu konuda şunları söylemiştir: "Bu kelimeye yükle
nen yakmak anlamı, kelimenin ilk manasına dönmektedir. Çünkü tandıra odun 
doldurulduğu zaman JPI ..:.. /:'--" denir. Şair zü'r-Rimme İbn Abbas' ın ;� I 
kelimesinin, suyu tamamen çekilmiş kuru nesneleri ifade etmek için kullanıldığı
nı söylediğini nakletmiştir. Ancak zü' r-Rimme'nin bunun dışında İbn Abbas'tan 
naklettiği bir rivayet yoktur. Ebu' l-Aliye de bu görüşü tercih etmiştir. Ebu Zeyd ise 
şöyle demiştir: 11 ;� I 'dolu' anlamına ve 'boş' anlamına gelir. " Böylece Ebu 
Zeyd bu kelimeyi zıd anlamlara sahip kelimeler arasında saymıştır. 

İbn Abbas' ın J� I kelimesinin hapsedilen anlamına geldiğini söylediği 
nakledilmiştir. Köpeğin ahşaptan veya demirden yapılmış tasmasına �I ;y:-L.. 
denmesi de bu kabildendir. Çünkü tasma, köpeği kontrol altında tutmaya yarar. 
Bu durumda ayetin anlamı şu şekilde olur: Allah' ın kudreti ile denizin taşıp yer
yüzünü kaplaması engellenmiştir. Suyun yeryüzünün üstüne çıkması, tabiatın 
gerektirdiği bir husustur. Tıpkı havanın suyun üzerinde olması gibi . Ancak gök
leri ve yeryüzünü zail olmaktan koruyan yüce güç, denizlerin kara parçalarını 
kaplamasına engel olmuştur. Bu konuda Ahmed İbn Hanbel'in naklettiği merflı' 
bir hadis vardır. Bu hadise göre Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
muştur: "İstisnasız her gün deniz, insanları boğmak için Rabbinden izin ister. " 

Bu konu, mülhidlerin ve dehrllerin temel esaslarını yıkmaktadır. Çünkü ta
biatta suyun, bazı kara parçalarına taşmamasını gerektiren bir neden yoktur. 
Halbuki küre şeklinde olan su kütlesi, kara parçalarının üstündedir. Bir an için ta
biatta, yeryüzünün belli bölümlerinin suyun istilasından kurtulmasını gerektiren 
bir etkenin bulunduğunu kabul etsek bile, yine de tabiatta, yeryüzünün şu böl
gesinin değil de bu bölgesinin suyun istilasından kurtulmasını gerektiren bir ne
den yoktur. Tabiat ve felsefe alimlerinin, İlahi ilginin alemin maslahatı için bunu 
gerektirdiğini ifade etmelerine katılırız. Çünkü hakikat, onların söylediği gibidir. 
Ancak kudreti ve iradesi ile dilediğini yapan, her şeyi en ince ayrıntısına kadar 
bilen, her şeye tamamen güç yetiren, hüküm verenlerin en iyi hüküm vereni olan 
yaratıcının takdiri tam olarak kavranılamaz. İlahi ilgi ve takdir, yaratıcının hayat, 
kudret, irade , ilim, hikmet ve rahmet sıfatının olmasını gerektirir. Ayrıca kullara 
ihsanda bulunmasını , bütün fiillerin kendisiyle kaim olmasını zorunlu kılar. Bu 
sıfatları yok sayarak İlahi ilgiyi kabul etmek mümkün değildir. 

Ancak Allah' ın yardımıyla muvaffak olunur. 
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"Tutuşturulmuş" anlamı .;y.--...JI kelimesinin manası hakkında ileri sürülen 
görüşlerin en güçlüsüdür. Lügatte bu kelimenin "tutuşturulmuş" anlamına gel
diği bilinmektedir. Nitekim şu ayet de buna delalet etmektedir.ô� �t;.Jı l� lj 
(Deniz tutuşturulduğu vakit) 133 Hz. Ali ve İbn Abbas bu ayetin şu anlama-geldi
ğini söylemiştir: "Deniz tutuşturur ve tamamen ateşe döner. " 

Bu kelimenin kurumak, suyu çekilmek anlamına geldiğini söyleyenlerin gö
rüşü, denizin tutuşturulmuş ateşe döneceği gerçeğine aykırı değildir Aynı şekilde 
bu kelimeyi "dolu" şeklinde açıklayanların görüşü de, hakikatle çelişmez. Çünkü 
deniz, ateş ile dolacaktır. 

Kur'an-ı Kerlm' in üslubunu, nazmını ve kelimelerini düşünen kimse, bu laf
zın hakkında ileri sürülen bütün manalara delalet ettiğini görür. Şöyle ki; deniz, 
Allah'ın kudreti ile kara parçalarını istila etmekten alı konulmuş ve su ile doldu
rulmuştur. Kıyamet günü suyu çekilecek ve ateş ile dolacaktır. Müfessirler ise , bu 
kelimeyi izah ederken bu aşamalardan birini alıp ayeti tefsir etmiştir. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 

Allah Teala bu nesnelerle ahiretin ve hesabın gerçekleşeceğine yemin etmiştir: 

Rabbinin azabı elbette gerçekleşecektir. Ona engel olacak bir şey yoktur. 

Bu ayetlerle Allah Teala, meydana gelecek şeylerin gerçekleşmesini önlemek 
mümkün olduğu için, kendi azabının vuku bulmasını hiçbir şeyin önleyemeyece
ğini haber verdi . Azabın önlenmemesi şu iki manayı birden ifade eder: 

Allah' ın azabının gerçekleşmesini önleyecek hiçbir şey yoktur. 

Allah' ın azabı gerçekleştiği zaman onu savacak hiçbir şey yoktur. 

Daha sonra Allah Teala azabının gerçekleşeceği zamandan haber verdi: 

,. ' . .., .J: , , ).. I * ' JWl 1 - - ..! ıı_ >.. ı · · - �G....:J I '  ' �  � .,, .r-"' . . r.-:-') ' 'Y ) .Y' ) .)-'>-' Y. 

9. O gün; gök, sarsıldıkça sarsı lır. 

1 O. Dağlar, yürüdükçe yürür. 

133 et-Tekvir 81/6. 
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Tefsiri : 

J_,..J I kelimesi "hareket" , "dönmek" "sarsılmak" ve "dalgalanmak" olarak 
tefsir edilmiştir. Doğrusu bu kelime, dalgalanırken ,  tersyüz olurken ve gidip ge
lirken meydana gelen hareketi ifade eder. Bu yüzden göğün ve dağların hareketi 
birbirinden ayrı fiillerle ifade edilmiştir. Dağların hareketi hakkında Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Dağlar yürüdükçe yürür. ", "Ve dağlar yürütüldüğü zaman"134 
Dağların yürütülmesi bir yerden başka bir yere taşınması anlamına gelir. Göğün 
hareketi ise, çalkalanması, dalgalanması ve gidip gelmesinden ibarettir. Cevheri 
şöyle demiştir: ı.JJ-" .J� �\ ).• fiili, gidip gelmek gerçekleşen hareketi ifade eder. 
Mesela uzun hurma ağaçlarının rüzgarda sallanması bu tarz bir harekete örnek 
olarak verilebilir. " Dahhak bu ayeti "dalgalandıkça dalgalanır" şeklinde izah et
miştir. Ebu Ubeyde ve Ahfeş ise bu ayette geçen ) .. fiilini "salınmak" olarak tefsir 
etmiştir. Nitekim /'\şa da bu kelimeyi bu manada kullanmıştır: 

(0 yarin] komşusunun evinden bir gelişi var 

Aheste aheste salınan bulut gibi . 135 

Daha sonra Allah Teala, ahireti ve peygamberliği yalanlayanlara yönelttiği 
tehdidinden bahsetti. 

1 1 .  O gün, yalanlayan/arın vay haline. 

Tefsiri : 

Onların sahip oldukları amellerinden ve bilgilerinden söz etti. 

12. Ki onlar daldıkları batılda oyalanıp duranlardır. 

134 et-Tekv1r 8 1/3. 
135 bk. Divaunu' l-A'şa, s .  105 .  [Mütercim] 
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Tefsiri : 

Sahip oldukları yegane 'oilgi, batıl söze dalmaktı. Yaptıkları iş ise ancak boşu 
boşuna bir oyundan ibaretti. Ne faydalı bir bilgileri, ne de düzgün bir amelleri 
vardı . Sahip oldukları bilgileri, batıla dalmak, yaptıkları amel ise oyuna ve eğlen
ceden ibaretti. Bu tür bilgi ve amel, hakka şiddetle muhalefet etmeyi gerektirir. 
Bu yüzden onlar, Cehenneme atılırlar. 

13. O gün; Cehennem ateşine itildikçe itilirler. 

Tefsiri : 

Yaka paça tutulup şiddetle ateşe itilirler. Ateşin başına getirildikleri ve ayan 
beyan onu gördükleri vakit dururlar ve onlara şöyle denir: 

,,{ \ t � � ·� L · .!_::_Ç -l\ 1 Ol o..i>t "f. 7 y, _  � çr- � J 
14. Yalanlayıp durduğunuz ateş, işte budur! 

Tefsiri : 

İnkarcılar, "ahiretteki azabın bir gerçeklik yanı yok! " ,  "azabın gerçekleşeceği
ni söyleyen kimse doğru konuşmuyor!" gibi sözler sarfediyorlardı. İşte böyleleri 
ateşe yaklaşınca onlara şöyle denir: 

1 5. Bu bir sihir midir, yoksa siz görmüyor m usunuz? 

Tefsiri : 

Şimdi bu bir sihir mi? Dünyada iken peygamberler ve onların size anlattığı 
gerçekler hakkında "Bunlar sihirbazdır. " ,  "Bu sihirdir. " dediğiniz gibi bu da sihir 
mi? Şimdi yüz yüze geldiğiniz bu gerçek, iddia ettiğiniz gibi bir büyü mü, yoksa 
dünyada gözleriniz perdelendiği için hakikati göremediğiniz gibi yine gözleriniz 
perdelendi de ondan dolayı mı hakikati göremiyorsunuz? Dünyada hakkı göre
mediğiniz gibi bugün de bu gerçeği mi göremiyorsunuz? 
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Onlar dünyada bir musibetle karşılaştıkları zaman Allah'a sığınırlardı . Ama 
sonra eski hallerine geri dönerlerdi. Musibetin sona ermesini de, süresinin bit
mesi ile izah ederlerdi . 

O gün hakkı yalanlayanlara şöyle denecektir: 

1 6. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için bir
dir. Siz ancak yaptıkların ızın karşılığına çarptırılacaksınız. 

Tefsiri : 

Sabretmek ve sabretmemek sizin için birdir. Ne sabretmeniz ne de sızlanma
nız size bir fayda verir. Sabretmeniz, azab yükünüzü hafifletmez. Sızlanmanız ise, 
ne Cehennem zebanilerinin size acımasına, ne de merhamet edilmenize yarar. 

Şurası da iyi bilinmeli ki; Allah Teala bu insanlara bu şekilde azab etmek 
suretiyle zulmetmemiştir. Çünkü, onların dünyada işledikleri ameller, ahirette 
azaba dönüşmüştür. Bu yüzden bu azabdan bir kaçış yolu bulamamışlardır. Tıp
kı dünyada iradeleri, batıl inançları ve çirkin amelleri onların ayrılmaz bir parçası 
olduğu gibi , ahirette de bu azab onların ayrılmaz parçası olacaktır. Fasit iradeleri, 
batıl inançları ve bu ikisinden kaynaklanan amelleri ne kadar onlarla birlikte ise, 
görecekleri azab da o derece onlarla birlikte olacaktır. Eğer herhangi bir zaman 
diliminde bu batıl inanç ve fasit iradeden kurtulurlar, bunların yerine samimi 
tevbeye gönül açarlarsa bu yüzden ahirette azab görmezler. Çünkü azabı ge
rektirecek bu fiillerin izleri , kalplerinden ,  dillerinden ve organlarından silinmiştir. 
Kendisi yüzünden azabın gerekeceği bir iz kalmamıştır. Çünkü günahtan tevbe 
eden kimse, hiç günah işlememiş biri gibidir. Kötü bir şey vücuttan tamamen 
atılırsa onun yüzünden çekilen acı da yok olur. Eğer fasid irade ve kötü ameller 
tamamen yok olmaz, ancak, kendisinden daha güçlü bir muarız ile karşılaşırsa, 
bu durumda muarız etkili olur. Güçlü olan zayıf olanı alt eder. Her iki durum da 
eşit olursa, birbirleriyle mücadele ederler. Her biri diğerine karşı direnir. Böylesi 
duruma sahip kimselerin yeri Cennet ve Cehennem arasındaki a'raf dağlarıdır. 

Allah Teala' nın mahlukatına yönelik hükmü, hikmeti, emri, yasağı ve ceza
landırması böyledir. Rabbimiz hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. 

Daha sonra Allah Teala, faydalı ilme, salih amele ve sahih itikada sahip tak
va sahiplerinden bahsetti. Onların Cennetteki meskenlerin.:.en ve o meskenler
deki durumlarından söz etti. Onların içinde bulundukları hal, rahatlıktan ibarettir. 
Allah Teala onların gönüllerinin hoş, içlerinin rahat olduğundan bahsetmiştir: 
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1 7. Allah ' a karşı gelmekten sakınanlar da Cennetlerde, n imet için
dedirler. 

18. Rabblerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rabbleri onla
rı, Cehennem azabından korumuştur. 

Tefsiri: 

.SWlkelimesi , bir şeyi beğenen, mutlu olan ve bir şeye gıpta eden kimse 
anlamına gelir. İsm-i ffül formunda olan bu kelime, � � fiilinden türemiştir. 
Bu fiilin ism-i faili hem � hem de �'ı.i şeklinde gelir. Bu fiil gönül rahatlığına ve 
zihinsel dinginliğe kavuşmuş kimseler için kullanılır. Gönül rahatlığının bir yan
sıması olan sevince de �WI denir. Bir şeyden yararlanmayı ifade etmek için ise 
ı:rJ� � ifadesi kullanılır. Kendisinden faydalanıldığı için de meyveye 4.65LA.JI 
denmiştir. Nitekim ..5:A; fiili şu ayet-i kerimede bu anlamda kullanılmıştır: 1: !j);; 
1360fo bu fiil, "pişman olurdunuz" şeklinde tefsir edilmiştir. Bu, mananın lazımı 
ile yapılan bir tefsirdir. Kelimenin gerçek anlamı ise şu şekildedir: "Siz kendiniz
den sevinmeyi uzaklaştırırsınız . "  Sevinme bertaraf olunca onun yerine zıddı gelir. 
Bunun gibi günah işlemekten uzak duran kimse için � denir. '-:-' y.; •C/,..; ve 
�l;fiillerinde de aynı durum söz konusudur. ...s::AJ137 fiili de böyledir. Bu bab bir 

şeye başlayan veya bir şeyden uzaklaşan kimse için kullanılır. Mesela �ü ve� 
başlamak için, c.r ve �l; fiilleri ise uzaklaşmak için örnek verilebilir. 

Toparlayacak olursak bu ayette Allah Teala, müminlere iki nimeti bir arada 
lütfetmiştir. 

İç huzuru ile gönül rahatlığını . 

Yeme-içme ve evlenmek suretiyle beden rahatlığını. 

Allah Teala müttakileri Cehennem azabından ve hoşlanmadıkları hallerden 
korumuştur. Onlara yaptıklarının tam karşılığı olarak istediklerini vermiştir. Çün
kü onlar, O'nun hoşlanmadığı işleri terk etmişler, hoşlandığı işleri ise yapmışlar
dır. Sonunda ödülleri amellerine uygun oldu. 

Daha sonra Allah Teala onlar için bu nimetlerin devam edeceğinden bah-
setti : 

136 el-Vakıa 56/65. 
137 � günah işlemek, ..!.ıW ise günah işlemekten kaçınmak anlamına gelir. Diğer fiiller de yak

laşık olarak yanı anlamı ifade eder. [Mütercim] 
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19 .  Yeyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için. 

Tefsiri : 
Eğer müttakiler içinde bulundukları nimetlerin yok olacağını , bir gün bitece

ğini bilselerdi, bu durum onların huzurunu kaçırırdı. Dolayısıyla sıkıntısız biçim
de afiyetle yemekten söz edilemezdi. 

Allah Teala müttakilerin Cennetteki meclislerini ve hallerini şu şekilde tavsif 
etmiştir: 

�" · � � �A �c;.Jjj'�µ -:r- � � 
20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan 

gözlü hurilerle evlendirdik. 

Tefsiri: 
Koltukların dizilişinden bahsetmek, müttakilere verilen nimetin kemale erdi

ğini gösterir. Çünkü hepsi yan yana ve karşı karşıyadır. Nitekim bu konuda Allah 
Teala bir başka ayette şöyle buyurmuştur: "Karşı karşıya kurulmuşlar. " ı3s İnsanın 
beraber olmaktan hoşlandığı ve kendisine yakın olmasını yeğlediği dostlarıyla 
evinde ve bahçesinde birlikte vakit geçirmesi, aldığı en büyük zevklerden ve his
settiği en büyük mutluluklardan biridir. Bu şekilde Cennetlikler, sevdiklerinden 
uzak olmaz. Sevdikleri ile kendileri arasına başkaları girmez. Doğrusu onların 
koltukları sevdiklerinin koltukları ile yan yanadır. 

Müttakilerin eşlerinin ceylan gözlü huriler olduğu belirtilmiştir. Kur'an' ın bir 
çok yerinde müttakiler bu iki sıfat ile vasıflandırılmıştır. 

Ebu Ubeyde bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Onları erkek ile kadının ev
lenmesi gibi evlendirir ve çift haline getiririz. "  Yunus da şöyle demiştir: "Burada
ki �� jj ifadesi, müttakilerin hurilerle yan yana konduğu anlamına gelir. Yani 
nikah akdinin gerçekleştiği manasını ifade etmez . "  O delil olarak da Arapların bir 
kadınla nikah akdi yaptıkları zaman � � JJ yerine � Jj demelerini ileri sür
müştür. Nitekim Allah Teala da şöyle buyurmuştur. 45� JJ ı)� j 4:., �..i "'5".1; Lili 
(Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık. ) 1 39 Şu hadiste de bu 
şekilde bir kullanım mevcuttur: 01 ).iı ;,r, � � �L..;.. jj l; (Bu kadını, mehir ola
rak bildiğin Kur'an ayetlerini ona öğretmen karşılığında sana nikahladık. ) 140 

138 el-Vakıa 56/16. 
139 el-Ahzab 33/37 .  
140 Buhari, Vekale, 9; Nikah, 40. 
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YCınus'un dışındaki bazı alimler ise şöyle demiştir: "Araplar, nikah yaptıkları 
zaman öt_,..� � 3; ifadesini kullanırlar." 

Ezheri şöyle diyerek bu görüşe karşı çıkmıştır: "Araplar nikah akdi için.w:-3j 
öİ_,.. ı � J; , öl .r• I ifadelerini kullanırlar. öİrL � 3; ifadesi onların sözlerinde 
yoktur. Ancak Kur'an'da bu şekilde bir kullanım vardır: "ı.r.- �J� �G:-.)jj" Bu 
ayetteki L:-jj fiili yan yana getirmek anlamına gelir. Buna göre �G:-)j ifadesi , 
birleştirmek ve çiftleştirmek anlamına gelir. Bir başka ifade ile, müttakilerin huri
lerle bir araya getirilmesini onlarla eşleştirilmesini ifade eder." 

Aralarında Mücahid' in de bulunduğu bir grup müfessire göre bu ifade, müt
takilerin hurilerle evlendirilmesini ifade eder. 

Kanaatime göre, burada Cjj fiilinin kullanılması, nikaha delalet eder. Bu 
fiilin � harf-i cerri ile kullanılması ise birlikte olmaya, yan yana gelmeye işaret 
eder. Dolayısıyla iki görüş arasında bir fark yoktur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Huriler 

Mücahid huriler hakkında şöyle demiştir: Bakışlar, onlara bakınca şaşar. El
biselerinin üstünden bacaklarının iç kısmı görülür. Onlara bakan kimse aynada 
gördüğü gibi karaciğerlerinde yüzünü görür. Çünkü, cildleri ince, ten renkleri 
açıktır. " 

Katade ise şöyle demiştir: "J_,.,..JI kelimesi beyaz anlamına gelir." 

İbn Abbas ve Mukatil de buna benzer bir ifade kullanmıştır: ";.r-JI kelimesi, 
beyaz yüz; .r.JI kelimesi ise, güzel göz anlamına gelir. " ,\JJ>' .:..,.? tabiri, gözün 
siyah kısmının son derece siyah, beyaz kısmının son derece beyaz, kirpiklerin de 
son derece güzel, siyah ve uzun olması anlamına kullanılır. Bir kadın için 'IJy 
sıfatı ancak gözünün beyaz kısmının beyazın en koyu tonunda olmasının yanı 
sıra, teninin de beyaz olması durumunda kullanılır. 

Allah Teala hurileri, beyaz tenli, güzel ve cazibeli olmakla tavsif etmiştir. Nite
kim konuyla ilgili b ir başka ayette ise şöyle buyurmuştur: "O konutlarda iyi huy
lu, güzel kadınlar vardır. " 141 Hurilerin beyazlığı tenlerinde, güzelliği yüzlerinde ve 
cazibeleri gözlerindedir. Allah Teala Cennetliklerin kadınlarını en güzel sıfatlarla 
tavsif etmiştir. Bu anlattığı vasıflarla, onların hiç söz etmediği güzelliklerine de 
işaret etmiştir. 

Kadınların güzelliği hakkında ayrıntılı bilgi verecek olursak, övülen ve güzel 
kabul edilen yüzleri, bedenleri ve huyları hakkında şunları söyleriz: 

141 er-Rahman 55/70. 
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Kadının dört yerinin beyaz olması güzeldir: 
a- Ten rengi. 
b- Gözünün beyaz kısmı. 
c- Başının saçlarını ortadan ikiye ayırdığı kısmı .  
d - Dişleri. 
Kadının dört yerinin siyah olması güzeldir: 
a- Gözünün siyah kısmı. 
b- Saçları. 
c- Kirpikleri. 
d- Kaşları . 
Kadının dört yerinin al olması güzeldir: 
a- Dudakları. 
b- Dili. 
c- Sağ yanağı 
d- Sol yanağı 
Ayrıca beyaz tende al yanaklar, al dudaklar kadının güzelliğine güzellik katar. 
Kadının üç yerinin yuvarlak olması güzeldir: 
a- Yüzü. 
b- Başı. 
c- Tobuğu. 
Kadının dört yerinin uzun olması güzeldir: 
a- Boyu. 
b- Boynu. 
c- Saçı. 
d- Kaşları ve kirpikleri. 
Kadının üç yerinin enli olması güzeldir. 
a- Alnı. 
b- Gözü. 
c- Yüzü. 
Kadının üç yerinin küçük olması güzeldir: 
b- Ağzı. 
c- Avuçları. 
d- Ayağı. 
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Kadının üç yerinin güzel kokması makbuldür: 
a- Ağzı. 
b- Burnu. 
c- Saçlarını ayırdığı yer. 
Kadının bir yerinin dar olması güzeldir. 

Allah Teala, hurilerden bahsederken onların güzel ahlakı hakkında şöyle 
buyurmuştur: �ı)\ �_i (Eşlerini çok severler ve hep bir yaştadırlar. )  '-:-' _i142 keli
mesi '-:-'Jr'un çoğuludur. Huyu, şirinliği ve vücut yapısı ile kocasına kur yapan 
kadın anlamına gelir. İbnu' l-A'rabi şöyle demiştir: '-:-' JJ; kelimesi kocasına itaat 
edip şirinlik yapan kadınlar anlamına gelir. Ebu Ubeyde ise bu kelimenin, "ko
casına itaat eden güzel kadın" manasına geldiğini söylemiştir. Müberrid ise, bu 
kelimenin "kocasına aşık kadın" anlamını ifade ettiğini belirtmiştir. Buhar! ise 
"Sahih"inde bu kelimenin "cilve yapan kadın" anlamına geldiğini belirtmiştir. ı43 
Bu ifade (el-Vakıa 56/37)  hurilerin ahlakını tavsif eder. Diğeri ise (et-Tur 52/20) onla
rın fiziksel özelliklerini anlatır. Allah Teala'nın hurileri nitelendirdiği sıfatlar düşü
nülünce, onların bu sıfatları ve kendisinden bahsedilmeyen daha başka sıfatları 
kendilerinin ayrılmaz bir parçası gibi taşıdıkları anlaşılır. 

21 . İnanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soylarını 
da katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazan
dıklarına karşı b ir reh indir. 

Tefsiri : 
Allah Teala müttakilere verdiği nimeti, zürriyetlerini de onların derecesine 

çıkarmakla tamama erdirdiğini haber verdi . Halbuki, zürriyetleri kendileri gibi 
amel etmemişti. Ancak, mutluluktan gözleri ışıldasın, sevinç ve huzurları tam 
olsun diye onları kendi derecelerine yükseltti. Üstelik bu yükseltme yüzünden 
babaların amelinden hiçbir şeyin eksilmediğini, onları yüksek makamlardan dü
şük makamlara indirmediğini haber verdi .  Aksine oğulları babalarının derecesi
ne yükselttiğini , babaların ecir ve derecelerini ise tam olarak lutfettiğini bildirdi. 
Ayetin devamında ise, faziletli işler yapan kimselere karşı bu şekilde muamele 
ettiğini , sadece adalete riayet etmekle kalanlara ise böyle bir muamelesinin bu
lunmadığını ifade etti: 

142 el-Vakıa 56/37. 
143 Buhari, Bed'ul-halk, 8. 
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Kadının dört yerinin beyaz olması güzeldir: 
a- Ten rengi. 
b- Gözünün beyaz kısmı. 
c- Başının saçlarını ortadan ikiye ayırdığı kısmı . 
d- Dişleri. 
Kadının dört yerinin siyah olması güzeldir: 
a- Gözünün siyah kısmı. 
b- Saçları . 
c- Kirpikleri. 
d- Kaşları . 
Kadının dört yerinin al olması güzeldir: 
a- Dudakları. 
b- Dili. 
c- Sağ yanağı 
d- Sol yanağı 
Ayrıca beyaz tende al yanaklar, al dudaklar kadının güzelliğine güzellik katar. 
Kadının üç yerinin yuvarlak olması güzeldir: 
a- Yüzü. 
b- Başı. 
c- Tobuğu. 
Kadının dört yerinin uzun olması güzeldir: 
a- Boyu. 
b- Boynu. 
c- Saçı. 
d- Kaşları ve kirpikleri. 
Kadının üç yerinin enli olması güzeldir. 
a- Alnı. 
b- Gözü . 
c- Yüzü. 
Kadının üç yerinin küçük olması güzeldir: 
b- Ağzı. 
c- Avuçları . 
d- Ayağı. 
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Kadının üç yerinin güzel kokması makbuldür: 
a- Ağzı. 
b- Burnu. 
c- Saçlarını ayırdığı yer. 
Kadının bir yerinin dar olması güzeldir. 

·:· 91 

Allah Teala, hurilerden bahsederken onların güzel ahlakı hakkında şöyle 
buyurmuştur: �ı;ı �)- (Eşlerini çok severler ve hep bir yaştadırlar. ) '-:"' J-142 keli
mesi '-:"'Jr'un çoğuludur. Huyu, şirinliği ve vücut yapısı ile kocasına kur yapan 
kadın anlamına gelir. İbnu' l-A'rabi şöyle demiştir: '-:"'Jr kelimesi kocasına itaat 
edip şirinlik yapan kadınlar anlamına gelir. Ebu Ubeyde ise bu kelimenin, "ko
casına itaat eden güzel kadın" manasına geldiğini söylemiştir. Müberrid ise, bu 
kelimenin "kocasına aşık kadın" anlamını ifade ettiğini belirtmiştir. Buhar! ise 
"Sahih"inde bu kelimenin "cilve yapan kadın" anlamına geldiğini belirtmiştir. 143 
Bu ifade (el-Vakıa 56/37) hurilerin ahlakını tavsif eder. Diğeri ise (et-Tar 52/20) onla
rın fiziksel özelliklerini anlatır. Allah Teala'nın hurileri nitelendirdiği sıfatlar düşü
nülünce, onların bu sıfatları ve kendisinden bahsedilmeyen daha başka sıfatları 
kendilerinin ayrılmaz bir parçası gibi taşıdıkları anlaşılır. 

21 . İnanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soyların ı  
da katarız. Onların işlediklerinden h içbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazan
dıklarına karşı bir rehindir. 

Tefsiri : 
Allah Teala müttakilere verdiği nimeti, zürriyetlerini de onların derecesine 

çıkarmakla tamama erdirdiğini haber verdi . Halbuki, zürriyetleri kendileri gibi 
amel etmemişti. Ancak, mutluluktan gözleri ışıldasın, sevinç ve huzurları tam 
olsun diye onları kendi derecelerine yükseltti. Üstelik bu yükseltme yüzünden 
babaların amelinden hiçbir şeyin eksilmediğini, onları yüksek makamlardan dü
şük makamlara indirmediğini haber verdi .  Aksine oğulları babalarının derecesi
ne yükselttiğin i, babaların ecir ve derecelerini ise tam olarak lutfettiğini bildirdi. 
Ayetin devamında ise , faziletli işler yapan kimselere karşı bu şekilde muamele 
ettiğini ,  sadece adalete riayet etmekle kalanlara ise böyle bir muamelesinin bu
lunmadığını ifade etti: 

142 el-Vakıa 56/37. 
143 Buhari, Bed'ul-halk, 8 .  
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�j � � 0.;ı j5 (Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. )  Bu kayıt 
ile Allah Teala, oğulların babaların yanına yükseltilmesiyle iki grup arasında bir 
eşitliğin meydana geldiği şeklinde ortaya çıkabilecek bir yanlış düşün:cenin önü
ne set çekmiş oldu. Nitekim atalar hakkında �� �� &; f-AGi l.Aj (Onların 
amellerinden de bir şey eksiltmedik. ) buyurmuştur. Ayetin bu kısmı da, babala
rın derecesinin oğulların derecesine indirileceği ve onların mükafatlarının oğulla
rı ile kendi aralarında paylaştırılacağı, sonunda mükafatlarının azalacağı şeklinde 
ortaya çıkabilecek b ir yanlış anlamanın önüne set çekmektedir. Bir başka ifade 
ile ayetin bu kısmı ,  babaların mükafatlarından hiçbir şeyin Allah tarafından ek
siltilmeyeceği anlamına gelir. 

22. Onlara canların ın istediği meyve ve etten bol bol verdik. 

23. Orada karşılıklı kadeh gezdirecekler, ama burada ( içki yüzünden ) 
ne saçmalama vardır ne de günaha girme. 

24. Sedefteki inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşırlar. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala, muttakilere, bol bol et, meyve ve içecek verece�ı
ni, onların şarap kadehlerini elden ele gezdireceklerini ,  birinin içip, dahcı sonra 
arkadaşına kadehi uzatacağını, böylece sevinç ve mutluluklarının zir·..ıeye çıka
cağını bildirdi. 

Ancak Allah Teala, bu şarapta, içenlerin saçmalamasına ve günaha girmesi
ne neden olan özelliklerin bulunmadığını belirtti. f�l� 'l..ı � _;;j 'l 

_
(Ama burada 

( içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme. ) j;J (saçmalama) 
sözcüğü ile kötü sözler, düşmanlık, dargınlık ve argo kelimelerin olmayacağı ifa
de edilmiştir. f.;� (günaha girme) ile de, şarap içenin günaha girmesine neden 
olan bütün kötü özelliklerin olmayacağı anlatılmıştır. Allah Teala bu ayette gü
nah yoktur buyurmadı. Bunun yerine �l; '1 j (günaha girme yoktur) buyurdu. 
Bu şu anlama gelir: Orada, müttakileri günaha sevk edecek bir neden yoktur, 
içki yüzünden birbirlerini günaha sürüklemezler, Allah ve melekleri de bu şarabı 
içmelerinden dolayı onları günahkar kabul etmez, ağızlarından ne kötü bir söz 
çıkar ne de kendileri bir günaha bulaşırlar. 

Daha sonra Allah Teala müttakilerin etrafında dönen hizmetçileri, tenlerinin 
beyaz olması hususunda inciye benzetti . Ayette geçen �� ifadesi , ellerin do-

ı 
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kunmasıyla kirlenmekten korunmuş anlamına gelir. Yani yaptıkları hizmet, söz 
konusu güzelliklerini gidermez. Renklerine, göz kamaştıran hallerine ve berrak
lıklarına bir zarar vermez. Müttakilerin hizmetine verildikleri halde , muhafaza 
edilmiş inciler gibidirler. Bir başka ayette Allah Teala onları şu şekilde tavsif et
miştir: "Etraflarında ölümsüz h izmetçiler dolaşır, onları görünce saçılmış inciler 
sanırsın . " 144 Bu gençlerin saçılmış olarak vasıflandırılmasında, efendilerinin ihti
yaçlarını ve hizmetlerini karşılamak için seferber olduklarına, sağa sola gidip gel
diklerine ve bulundukları mekanın da geniş olduğuna bir işaret söz konusudur. 
Bulundukları mekan o derece geniştir ki, orada darlık yüzünden karşı karşıya 
gelmezler. 

25. Birbirlerine dönüp sorarlar. 

26. Derler ki: Gerçekten biz, bundan önce ailelerimiz arasında korku 
içindeydik. 

27. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. 

28. Biz bundan önce yalnız O'na yalvarırdık. Çünkü iyilik eden de, 
esirgeyen de O'dur. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala müttakilerin Cennetteki konuşmalarından bahsetti. 
Onlar orada birbirlerine şöyle diyeceklerdir: "Gerçekten biz, bundan önce aile
lerimiz arasında korku içindeydik. " Yani biz, ailemiz, akrabalarımız ve aşiretimiz 
içinde güvenli bir yerde bulunduğumuz halde korkuyorduk. İşte taşıdığımız bu 
korku, Allah' ın bize lütufta bulunmasına ve korktuğumuz şeylerden bizi emin kıl
masına vesile oldu . Vücudun içine işleyen azabdan bizi korudu. Bedbaht kimse
lerin durumu ise ,  bunun tam tersidir. Onlar, ailelerinin içinde mutlu idiler. İşledik
leri kötülüklere rağmen mutlu haldelerdi. Halbuki müttakiler, iyilik işlemelerine 
rağmen yinede korku içinde idiler. Bu yüzden Allah Teala onların korkularını en 
büyük güven duygusuna dönüştürdü. Bedbaht olanların güven duygularını da 
en büyük korkuya dönüştürdü. 

Yalnızca Allah'tan yardım dilenir. 

144 el-İnsan 76/19. 
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Daha sonra Allah Teala onların dünyadaki hallerinden bahsetti. Dünyada 
iken müttakiler, yalnızca Allah'a ibadet ederlerdi . İşte bu ibadetleri kendilerini 
Allah'ın yakınına, civarına ve lütfunu gösterdiği mekana ulaştırdı . Bütün bun
lara, Allah Teala'nın iyilik ve rahmet sıfatları sayesinde kavuştular. Çünkü Allah 
Teala son derece iyi ,  son derece merhametlidir. Surenin başında beş hususa, bu 
ayete kadar anlatılan hususlar için yemin edilmiştir. 145 

.:.,:s; �� rJıG:;-j.}j Ebu Ubeyde bu ayeti şu şekilde tefsir etmiştir: "Onları erkek 
ile kadının evlenmesi gibi evlendirir ve çift haline getiririz . "  Yunus ise şöyle demiş
tir: "Bu ayet 'onları hurilerin yanına koyduk. ' anlamına gelir. Yani bir nikah akdi
nin gerçel,lcştiği manasını ifade etmez. Çünkü Araplar evlenmek için l-6-: � J) ta
birini değiı, � 3; tabirini kullanırlar. " İbnu Nasr da onu destekler şekilde şunları 
söylemiştir: "Kur'an' ın bu kelimi kullanışı, Yunus'un görüşüne dela.Iet eder. Çün
kü Allah Teaia şöyle buyurmuştur: 4-St;.;;-jj ıj j l� �j � Lili (Zeyd, o kadından 
ilişiğini kesince biz onu sana nikdhladık. ) 146 Eğer nikah akdi � c.:::-J} şeklinde 
ifade edilecek olsaydı ,  bu fiil, bu ayette � �� Jj şeklinde ifade edilirdi . "  

İbnu's-Selam şöyle demiştir: "Temim kabilesi , nikah akdi için öİrl � 3; ve 
� � J) tabirlerini kullanırlar. " Bu bilgiyi Kisfü de nakletmiştir. Ezheri ise şöyle 
demiştir: "Araplar nikah akdi için öl rl ..::.�·Jj ve öİrl ..:....> J} ifadelerini kullanırlar. 
Sözleri arasında öİ r� � J} diye bir kullanım yoktur. Allah Tea.Ia'nın p� jjj 
.:.,:s; J� ayeti ise , 'Onları hurilerle bir araya getirdik. ' anlamına gelir. " 

. . -

Ferra da şöyle demiştir: "Kur'an'daki bu kullanım, Ezd Şenue kabilesine aittir. " 

Vahidi ise şöyle demiştir: "Bu konuda en güzel görüş Ebu Ubeyde'ye aittir. 
Çünkü o, bu fiilin nikah akdi anlamına değil de, eşleştirmek manasına geldiğini 
belirtmiştir. Bir şeyin çift hale getirildiğini ifade etmek için _,,>-� .ı..::.::--J) \.,) L.ıl5 (0 
tekti, ötekiyle onu çift hale getirdim) cümlesinin kullanılması da bu kabildendir. 
Bu ifade, _,,>-� � \.,) L.ılS ifadesine benzer. 

Bu fiil, evlenme anlamına kullanıldığı zaman, bu fiilin '":"' harf-i cerri ile kulla
nılmadığını görüşünde olanlara göre bu harf-i cerrin olmaması gerekir. 

Kanaatime göre bu fiile verilen iki anlamın da birden kastedilmiş olmasında 
bir mani yoktur. Şöyle ki; bu fiil, Mücahid' in "Onları hurilerle nikahladık. " şeklin
de ayeti yorumlamasında olduğu gibi evlenmek anlamına gelir. '-:"' harf-i cerri ise , 
bir arada olma ve yan yana -olma anlamlarına delalet eder. Bu durum, '-:" harf-i 
cerrinin hazfedilmesinden daha beliğdir. 

Her şeyin en iyisini Allah Teala bilir. 147 

145 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s .  264-278. 
146 el-Ahzab 33/37. 
147 Hadi'l-ervah, s .  180. 
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Bu ayet (et-TCır 5 1/21 ) , Cennet'te müminlerin zürriyetini onlara ilhak edeceği
ni ve zürriyetlerinin de onlarla aynı derecede olacağını gösterir. Buna rağmen, 
babaların evlatlarının derecesine inecekleri düşünülemez. Çünkü Allah Teala, 
onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmeyecektir. Aksine zürriyetlerini kendile
rinin derecesine yükseltecektir. Bu arada babaların mükafatlarını da tam olarak 
verecektir. 

Evlatların babaların derecesine yükseltilmesi kendi amelleri sayesinde ol
mamıştır. Aksine babalarına tabi olmaları sonucu olmuştur. Buradan hareketle 
bir kimse çıkıp, kafirlerin de zürriyetlerinin her ne kadar babalarının amelini iş
lemeseler de kendilerine ilhak edileceği vehmine kapılabilir. Ancak Allah Teala 
"Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. " 148 buyurmak suretiyle böyle bir yanlış 
anlamanın önüne set çekmiştir. 

Allah Teala'nın �-) r-+> LWı �LA.;� ��� �lj ı;...ı .jlilj (İnanan, soy
ları da imanda kendilerine uyan kimselere soylarını da katarız. ) buyruğu iyice 
düşünülmelidir. Dikkat edilirse bu ayette , zürriyetlerin babalarına tabi olmaları 
atıf harflerinden vav ile ifade edilmiştir. Ayrıca haber, durumu bu şekilde olan 
müminlere aittir. Bu cümledeki haber, iki özellik olunca geçekleşir: 

Babaların iman etmesi. 

Allah Teala' nın nesillerini onlara tabi kılması. 

Bu, bütün müminlere kendi nesillerinin tabi olacağı anlamına gelmez. Eğer 
burada_ böyle bir anlam kastedilmiş olsaydı, şöyle buyrulurdu : � iri 0)J\J 
r+'_J; ( iman edenlere nesilleri tabi olur. ) .  Bu ayette çocukların babalara tabi 
olmasının vav harfi ile atfedilmesi haberin gerçekleşeceğini ama mübtedanın 
bütün fertleri hakkında gerçekleşmesinin söz konusu olmadığına delalet eder. 
İmam Müslim' in Hz. Aişe 'den rivayet ettiği şu hadis de bu kabildendir: "Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- cenaze namazını kılması için ensardan bi
rinin çocuğu getirildi. Ben 'Ey Allah' ın Elçisi! Bu çocuğa müjdeler olsun! Hiçbir 
kötülük işlemedi . Kötülük nedir bilmedi . '  dedim. Bunun üzerine Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: Ey Aişe! Bundan başka sözün yok mu?! 
Allah Teala Cenneti yaratmış ve Cennet için sakinler var etmiştir. Cenneti daha 
onlar babalarının bellerinde iken yaratmıştı . Allah Teala Cehennemi yaratmış ve 
Cehennem için sakinler var etmiştir. Cehennemi daha onlar babalarının bellerin
de iken yaratmıştı . " 149 Bu hadis her ne kadar genel olarak müminlerin çocukla
rının Cennete gireceğine dair şahitlik yapılsa da müminlerin bütün çocuklarının 
Cennete gireceğine şahitlik edilemeyeceğine delalet etmektedir. Müslüman biri-

148 et-TCır 51/21 .  
149 Müslim, Kader, 3 1 ;  EbCı Davud, Sürme, 18; Nesfü, Cenfüz, 58. 
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ne ait belirli bir çocuğun Cennete gireceğine şahitlik edilemez. Bu durum şuna 
benzer: Müminler Cennete girecektir. Ancak herhangi bir müminin Cennetlik 
olduğu söylenemez. Ancak Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- o kimsenin 
Cennete gireceğini buyurmuşsa o zaman onun Cennetlik olduğu söylenir. Birçok 
kimseye problemli gelen ve Ahmed b. Hanbel' in "sahih değil" diyerek reddettiği 
hadisin açıklaması bu şekildedir. Müslümanların çocuklarının Cennete girmeye
ceğini söyleyenler çok uzak te'villere kapılmışlardır. 150 

Kays, Amr İbn Mürre, Said İbn Cübeyr ve İbn Abbas kanalıyla Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Allah 
Teala müminin zürriyetin i kendi derecesine yükseltir. Her ne kadar onlar, amel 
bakımından kendisinden daha alt seviyede olsa da, mutluluktan gözlerinin parla
ması için bunu gerçekleştirir. [Daha sonra Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şu 
ay�ti ok\lmuştur: � � �dl \.4j ��� � t:.Wi .;.>�� f-$�; f+!;.:,ıj ıfa\ .j.�lj 
�� � (inanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soyların ı  da kata
rız. Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz) Sonra şöyle buyurmuştur: Ev
latlara verdiğimiz şeyler yüzünden babaların mükafatından bir şeyi eksiltmeyiz . 151 

İbn Merduveyh tefsirinde Şüreyk, Salim el-Eftas ve Said İbn Cübeyr kana
lıyla İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Bir kimse Cennete girdiği zaman, 
ana-babasını, eşini ve çocuklarını soracak. Ona, onların kendi derecesine veya 
ameline ulaşamadıkları söylenecek. Bunun üzerine o kimse şöyle nida edecektir: 
Ey Rabbim! Ben hem kendim hem de onlar için amel ettim. Bunun üzerine on-. � 
!ara ilhak edilmesi emredilir." Daha sonra lbn Abbas şu ayeti okumuştur: ".j:�lj 
�j1 � \j;jj ��� r-P�1 f+!;,�lj ıJ.;i ( İnanan, soyları da imanda kendilerine 
uyan kimselere soylarını da katarız. )  

Tefsir alimleri bu ayette geçen �j1 kelimesinin küçükler mi ,  büyükler mi, 
yoksa her iki tür anlamına mı geldiği -konusunda ihtilafa düşüp üç farklı görüş 
ileri sürmüşlerdir. Buradaki ihtilaf, hat olan 0\.4...L kelimesinin zü' l-hali konusun-. ... . . 
daki farklı görüşlerden kaynaklanır. Bu kelimenin tabi olan zürriyetten hal oldu-
ğu ileri sürüldüğü gibi kendilerine tabi olunan müminlerden de hal olduğu ileri 
sürülmüştür. 

a) �j; Kelimesi ile büyük insanlar (akıl-baliğ kimseler) kastedilir: Bir grup 
alim şöyl� demiştir: Ayetin anlamı şu şekildedir: İman edenler ve imanları konu
sunda zürriyetlerini de kendilerine tabi kıldığımız, onların da kendileri gibi amel 
ettiği kimseleri, babalarıyla aynı dereceye koyarız. 
-------- - ------
150 Tarlku' l-hicreteyn, s. 368-369. 
151  Bezzar, Müsned, I I I ,  70. Heysem! bu  rivayet hakkında şöyle demiştir: "Bu hadisin senedin

de Kays İbn Rabi' vardır. Şu'be ve Sevri onun sika olduğunu söylemiştir. Arıcak o, zayıf bir 
ravidir. bk. Heysem!, "Mecmau'z-zevfüd, VJI, 1 14. 
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��� 1;..t;•:� lj152 kıraati de ��� kelimesi ile akıl-baliğ kimselerin kastedildiği 
görüşünü desteklemektedir. Çünkü bu kıraate göre tabi olmak fiili zürriyete isnat 
edilmiştir. Nitekim şu ayet-i kerimelerde �� lafzı yetişkin insanları ifade etmek 
için kullanılmıştır. 

-

0-�:l "..j �jl� �) Zr,j ( . . .  onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı . . .  ) 153 

\�� ı-0 0l5 -�! r) f d..;- ;_; �� (Ey Nuh ile beraber gemiye bindirdik/e
rimizin soyundan ge'tenler! Hiç şüphesiz Nuh, şükür görevini yerine getiren bir 
kuldu. ) 154 

0J1�7dı j.;...; � �İ r"� � �� t.:SJ (Biz de onlardan sonra gelen bir nesil
dik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin? dememeniz için { böyle 
yaptık} . ) 155 Bu söz, yaşça ileride olan ve akıl sahibi kimseler tarafından söylen
miştir. 

Ayrıca Said İbn Cübeyr' in İbn Abbas'tan merfCı' olarak naklettiği şu rivayet 
de bu görüşü desteklemektedir: "Allah Teala, müminin zürriyetini, her ne kadar 
kendisi gibi amel işlememiş olsalar da, mutluluktan gözlen ışıldasın diye onun 
derecesine yükseltir. "  Bu rivayet göstermektedir ki , müminin zürriyeti kendisine 
amelleri sayesinde ulaşmıştır. Ancak onların işlediği ameller, kendilerinin baba
larının derecesine ulaşmasına yetmemiştir. Bu yüzden Allah Teala onları, eksik 
amellerine rağmen babalarının derecesine yükseltmiştir. 

Ayrıca; iman, söz, amel ve niyetten ibarettir. Bunlar da ancak akıl-baliğ in
sanlarda gerçekleşir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: "Allah Teala, mü
minin zürriyetini ,  kendisi gibi iman ettiği sürece onun derecesine çıkarır. " Tabi 
olmanın gerçek anlamı budur. Nitekim Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel
lem- eşlerinin de onunla aynı derecede olması tebaiyet yoluyladır. Yoksa onlar, 
amelleriyle onun derecesine ulaşamazlar. 

b) ��� kelimesi ile küçükler kastedilmiştir: Bir diğey grup alim ise şöyle de
miştir: Bu ayette bu lafız ile küçükler kast edilmiştir. Ayetin anlamı ise şu şe
kildedir: "İman edenler ve iman bakımından her ne kadar küçük yaşta olsalar 
da babalarının imanı konusunda zürriyetlerini onlara tabi kıldığımız . . .  " Küçük 
çocuklar, miras, diyet, cenaze namazı, Müslüman mezarlığına gömülme gibi ko
nularda yetişkinlerle aynı hükme sahiptir. Ancak yetişkinlere özgü bir takım hü
kümler konusunda onlarla akıl-baliğ kimseler arasında bazı farklar vardır. 

152 Ayetin bir diğer kıraati ise, ��ı> r-"l:...,;lJ şeklindedir. bk. el-Hemedani, el-Ferid, iV, 371 .  
[Mütercim] 

153 el-En'am 6/84. Bu ayette geçen ·ı.:•u:ı kelimesindeki zamirin mercii hakkında ihtilaf edilmiş
tir. Bir görüşe göre bu zamir, kendisine en yakın kelime olan c1''a döner. Diğer bir görüşe 
göre ise, kendisinden bahsedilen &IJ!l peygambere döner. bk. Semin Halebi, ed-Durru'l
masO.n, V, 27.  

154 el-İsra 1 7/3. 
155 el-A'raf 711 73.  
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Bu durumda �L>.:L lafzı, nasb makamındadır. Çünkü mef'ulün halidir. Bu 
durumda ayetin takdiri şu şekildedir: .L ':J ı .:.ıL.�!'-:-' �4.;� r�i1 (Zürriyetlerini 
babalarının imanı ile onlara tabi kıldık. ) 

Şu görüş bunun doğru olduğunu gösterir: Akıl-baliğ olanların, sevap ve 
ceza konusunda kendilerine ait hükümler vardır. Dünyalık işlere yönelik hü
kümlerde, sevap ve ceza gibi konularda babalarına tabi değillerdir. Aksine kendi 
başlarına bağımsız haldedirler. Eğer burada zürriyet ile akıl-baliğ kimseler kas
tedilmiş olsaydı, sahabenin buluğa eren çocukları onlarla aynı derecede olur
du. Tabiunun buluğa eren evlatları da babalarıyla ayın dereceye yükselirlerdi . 
Kıyamete kadar da böyle devam ederdi . Sonradan gelenler önceden gelenlerin 
derecesinde olurdu. 

Ayrıca ayette zürriyet, derece ve iman bakımından babalarına tabi kılınmış
tır. Eğer zürriyet lafzı ile akıl-baliğ kimseler kastedilmiş olsaydı iman bakımından 
tabi kılınmazdı .  Çünkü onların bağımsız imanları vardır. 

Allah Teala Cennetteki dereceleri, bağımsız imana sahip kimseler için amelle
rine göre ayarlamıştır. Onlara tabi olanları ise , daha önce belirtildiği gibi amelleri 
olmasa bile ailelerinin yanına yükseltmiştir. Aynı şekilde Cennetliklere hizmet eden 
huriler de efendileriyle aynı derecededirler. Halbuki onların hiç amelleri yoktur. 
Mükellefler ise böyle değildir. Onlar, amellerine göre derecelere yükseltilirler. 

c) �) kelimesi ile hem yetişkinler heın de küçükler kastedilir. Aralarında 
Vahidl'nin de bulunduğu bir grup alim, bu kelımenin hem küçükler hem de ye
tişkinler anlamına geldiğini söylemiştir. Çünkü büyük, kendi imanında babasına 
tabi olur. Küçük ise, babasının imanı ile yine babasına tabi olur. 

�j� kelimesi , hem tekil hem de çoğul, yetişkinler, küçükler, baba ve oğullar 
için ku

_
llan;l.ı.

r. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: .j ��� � Cı � �lj 
ı;,ı�ı ...:ü.JI (Onların zürriyetlerin i  dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için 
büyük bir ibrettir. )  156 Bu ayette �)� kelimesi atalar anlamına gelir. 

İman kelimesi ,  hem tebaiyet yoluyla hem de kesbi irade ile kazanılan inanca 
denir. Tebaiyet yoluyla sahip olunan inanca iman denmesinin örneği şu ayet-i 
kerlmedir: 157:\.:."�;. ;j) .r.� Bu ayete göre hata ile bir mümini öldüren kimse, 
çocuk yaşta bir köle azat etse, üzerine düşen görevi yerine getirmiş olur. 

Ayrıca seleften nakledilen görüşler de bunu destekler. Mesela Said İbn 
Cübeyr' in İbn Abbas' tan naklettiği şu rivayette olduğu gibi :  "Allah Teala, mü
minin zürriyetini , her ne kadar onlar kendisi gibi amel etmese de, mutluluktan 
gözleri ışıldasın diye kendi derecesine çıkartır." İbn Abbas daha sonra bu ayeti 

156 Yasin 36/4 1 .  
1 5 7  en-Nisa 4/92. 
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okumuştur. İbn Mes'Cıd ise bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Kişi önceden yaşar. 
Arkasından zürriyeti gelir. Sonra bu kişi Cennete girerse, zürriyeti de, her ne 
kadar o dereceyi hak edecek bir amel işlemeseler bile onun katına yükseltilir. 
Böylece mutluluktan gözlerinin ışıldaması sağlanır. " Ebu Miclez de şöyle demiş
tir: "Cennetteki kişi, dünyada iken nasıl ki evlatlarının başında toplanmasını isti
yorsa, ahirette de Allah Teala çocuklarını onun yanında bir araya getirir. " Şa'bi 
şöyle demiştir: "Allah Teala, babalarının ameli ile çocuklarını Cennete sokar. " 
Kelbi İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Eğer babaların derecesi daha 
yüksekse, Allah Teala oğulları babalarının derecesine yükseltir. Şayet oğulların 
derecesi daha yüksekse, babaları oğullarının derecesine yükseltir. " İbrahim de 
şöyle demiştir: "Oğullara, babalarına verilen mükafatın benzeri verilir. Ancak ba
baların mükafatından da hiçbir şey eksilmez . "  

Ayet hakkında varid olan şu iki kıraat bu görüşün doğru olduğunu gösterir : 

1) �j� f-+' ·:;ı.) kıraatı . Bu kıraat, bu ayetin tabi olmak fiilinin kendileri
ne nispet edilmesinin mümkün olduğu akıl-baliğ kimseler hakkında olduğunu 
gösterir. Nitekim şu ayette de buna benzer b ir durum vardır: Zr .:.ı)j\İ ı u�L:.llJ 
& I� JJ r+:c. .fuı ;r' j .'.>\...:.>.� � y..?ı v:�I.: Jw,_;\İ lj �.T:�I (Muhacir ve Ensar' dan 
Islô.m 'a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca giden
ler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah 'tan razı oldular)158 

2) ��J� r-"'t:....;;İJ Bu ifade, Allah Tea!a' nın iman konusunda hüküm bakı
mından babalarına tabi kıldığı küçükler hakkındadır. 

Özetleyecek olursak, her iki kıraat de, bu lafızla hem babaların hem de on
ların zürriyetlerinin kastedildiğini gösterir. 

Kanaatime göre. bu ayette küçüklerin kastedilmiş olması daha güçlüdür. 
Çünkü dereceler konusunda sonradan gelenlerin önce gelenlerle eşit olmaması 
gerekir. Söz konusu eşitlik çocuklar hakkında söz konusu olmaz. Çünkü herkesin 
çocuğu ve zürriyeti kendi derecesinde onunla birliktedir. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. ıs9 

İnanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soyların ı  da kata
rız. Onların işlediklerinden h içbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazandıkları
na karşı bir rehindir. 

Bu ayeti kerimede muhatabın aklına gelebilecek bir çok yanlış düşünce bir
kaç açıdan bertaraf edilmiştir: 

--- - ---
158 et-Tevbe 9/100. 
159 Hadi'l-ervah, s. 316-3 18. 



a) Ayette "soyları da imanda kendilerine uyan" ifadesi bulunmaktadır. Böy
lece onlara uymanın, nesep bağı, yetiştirme, hür veya köle olmak gibi bir nedene 
bağlanmasının önüne set çekilmiştir. 

b) "Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. " Bu ifade ile, ilhak ve 
tebaiyetin gerçekleşmesi için babaların oğulların derecesine indirileceği şeklinde 
bir yanlış düşüncenin oluşmasına engel olunmuştur. Bu şekilde oluşabilecek bir 
yanlış anlayış "Onların işlediklerinden h içbir şeyi eksiltmeyiz. " ifadesiyle bertaraf 
edilmiştir. Bununla kendilerine uyulan babaların mükafatlarından hiçbir şeyin 
eksiltilmeyeceği haber verilmiştir. Daha net ifade edecek olursak, Allah Teala 
müminlerin mutluluktan gözlerinin ışıldaması için , amelleriyle kendi bulunduk
ları dereceleri hak etmeseler bile , oğullarını onların derecelerine yükselteceğini 
belirtmiştir. 

c) "Herkes kazandıklarına karşı bir reh indir. " Ayetin bu kısmı babalara 
tabi olmanın hem Cennetlikler hem de Cehennemlikler hakkında olduğu şek
linde bir yanlış anlamanın önüne geçmektedir. Çünkü bu durum, kafirler hak
kında değil sadece müminler hakkında geçerlidir. Allah Teala hiç kimseye yap
tıklarının karşılığı dışında ceza vermez. Ama insanlar amel işlemese bile onları 
mükafatlandırabilir. 160 

Dünyada iken dini bakımdan sorumlu hale gelmeden vefat eden çocuklar, 
ahirette mümin ebeveynine tabi olurlar. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

inanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soylarını  da kata-
rız. Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazandıkları-
na karşı bir rehindir. 

Allah Teala bu ayette, zürriyetleri Cennet'te babalarının yanına koyduğunu 
belirtti. Çünkü o çocuklar, iman konusunda babalarına tabi olmuşlardı . Çocukla
rın bu dereceleri hak edecek amelleri olmadığı için Allah Teala şöyle buyurmuş
tur: "Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. " Ayetin bu kısmında geçen 

H14_., ifadesindeki zamir, iman edenleri gösterir. Bu durumda ayet şu anlama 
gelir: Biz, iman edenlerin amelinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Aksine zürriyetlerini 
kendi derecelerine yükselttik. Bununla birlikte onların mükafatlarını da tam ola
rak verdik. Zürriyetlerini ise, amelleri sayesinde hak ettiklerinden daha fazlasını 
vermek suretiyle onların yanına getirdik. 

Allah' ın bu şekilde iman edenlere kendilerine tabi olan zürriyetlerini katması 
onun bir lütfudur. Buradan hareketle ceza konusunda da Allah' ın zürriyetleri 
babalarının konumuna düşüreceği şeklinde bir yanlış anlayış ortaya çıkabilir. Ce
zayı gerektiren kötü amel işleyenlerin her biri yaptığı amel karşılığında rehindir. 
Onun amelinin sorumluluğunu başka biri taşımaz. 

160 es-Savfüku'l-mürsele, 1, 391-393; İ'lamu'l-muvakkıin, IV, 204. 
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Ayette bahsi geçen ilhak, Allah' ın lütuf ihsan edip sevap vermesi durumun
da geçerlidir. Ceza ve azab vermesi durumunda ise geçerli değildir. Bu bilgi, 
Kur'an' ın bir sırrıdır. Onun hazinelerinden ortaya çıkan bir mücevherdir. Bu tür 
bilgileri Allah Teala dilediğine verir. 

Bu ayet bütün insanları kapsamaktadır: a) Bedbahtlar, b )  Mutlu kimseler, c) 
Mutlu kimseler ve onlara tabi olanlar, d) Bedbaht kimseler ve onlara tabi olanlar. 

Gerçek anlamda nefsinin iyiliğini düşünen ve akıl sahibi olan kimse, bu 
kısımlardan hangisine girdiğine bakmalıdır. Adetlere bakıp aldanmamalıdır. 
Kahramanlığa kapılıp yanılmamalıdır. Eğer mutlu insanlar arasında yer alıyor
sa, daha ilerisine geçmek için çalışıp gayret göstermelidir. Başarılı ve muvaffak 
kılmak Allah ' ın elindedir. Eğer bedbaht insanlar arasında yer alıyorsa, "Keşke 
peygamberle birlikte bir yol edinseydim. " 161 demeden önce imkan varken mutlu 
insanların tarafına geçmelidir. 162 

Allah Teala, müminlere dünyadaki çocuklarını onlara vermek suretiyle ik
ramda bulunacağını haber verdi .  Eğer Allah Teala müminler için Cennet' te ye
niden çocuklar var edecek olsaydı , onların dünyadaki çocuklarından söz ettiği 
gibi bunlardan da söz ederdi . Çünkü mutluluk dünyadaki çocuklarla olduğu gibi 
oradaki çocuklarla gerçekleşirdi .  163 

k)l j�lı j.Pı :.31 �_;1 j.;i � lS Gl Bu ayette geçen �_;ı; ifadesi, korku ve ümit 
içinde yalvarmayı da içeren ibadet etmek anlamına gelir. Bu durumda ayetin 
anlamı, "Biz bundan önce sadece Al/ah 'a ibadet ederdik." şeklinde olur. 

Bu şekildeki ibadet ve yakarmaları sayesinde Allah' ın kendilerini vücudun 
içine işleyen azabdan korumasına layık olmuşlardı .  Yoksa, kurtuluşa erenlerle 
öbür insanların birlikte yaptıkları sırf yalvarma ile buna layık olmamışlardır. Gök
lerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'tan ister. Kurtuluş ve başarı , istemek ve yal
varmakla değil, ancak ihlaslı şekilde ibadet etmekle elde edilir. 164 

Allah Teala mümin kullarının ahirette şöyle diyeceğini haber vermiştir: l:5 �ı 
�).ll 5)1 _; :.31 �)-1 � � (Biz bundan önce yalnız O'na yalvarırdık. Çünkü iyilik 

eden de, esirgeyen de O'dur. ) Bu ayette geçen �I ifadesi hem hemzenin fethası 
hem de kesrası ile okunmuştur. Fetha ile okunduğu zaman mana şu şekilde olur: 
"Biz ona yakarıyorduk. Çünkü, O hem iyilik eden hem de esirgeyendi. Kesra ile 
okunduğu zaman ise , ortaya iki ayrı cümle çıkar. Birincisi � )-1 cümlesi; ikincisi 
ise , başlangıç cümlesi olan �jll �ı _;;. �l ifadesidir. Ebu Ubeyde kesralı kıraatin 
güzel olduğunu belirtip bunu tercih etmiştir. 

--- --�-- �--�------
161 el-Furkan 25/27. 
162 er-Risaletu't-tebCıkiyye, s .  67-68. 
163 Hadi' l-ervah, s .  202 . 
164 Bedi'ıiu'l-fevfüd, Ill , 5-6. 
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29. Sen; öğüt uer. Rabbının nimeti sayesinde sen; ne bir kahinsin, ne 
de bir mecn un. 

30. Yoksa onlar: "Muhammed bir şairdir, zamanın onun aleyhine 
dönmesini gözlüyoruz" mu diyorlar? 

31 . De ki: "Gözleyin, doğrusu ben de sizinle beraber gözlemekte
yim ". 

32. Onların akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk 
mudur? 

33. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. 

34. İddialarında samimi iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler. 

35. Yoksa kendileri, h içbir şey olmadan mı  yaratıldılar. Yoksa yara
tanlar kendileri midir? 

36. Yoksa gökleri ue yeri mi yarattılar? Hayır, onlar düşünüp de inan
maz/ar. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerdeki en kısa yoldan ve en fasih ibareden oluşan hasr ve terdid 
iyice düşünülmelidir. Allah Teala burada şöyle buyurmuştur: Şu müşrikler, yok 
iken yaratılmışlardır. Kendilerini var eden bir yaratıcı olmadan mı meydana gel
mişlerdir! Kuşkusuz bu, akıl ve anlayış sahibi herkesçe imkansızdır. Bir ustası 
olmadan bir şeyin yapılmış olması, bir yaratıcısı olmadan bir şeyin yaratılmış 
olması olanaksızdır. Mesela bir adam, üzerinde bina olmayan ıssız bir yere gitse, 
sonra tekrar oraya uğrasa, bu defa orada evler, saraylar ve sapasağlam yapılmış 
binalar görse en ufak bir şüpheye kapılmadan bunları bir yapı ustasının yaptığını 
düşünür. 

Yoksa yaratanlar kendileri midir? Bu da imkansızdır. Kulun, kendi kendini 
var eden bir yaratıcı olması mümkün değildir. Var olduktan ve yaşamaya baş
ladıktan sonra ömrünü bir an, hatta bir parmak, bir tırnak, hatta hatta bir arpa 
boyu uzatmaya gücü yetmeyen kimse, yok iken kendisini var eden yaratıcı ola
bilir mi?! 
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Hiçbir §ey olmadan yaratılma ve kendi kendinin yaratıcısı olma dü§ünceleri 
çürütülünce geriye bir tek husus kaldı. O da, insanların, kendilerini yaratan bir 
yaratıcısının olduğudur. İ§te bu yaratıcı, onların ibadet edip §Ükretmesi gereken 
gerçek İlah'tır. O halde, onların yegane yaratıcısı olmasına rağmen, bir takım 
ilahları nasıl olur da o gerçek İlah'a ortak ko§arlar? ! 

Bu iki dü§ünce çürütülüp Allah ' ın yegane yaratıcı olduğunun delili ifade 
edilirken "Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar?" ayetinin buradaki yeri sorulabilir. 
Cevap olarak bu ifadenin tam yerinde kullanıldığı söylenir. Çünkü Allah Teala 
önceki iki yemin ile onların bir yaratıcısının olduğunu ve kendilerinin yaratıcı 
olmadıklarını açıkladı .  Üçüncü yemin ile de onların yaratılıp var edildikten sonra 
yaratamayan aciz varlıklar oldukları ifade edildi. Gerçekten de onlar ne kendi
lerini, ne gökleri ne de yeryüzünü yaratmı§lardır. Kendisinden ba§ka ilah olma
yan Vahid ve Kahhar olan Allah Teala onları, gökleri ve yeryüzünü yaratmı§tır. 
Oturulan yeri de oturanı da sadece O yaratır. Ulvi alemi de sufli alemi de O var 
etmi§tir. Bunların içinde ne varsa hepsini O yaratmı§tır. 165 

37. Yahut Rabbin in hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye 
hakim olan kendileri midir? 

38. Yoksa onların, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdiven
leri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsinler. 

39. Yoksa kızlar O'nun, oğullar da sizin mi?  

165 es-Savaiku' l -mürsele, il, 493-494. 
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40. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar 
ağır b ir borç altında eziliyorlar mı? 

41 . Yoksa gayba ait  bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar? 

42. Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, 
inkar edenlerdir. 

43. Veya onların Allah 'tan başka bir ilahı mı  var? Allah, onların ortak 
koştukları şeylerden uzaktır. 

44. Gökten düşen bir kütle görseler "Üst üste yığılmış bulutlardır" 
derler. 

45. Artık çarpılacak/arı günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi 
hallerine bırak. 

46. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da 
görmezler. 

47. Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çok
ları bilmezler. 

48. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, 
kalktığında Rabbini hamd ile tespih et. 

49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et. 

Tefsiri : 

Burada onların, dünyada öldürülme ve daha başka cezalarla cezalandırı
lacakları kastedilmiş olacağı gibi, berzah aleminde azab görecekleri de kastedil
miş olabilir. Bu ikinci ihtimalin doğru olması daha güçlüdür. Çünkü bu hitabın 
muhatabı olan müşriklerin çoğu dünyada bir cezaya çarptırılmadan ölmüştü. 
Burada berzah alemindeki azabın kastedilmiş olması daha güçlüdür. Müşrikler
den ölen kimseler, berzah aleminde cezalandırılacaklardır. Onlardan dünyada 
kalanlar ise , öldürme ve benzeri musibetlere maruz kalacaklardır. Özetle ifade 
edecek olursak bu ayet, müşriklerin hem dünya da, hem de berzah aieminde 
cezalandırılacakları anlamını ifade eder. 1 66 

--- --- ------
166 er-RCıh, s_ 75. 
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·',�l\'f'.;lr.;i\ı �· ��� 
NECM SÜRESİ 

[62 AyetJ 

Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Battığı zaman yıldıza anda/sun ki, 

2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azıtmadı; 

Tefsiri : 

Allah Teala bu surenin başında, düşmanlarının nispet ettiği sapıklık ve azgın
lıktan peygamberini tenzih etmek için batışı esnasındaki yıldıza yemin etti. 

Birinci ayette geçen �I kelimesinin hangi anlama geldi.ği konusunda tefsir 
alimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kelbl bu konuda lbn Abbas'ın şöyle 
söylediğini nakletmiştir: "Allah Teala burada Kur'an ile yemin etmiştir. Çünkü 
peygamberine dörder ayet, üçer ayet, sure sure gibi peyderpey vahiy indirmiştir. 
İlk gelen Kur'an ayetleri ile son gelen Kur'an ayetleri arasında yirmi yıllık bir za
man dilimi vardır. " Ata da buna benzer bir rivayeti ondan nakletmiştir. Bu aynı 
zamanda, Mukatil, Dahhak ve Mücahid' in de görüşüdür. Ferra da bunu tercih 
etmiştir. Buna göre Kur'an , farklı zamanlarda indiği için �I olarak isimlendi
rilmiştir. Araplar ayrı ayrı olmayı ,�I ayrılmış vaziyette olanı da � ı derlerdi .  '7'1.::.sJı i � tabiri ise kitapların bölümleri anlamına gelir. Arapçada ı_}>- JL. � 
l..i5 l..i5 � J5 � L. � Lı'>L' dendiği vakit, şu anlam kastedil ir: "Malımı falanca
ya pay pay taksim ettim . Her bir pay, şu kadardır. " 

Bunun temeli şuna dayanır: Araplar ayın yörüngesinde göründüğü ve battı
ğı zamanları borçlarının ödeme zamanı olarak tayin ederlerdi .  Bu yüzden Ülker 
yıldızını kasted�rek şöyle derlerdi : "Yıldız (�I) doğduğu vakit, borcunu öde
men gerekir." Akıle taksit yapılan diyet için Züheyr' in söylediği şu beyitte bu 
kabildendir: 
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�I _ç. : ı - ı .  - . 
J __,.,.., y �  

Bir grup başka bir grup için develeri takside bağlar 
Bu taksim edenler, mihcemi167 dolduracak kadar bile kan akıtmamışlardır. 

Daha sonraları ise herhangi bir yıldızın doğmasına bağlı olmasa da her türlü 
ayırma ve taksim işlemine tencim denmiştir. 

ı.5.Y" fiili , yüksekten aşağı inmek anlamına gelir. Ebu Zeyd şöyle demiştir: 
"Arapça'da ,�L;;_..J ı  ı.Sr dendiği zaman kartalın av veya başka bir sebepten do
layı aşağı doğru süzülmesi kastedilir. "  İbnu' l-A'rabl de bunu benzer bir şey söy
lemiştir. 

Leys şöyle demiştir: "Çoğunluk <.Şft!.-ı.SY' ' nin masdarını <.Ş_,..6.ll şeklinde ha 
harfinin dammesiyle telaffuz eder. " 

Esma! de şöyle demiştir: l?*- - ı.5.Y"" ' nin masdarı, ha harfinin fethası ile 
gelirse, aşağı doğru düşmeyi ifade eder. Aynı zamanda yürüyüş hakkında kulla
nıldığı vakit, yürüyüşün bittiğini ifade eder. " 

Burada mutlaka Ebu Muhammed İbn Hazm' ın çok büyük bir hatasına dikkat 
çekmemiz gerekir. Çünkü o, Allah'ın isimleri arasında Cs.tfJI lafzını da saymıştır. 
Bu görüşüne Buharl'nin168 Hz. Aişe'den naklettiği hadis( delil olarak getirmiştir. 
Söz konusu hadise göre Allah Resulü secdede iken şöyle dua ederdi:-.s:.J .J� 
ı.S__ı+ll j;; \ı 1 İbn Hazm, ı.S__ı+ll kelimesini ı..s!.J kelimesinin sıfatı zannetmiştir. Ancak 
bu zannında yanılmıştır.

-
Çünkü LŞ__ı+ll keİimesi fail vezninde olup gecenin bir bö

lümünün adıdır. Mesela Araplar, J:.UI ,y (?..ı-"' � dedikleri zaman gecenin bir 
bölümünün geçtiğini ifade ederler. ü <:::f' � cümlesi de aynı anlamı yansıtır. 
Bu durumda hadisin manası şu şekilde olur: Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesel

lem- gecenin bir vaktinde secde ederken Jy \ıı -.S:J L.ı� ( Yüce Rabbi mi noksan 
sıfatlardan tamamen tenzih ederim. ) diyerek dua ederdi .  

Nitekim bu hadisin bir başka rivayetinde söz konusu durum, "Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi ve  sellem- gecenin bir bölümünde/ Jy \ı�j�' J:iı�fik der-
di" şeklinde açıkça ifade edilmiştir. 

-

Bunu belirttikten sonra e�as konumuz olan ı.S.,;. ı� ı �lj ayetin tefsirine dö
nelim . Bu ayet hakkında Ali Ibn Ebl Talha ve Atıyye'nin kendisinden naklettiği 
rivayete göre İbn Abbas şöyle demiştir: "Bu ifade, Ülker yıldızı battığı zaman, 
anlamına gelir. " Mücahid' den yapılan bir başka rivayet de bu şekildedir. Araplar 

167 Hacamatta kullanılan bir tür alet. bk. Zevzeni, Şerhu' l-Muallakati' l-aşr, s. 142. [Mütercim] 
168 Rivayet Buhari'de yer almamaktadır. Benzer rivayetler için bkz: Müslim, Salatu'l-müsafirin, 203; 

Ebu DavCıd, Salat, 153; Tirmizi, Salat, 82; Nesfü, İftitah, 77; İbn Mace, İkametu's-salat, 20. 
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� \kelimesini mutlak olarak kullandıkları vakit, Ülker yıldızını kastederler. Bu 
yıldız, �ı olarak kabul edilmiştir. 

Ebu Hamza el-Yemani ise şöyle demiştir: "�I ile, kıyamet günü etrafa sa
çılacak yıldızlar kast edilmiştir. " 

İbn Abbas da İkrime'nin kendisinden naklettiğine göre şöyle demiştir: "�lj 
ı.Syı. blile, şeytanların taşlandığı yıldızlar kast edilmiştir. Bu yıldızlar kulak hırsızlığı 
yapmak isteyen şeytanların peşi sıra kayar." Hasan-ı Basri de bu görüştedir. Bu, 
en güçlü görüştür. Allah Teala, şeytanların hırsızlığından vahyi korumak için ve 
bir nişan olarak diktiği bu görünen ayete yemin ederek, peygamberinin hak ve 
doğru olduğunu, şeytanların ona ulaşacak bir yolunun veya imkanının bulun
madığını ifade etti. Çünkü o, vahyin önünde kayan ve onu koruyan yıldızlarla 
iyi muhafaza edilmiştir. Buna göre kendisiyle yemin edilen ile , kendisine yemin 
edilen arasındaki ilişki son derece açıktır. Kendisiyle yemin edilende, ne üzerine 
yemin edildiğine dair bir delil vardır. 

İnmeye başladığı dönemde Kur'an'a �I dendiği bilinmiyordu. Aynı şekilde 
onun inişi de r.ŞY. olarak isimlendirilmiyordu. Kur'an hakkında bu kullanımlar 
bilinmiyordu. Bu yüzden bu lafızların bu şekilde izah edilmesi doğru değildir. 
Ayrıca birinci ayetteki yeminin battığı zamanki Ülker yıldızı ile tahsis edilmesi de 
belli değildir. Tıpkı bu yeminin kıyamet günü saçılacak yıldızlar ile sınırlandırıl
masının belli olmadığı gibi. Çünkü Allah kıyamet günü, Allah ' ın gerçekleşeceğine 
dair yemin ettiği, deliller getirdiği bir hakikattir. Bu yüzden onu, delil olarak ileri 
sürmemiştir. Çünkü ahiret hayatı, muhataplar, özellikle de yeniden dirilişi inkar 
edenler açısından gerçekleşeceği belli bir olgu değildi. Şurası iyi bilinmelidir ki; 
Allah Teala inkarı mümkün olmayan, hakkında tartışmanın imkansız olduğu me
seleleri delil olarak ileri sürer. Dolayısıyla bu konuda en güçlü görüş , Hasan-ı 
Basri'nin ileri sürdüğü görüştür. 

Her şeyin en iyi Allah bilir. 

Kendisiyle yemin edilen ile, kendisine yemin edilen konu arasında gözler
den kaçmayacak derecede bir uyum vardır. Şöyle ki; şeytanların taşlandığı yıl
dızlar, Allah'ın ayetlerindendir. Allah Teala bunlar vasıtasıyla dinini, vahyini ve 
peygamberine indirdiği ayetlerini korur. Bunların vasıtasıyla dini, şeriatı, isimleri 
ve sıfatları belli olur. Bu görünen yıldızlar, inen ayetlerin bekçisi ve hizmetçisi 
kılınmıştır. 

Allah Teala hidayetle bir arada bulunması mümkün olmayan sapıklığın ve 
doğrulukla yan yana gelmesi imkansız olan azgınlığın peygamberinde bulunma
dığını ifade etti. Bu ifadenin zımnında, Allah Tea!a'nın onun hidayette ve doğru 
yolda olduğuna dair şehadeti söz konusudur. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve-



108 •!• Bedai 'ut-tefslr -----------------------------

sellem- ilim bakımından h idayete sahip olmuş, amel bakımından da doğru yolu 
tutmuştur. Bu iki esas, kulun ulaşabileceği en yüksek kemal derecesidir. Ancak 
bu ikisi sayesinde mutluluk ve huzur elde edilir. Hz. Peygamber -sallallf:ıhu aleyhi ve
sellem- de, halifelerini bu iki vasıfla nitelendirmiştir: ��I �LiliJı ;_;. j .. ./ '� � 
ı.5� ,y ��l_J.ll (Benden sonra sünnetime ve hidayete ermiş raşid halife/erimin 
s
-
ünnetine sarılın!) 

-ı....� 1)1 azgının zıddıdır. ı.S-4-...JI ise sapkının zıddıdır. Buna göre bu iki vasıfla 
nitelenen kimse, nefsini faydalı ilim ve ameli salih ile arındıran kimsedir. Böyle 
biri , hidayete ermiş hak dini bulmuş demektir. Raşid ve hidayete eren kimse, 
sapkın ve azgınlarla ancak insanların en cahili tarafından karıştırılabilir. İnsanlık
tan nasibini almamış kimseler ancak bunu yapabilir. İyi ile kötüyü karıştıranlar 
hakkında şfür ne güzel de söylemiş: 

Kardeşim , benzeri gibi yararlanamaz bu dünyadan 
Nurlarla karanlığı b ir görüp durduktan sonra 
İnsanlar dört kısma ayrılır: 

a) Bilgi bakımından sapkın, yöneliş ve amel bakımından azgın . Bu kimse
ler, insanların en kötüsüdür. Peygamberlerin amansız muhalifidirler. 

b) İlim bakımından hidayete ermiş, yöneliş ve amel bakımından azgın . Bu 
tür kimseler, Allah'ın gazabına uğrayan ümmet ile onlara benzeyen insanlardan 
oluşur. Hakkı bilip onunla amel etmeyenler bu gruba girer. 

c) İlim bakımında dalalette fakat, yönelişi düzgün olan . Böyleleri bilinçten 
yoksundur. 

d) Bilgi bakımından hidayete ermiş, yöneliş bakımından ise doğru yolda 
olan . Bu gruba giren insanlar, peygamberlerin varisleridir. Her ne kadar sayı 
bakımından az olsalar da, değer bakımında Allah katında üstündürler. Kullar 
arasında Allah' ın seçkin zümresi ve insanlar arasında O'nun taraftarıdırlar. 

Allah Teala � � L4 (Muhammed sapıtmadı) yerine �ı...;, j..b L4 (Ar
kadaşınız sapıtmadı) buyurdu. Bu durum iyice düşünülmelidir. Allah Teala'nın 
bu şekilde buyurması, Mekke müşriklerine getirilen delilin tekit edilmesinden 
ibarettir. Çünkü Hz. Muhammed onların arasında yaşıyordu. Onu, durumunu, 
sözlerini, yaptıklarını en iyi bilen onlardı. Hz. Muhammed' in ne bir azgınlığına 
ne de bir yalanına tanık olmuşlardı .  Ne onun sapıklığını görmüşler ne de ona 
karşı intikam alacakları bir hususa şahit olmuşlardı .  Şu ayetlerde de bu inceliğe 
dikkat çekilmiştir: 
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"Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar 
ediyorlar?" 169 

"Arkadaşınız (Muhammed) mecnun değildir. " 170 

, , 
2.  ayette geçen J..b l.G (sapmadı ) ifadesi, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 

vesellem- ilminin ve bilgisinin kemali ile onun apaçık hak üzere olduğunu gösterir. 
ı..s>1 LlJ (azıtmadı) ifadesi ise , onun rüşdünün kemaline ve alemlerdeki en iyi in
san olduğuna delalet eder. Hasılı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ilim ve 
amel bakımından kemal sahibi idi . Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- ise ken
disinden sonra gelecek olan ve onlara uyulmasını emrettiği halifelerini bu şekilde 
tavsif etmiştir: "Benim sünnetime ve benden sonra gelecek h idayete ermiş raşid 
halifelerin sünnetine sarılın ! "  Bu hadisi Tirmizl ve daha başka hadis imamları 
tahrlc etmiştir. Raşid, azıtanın; h idayete ermiş de sapıtanın zıddıdır. 171 

3. O kendi heva ve hevesinden konuşmuyor. 

4. O, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. 

Tefsiri : 

Allah Teala peygamberinin konuşmalarının heva ve hevesten kaynaklan
madığını ifade etti. Bu üstün vasfı vesilesiyle onu, hidayete erdirip doğru yola 
iletmiştir. 

Allah Teala ,  ı..sWI ,Y. � l.G j (Heva ve hevesinden konuşmuyor. ) buyurmuş
tur. ı.S�� � Llj (Heva ve hevası ile konuşmuyor. ) buyurmamıştır. Çünkül.Gj 
ı..s�I J � ifadesi daha beliğdir. Bu cümle , Hz. Peygamber' in konuşmasının, 
heva ve hevesinden sadır olmadığını ifade eder. Konuşması heva ve hevesinden 
kaynaklanmayan kimsenin de heva ve hevesi ile konuşması imkansızdır. Böyle
ce şu iki husus Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nefyedilmiştir: 

a- Heva ve hevesinin konuşmasına kaynaklık etmesi. 
b- Heva ve hevesi ile konuşması . 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hak ile konuşur. Konuşması ise sapık

lık ve azgınlığa değil, hidayet ve doğruluğa dayanır. 

169 el-Mümin(ın 23/69. 
1 70 et-Tekvir 81/22 . 
1 7 1  Miftahu dari's-saade, s .  43-44. 
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._?}. .:j--j '11 _,;. 0\ (0, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değil
dir. ) Bu cümlede bulunan zamir, bir önceki ayette geçen fiilden anlaşılan masdarı 
gösterir. Şöyle ki; ı.? y_ ı.? J �l <1.A.b.; L. (Onun konuşması, vahyedilen bir vahiyden 
başka bir şey değildir. ) "Bu yorum, buradaki zamirin Kur'an'ı gösterdiğini söy
leyenlerin görüşünden daha güzeldir. Çünkü, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- hem Kur'an ile hem de hadis ile konuşmasını kapsamaktadır. Zira her 
ikisi de ona vahyedilen vahiyden ibarettir. Bundan · dolayı İmam Şafü şu şekil
de sünnetin vahiy olduğuna dair delil getirmiştir: "Sünnetin vahye dayandığını 
söyleyenlerin delillerinden biri de şu ayet olabilir: �IJ , .. /ı.:şJı � ful J)ıj 
(Allah Teala sana, kitap ve sünneti indirmiştir. ) 1 72 Şu hadis de bu görüşte olanlar 
için delil olabilir: Rivayete göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- , oğlunun 
karısıyla zina yaptığı adamla bir sürü koyun ve bir hizmetçi vermek suretiyle 
sulh yapan adama şöyle demiştir: "Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim 
ki, sizin aranızda Allah' ın kitabı ile hükmedeceğim: Sürü ve hizmetçi sana iade 
edilecek." 1 73 

Sahihan'da bulunan bir rivayete göre Ya' la İbn Ümeyye Hz. Ömer'e 'Keşke 
Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- vahiy geldiği zaman onu görseydim. '  
deyip dururdu. Bir  defasında Ci'rane'de idik, bu esnada adamın biri gelip Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- şu soruyu sordu: Güzel koku süründükten 
sonra bir elbise içinde umre için ihrama giren kimse hakkında ne dersin? Bu 
soru üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bir müddet ona baktı ve sustu. 
Sonra vahiy geldi . Bu sırada Hz. Ömer, eliyle Ya' la'ya gelmesini işaret etti. O da 
geldi . Sonra Hz. Ömer onun başını Resulullah ' ın -sallallahu aleyhi vesellem- çadırına 
soktu. O esnada Allah Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- rengi kızarmıştı . Ken
disi de horlamaya benzer bir ses çıkartıyordu. Vahiy tamamlanınca Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Soru soran nerde?" buyurdu. Bunun üzerine soru soran 

1 72 en-Nisa 4/1 13 .  İmam Şafü bu ayette geçen t...lı.11 kelimesini, sünnet olarak tefsir etmiştir. 
1 73 Buhar!, Sulh ,  5; Şurut, 9; Eyman ve'n-nüzur, 3; Hudud, 30, 34; Vekalet, 13;  Müslim, 

Hudud, 25; Ebu Davud, Hudud, 25; Tirmizi, Hudud, 8; Nesfü, Adabu'l-kudat, 22. 
Rivayetin aslı şu şekildedir: Ebu Hureyre ve Zeyd İbn Halid'den şöyle nakledilmiştir: "Biz 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanında idik. Derken adamın biri kalktı ve 
'Allah haksı için, aramızda sadece Allah'ın kitabı ile hükmet!' dedi . Peşi sıra kendisinden 
daha anlayışlı olan hasmı ayağa kalktı ve 'Aramızda Allah' ın kitabı ile hükmet ve beni dinle' 
dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- 'Anlat bakalım' dedi. Adam da şunları anlat
tı: Oğlum bu adamın yanında işçi idi. Bu sırada hanımıyla zina etmiş. Buna karşılık yüz ko
yun ve bir hizmetçi verdim. Sonra llim ehli bazı insanlara bu konuyu sordum. Bana, oğluma 
yüz celde vurulması, bir yılda onun sürgün edilmesi; adamın hanımının ise, recmedilmesi 
gerektiğini söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: Canım elinde bulunan 
Allah'a yemin olsun ki, aranızda şanı yüce Allah'ın kitabı ile hükmedeceğiz: Yüz koyun ve 
hizmetçi sana geri iade edilecek. Oğluna yüz celde vurulacak ve o, bir yıl sürgün edilecek. 
Ey Enescik1 Sabah bu adamın hanımına var! Eğer suçunu itiraf ederse onu recmet! 
Enes sabahleyin kadının yanına gitti. Kadın, suçunu itiraf etti. Enes de onu recmetti . "  [Mü
tercim] 
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adam getirildi ve Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 'Üzerindeki elbiseyi 
çıkart, kokunun etkisini gider ve hacda ne yapıyorsan umrede de aynısını yap ! '  
buyurdu. 

İmam Şafü şöyle demiştir: "Müslim, İbn Cüreyc ve İbn Tavus kanalıyla 
Tavıls'un babasının yanında vahyin yazılı olduğu ve Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- farz kıldığı zekat ve diyetlerin bulunduğu bir kitabın olduğunu bize 
haber verdi . Hiç şüphesiz bu kitaptakiler vahye dayanmaktadır." 

Evzfü Hasan İbn Atıyye'n in şöyle dediğini nakletmiştir: "Cebrail (a.s . )  Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- Kur'an' ı indirip öğrettiği gibi sünneti de in
diriyordu ."  

Yine Evzfü, Süleyman' ın arkadaşı Ebu Ubeyd' in şöyle dediğini nakletmiş
tir: Bana Kasım İbn Muhaymere İbn Fudayle kanalıyla şunu rivayet etti : Allah 
Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- biri gelip "Bizim için fiyatları belirle . "  dedi . 
Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Benden 
sizin içinizde yeni bir sünnet başlatmamı istemeyin. Çünkü Allah Teala bana 
böyle bir şey emretmedi. Ancak Allah' ın lütfunu isteyiniz ! "  İbn Fudayle'nin adı 
Talha'dır. Ondan sahih olarak nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aley
hi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin '  Bana Kur'an ve onun bir benzeri 
veri/di. " 1 74 Kur' an' ın benzeri ise hiç kuşkusuz sünnettir. Nitekim Kur'an'da şöyle 
buyrulmuştur: "Allah TeCı/Cı sana KitCıb 'ı ve hikmeti indirdi. " 1 75 Bu ayette geçen 
Kitab, Kur'an; hikmet ise , sünnet anlamına gelir. 

Başarı Allah'tandır. 

5. Ona çok güçlü biri öğretti. 

6. O, güzellik sahibidir. Hemen doğruldu. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- vahiy ve 
Kur'an öğretenin vasıflarını saydı. Bu vasıfların, insanlara sapıklık ve azgınlık 
öğreten şeytanların özelliklerinden farklı olduğu bilinir. 

"Ona çok güçlü biri öğretti . "  a�,ıeti "Kuvvet sahibidir. Arşın sahibi Allah ka
tında değerlidir. " 176 ayetine benzer. Meleğin güçlü sıfatı ile nitelendirilmesindeki 
inceliği, o ayetin tefsirini yaparken izah ettik. 

1 74 Ebu Davud, Sünne, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 130. 
1 75 en-Nisa 4/1 13 .  
1 76 et-Tekvir 81/20. 
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"O, güzellik sahibidir. " Vahyi, Allah'ın suret bakımından yarattıklarının en 
çirkini ve en kötüsü olan bir şeytan değil, görünüşü güzel sureti düzgün ve aza
met sahibi bir melek getirmiştir. Hatta bu melek, yaratılmışların en güzeli , ema
nete en fazla riayet eden ve Allah katında pek değerli bir varlıktır. 

Bu ifade, vahyin, peygamberliğin senedini düzenlemekte ve bu senedin sağ
lam olduğunu ifade etmektedir. Nitekim bu konu Tekvir suresinde daha geniş 
alınacaktır. 

Allah Tea.Ia vahiy meleğini, bilgi, güç, güzel görünüm ve heybet ile tavsif etti. 
Bunlar, hem meleklerden hem de insanlardan seçilen elçilerin ortak özellikleridir. 
Söz gelimi Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- insanların en cesuru, en bilgi
lisi, en güzeli ve en heybetlisi idi. Şeytan ve onun çömezleri ise, bu özelliklerin 
tam tersine sahiptirler. Dış görünüş ve huy bakımından mahlukatın en çirkini
dirler. Yaratılmışların en cahilidirler. Sebat ve direnç bakımından da onların en 
zayıfıdırlar. 

Ona çok güçlü biri öğretti. O, güzellik sahibidir. Hemen doğruldu. 

Burada bahsi geçen, melek Cebrfül 'dir (a .s . ) .  Altıncı ayette geçen !fo kelime
si, güzel ve parlak görünüş anlamına gelir. Allah Tea.Ia bu meleğin batınını güçlü, 
zahirini ise güzel yaratmıştır. 177 

c: 'f ... J. ... • > • 
q{I\� J)l jİ � _;i �li 0� q{A� J.B �� f �v� �°'YI J°'Y� )>j 

� ' · �·u>-) L. �4 Jı �); 
7. O en yüksek ufukta idi. 

8. Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. 

9. Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. 

1 0. O vakit kuluna vahyedeceğini etti. 

Tefsiri : 

Daha sonra Allah Teala, vahiy öğreten meleğin yüksek ufukta doğrulmasın
dan, yaklaşmasından, yere doğru uzanmasından ve Hz. Peygamber'e -sallallahu 
aleyhi vesellem- yaklaşmasından ve ona vahyedeceğini vahyetmesinden bahsetti. 

177 es-Savfıiku'l-mürsele, iV, 1377. 
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Allah Teala, iman eden insanlar için ,  Cebrfül ' in (a .s . )  katından inip, ufuk
ta doğrulmasını , sonra Hz . Peygamber'e yaklaştıkça yaklaşmasını, ona sokulup 
Allah'ın kendisine vahyetmesini emrettiği hususları ona vahyetmesini tasvir etti . 
Öyle ki; insanlar, bütün bu anlatılanları görüyor gibi oldular. Adeta melek gözle
rinin önünde semadan inip ufukta doğruldu, sonra tekrar inmeye başladı ve Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaştı . Sonra Allah'ın kendisine emrettiği 
şekilde onunla 'Rabbin sana şöyle şöyle dedi' diyerek konuştu . 

Allah Teala meleğin Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaştığı sıra
da ikisi arasında kalan mesafeyi, iki yay arasındaki ara veya bundan daha yakın 
bir mesafe olarak ifade etti . Bu ayette J1 edatının kullanılması şek için değil, tah
kik içindir. Bir başka ifade ile, melek ile Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
arasındaki mesafenin kesinlikle iki yayın arasındaki mesafeden daha fazla olma
dığını anlatmak içindir. Şu ayetlerde de buna benzer durumlar söz konusudur: 

ı.:.ul;; jl �I �\... Jı �lLjlj (Biz onu (Yunus 'u) yüz bin veya daha çok insa
na peygamber olarak gönderdik. ) 1 78 Bu ayette, Hz. YOnus'un (a .s . )  peygamber 
olarak gönderildiği şehirdeki insanların nüfusunun kesinlikle yüz binin altında 
olmadığı ifade edilmiştir. 

� _,..:j .Llı jl �)�lS � �; � � �)J ..:._j f (Sonra kalbleriniz yine katı
laştı, taş gibi, hatta daha da katı oldu. ) Bu ayet, kalplerin katılaşmasının taşların 
katılığından geri kalır tarafının olmadığını , onlardan fazla olmasa bile en azından 
onlar kadar katı olduğunu ifade eder. 

Ji edatına bu şekilde bir anlam yüklemek, bu edatınJ: (bilakis) anlamına 
veya görmeye nispetle şek anlamına geldiğini söylemekten daha güzel ve uy
gundur. J (ve) anlamına geldiğini söyleyenlerin görüşü ise düşünülmelidir. 

Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. 

Burada söz konusu olan yaklaşma ve uzanma, Isra olayında meydana ge
len yaklaşma ve uzanmadan farklıdır. Necim suresinde anlatılan yaklaşma ve 
uzanma, Hz. Aişe ve İbn Mes'Od'un da ifade ettiği gibi melek Cebrail (a. s . )  ta
rafından gerçekleştirilmiştir. Ayetlerin akışı da bunu göstermektedir. Zira Allah 
Teala, 1.5)jı l;� � (Ona çok güçlü biri öğretti. ) 179 buyurmuştur. Burada melek 
Cebrail (a.s . ) kastedilmiştir. Devamında ise Allah Teala şöyle buyurmaktadır: J� 
_).b �) rJ JJ-\jı j� � _;, j 1.5p1..i ö _:,.. (O, güzellik sahib idir. Hemen doğruldu. 
O en yüksek ufukta idi. Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. ) 180 Bu ayetlerdeki 

1 78 es-Saffat 37/147. 
1 79 en-Necm 53/5 
180 en-Necm 53/6-8. 
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zamirler, güç sahibi öğreteni gösterir. Bu öğreten, kuvvet sahibidir. En yüksek 
ufukta doğrulmuştur. Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaşmış ve ona 
doğru uzanmıştır. Onunla arasında iki yay kadar, hatta daha yakın bir mesafe 
kalmıştır. 

İsra olayındaki yaklaşma ve uzanma ise ,  Allah Teala tarafından gerçekleş
tirilmiştir. Bu son derece açık ifade edilmiştir. Ancak Necm suresinde anlatılan
lar ile bunun bir ilgisi yoktur. Aksine burada anlatılanlara göre Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- onu ikinci kez sidretu' l-münteha'da görmüştür. Burada 
görülen Cebrfül 'dir (a.s. ) .  Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- iki defa onu 
asil suretinde görmüştür. İlki yeryüzünde, ikincisi ise , sidretu' l-münteha yanında 
gerçekleşmiştir. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 181 

Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. Onunla arasındaki mesafe, iki yay 
kadar, yahut daha az kaldı. 

Heravl'ye göre Allah Teala ..;�ı _; ı  (yahut daha az kaldı) ifadesi ile akılların bu 
yakınlaşmayı kavrama ümidini kırmıştır. Dolayısıyla bu mesele araştırma konusu 
olamaz. 

Heravl bu ayetten, yaklaşan, yere doğru uzanan ve Muhammed -sallallahu 
aleyhi vesellem- ile arasında iki yay kadar mesafe kalan varlığın Allah olduğunu 
anlamıştır. Her ne kadar bazı müfessirler de bu görüşü benimsemiş olsa da, doğ
ru burada bahsi geçen Cebrfül 'dir (a .s . ) .  Surenin başından . "Anda/sun ki; onu, 
bir de diğer inişte görmüştü. Sidretü 'l- Müntehô 'nın yanında. " 182 ayetlerine ka
dar onun özellikleri sıralanmıştır. Sahih olarak nakledilen bir hadise göre de Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti bu doğrultuda tefsir etmiştir: Hz. Aişe 
şöyle demiştir: "ResCılullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti sordum. O da şöyle 
buyurdu: "Bu ayette kastedilen Cebrôfl'dir (a .s. ). Onu yaratıldığı surette iki defa
dan fazla görmedim. " 183 Ayetin lafzı da birkaç açıdan bu görüşe delalet eder: 

a) Allah Tea.Ia "Ona çok güçlü biri öğretti. " 184 buyurdu. Bu çok güçlü biri, 
Allah Teala'nın Tekvlr suresinde güç ile tavsif ettiği Cebra.il'dir (a .s . ) :  "Şüphe
siz o şerefli bir elçinin sözüdür. O elçi güçlüdür, Arş 'ın sahibinin yanında çok 
itibarlıdır. " 185 

181 Zadu'l-maad, l l l ,  38. 
182 en-Necm 53/13-14. 
183 Müslim, İman, 287; Ahmed b .  Hanbel, Müsned, Vl, 241 .  
184 en-Necm 53/5. 
185 et-Tekvir 8 1/19-20. 

r 
1 
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b) Allah Teala "O, güzellik sahibidir. " 186 buyurdu. Onun yaratılışının güzel 
olduğunu haber verdi. İşte güzellik sahibi, Tekvlr suresinde kendisinden şerefli 
(r-�l olarak bahsedilen varlıktır. 

c) Allah Teala "Hemen doğruldu. O en yüksek ufukta idi. " 187 buyurdu. 
Burada söz konusu olan ufuk, en üst semanın bir bölümüdür. Bu doğrulma, 
Cebrail' in (a .s . )  en yüksek ufukta gerçekleşen istivasıdır. Oysa Allah Teala, arşına 
istiva etmiştir. 

d) Allah Teala "Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. Onunla arasındaki me
safe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. " 188 buyurdu. Burada Cebrall ' in (a .s . )  
Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- bulunduğu yeryüzüne yaklaşmasından 
bahsedilmiştir. Mi'rac hadisinde geçen yaklaşmak ve aşağı doğru uzanma ise , 
Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- göklerin üzerinde olduğu bir sırada gerçek
leşmiştir. Orada Allah Teala Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaşıp 
uzanmıştır. Her ne kadar aynı lafızlarla ifade edilse de, hadiste bahsi geçen yak
laşma ve uzanma ile , ayette söz konusu olan yaklaşma ve uzanma birbirinden 
farklıdır. 

e) Allah Teala, "Anda/sun ki; onu, bir de diğer in işte görmüştü. Sidretü 'l
Münteha 'nın yanında. " 189 buyurdu. Sidre'nin yanında görülen kesinlikle 
Cebrfül'dir (a .s . ) .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ayeti, bu şekilde tefsir 
etmiştir. Bu yüzden Hz. Aişe'ye "O, Cebrôfl 'dir. (a.s .  ) .  " buyurmuştur. 

f) 1.5y...L; •d.ı:.,, ..;;) � ,�T_; .MJ ve >-\ıı J-9\ılı .JJO J ifadelerinde geçen zamirlerin 
müfessiri aynıdır. Müfessir ile müfesseri delil olmadan birbirinden ayırmak caiz 
değildir. 

g) Allah Teala, bu ayette iki şanlı elçisinden bahsetti. Bunlardan biri melek, 
diğeri insandır. İnsan olan elçisini sapıklık ve azgınlıktan; melek olan elçisini de 
şeytan, çirkin ve zayıf olmaktan tenzih etti. Bilakis onu, güçlü, şanlı ve güzel 
yaratılışlı olmakla tavsif etti. Bu vasıflar, Tekvir suresinde geçen özelliklere benze
mektedir. 

h )  Allah Teala Tekvir suresinde Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hak
kında "Andolsun ki, onu (Cebrai/ 'i) apaçık ufukta görmüştür. " buyurdu. Bu su
rede ise , onu "En yüksek ufukta" gördüğünü bildirdi .  İki ayette geçen ufuk, iki 
sıfatı olan tek yerdir. Hem apaçıktır hem de en yüksek. Çünkü bir şey yükseldik
çe açık hale gelir. 

186 en-Necm 53/6. 
187 en-Necm 53/6-7 .  
188 en-Necm 53/8-9. 
189 en-Necm 53/13-14 
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ı) Allah Teala "O, güzellik sahibidir. " 190 buyurdu. Bu ayette geçen ö_,..J I lafzı, 
güzel ve sağlam yaratılış anlamına gelir. Böylece Allah Teala, Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- öğretenin yaradılışının güzel olduğunu haber verdi. Daha 
sonra bir düzen içinde ondan haber vermeyi sürdürdü. 

k) Eğer bu şekilde Allah Teala'dan haber verilmiş olsaydı Kur'an Hz. 
Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- rabbini, biri ufukta diğeri de Sidre'nin ya
nında olmak üzere iki defa gördüğüne delalet ederdi . Eğer böyle bir şey gerçek
leşmiş olsaydı, kendisine "Rab bini gördün mü?" diye soran Ebu Zer' e Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem-, "O nurdur. Onu nasıl göreyim!" demezdi. Kur' an, 
iki defa onun Rabbini gördüğünü haber vermiş olsaydı, hiç Resulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- "Onu nasıl göreyim!" der miydi? Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- "Onu nasıl göreyim!" sözü, "Onu görmedim" sözünden daha beliğdir. 
Çünkü, olumsuzluk takısıyla kurulan cümle, sadece Allah'm görülmediğini ifade 
eder. Diğeri ise , hem görülmediğini hem de soru soranın bir tür yadırgandığını 
yansıtır. Bu durum kendisine "Şöyle şöyle oldu mu?" denen adamın "Böyle bir 
şey nasıl olur?" demesine benzer. 

1) Bu ayete kadar Allah Teala 'dan J..ı.:..; �� f ayetindeki zamirlerin kendi
sini göstereceği şekilde bahsedilmemiştir. Zamirin gösterdiği varlık, Allah Teala 
değildir. Muhakkak ki zamir, Allah'a kul olan birini göstermektedir. 

m) Zamirin , daha önce bahsi geçen bir kelimeyi göstermesi daha uygundur. 
Hal böyleyken nasıl olur da, kelamda bahsi geçen bir kelime varken o bırakılıp 
da bahsi geçmeyen bir kelimeyi gösterdiği ileri sürülebilir! 

n) Bu ayetten önce �w, (arkadaşınız) ifadesi geçti. Daha sonra Allah 
Teala bu kelimeye uygun zamirler gönderdi . Sonra "Ona çok güçlü biri öğretti. 
O, güzellik sahibidir " 191 buyurdu ve kendisine uygun zamirleri bu öğretene gön
derdi . 

Bu ayetlere (en-Necm 53/8-9. )  kadar anlatılan haberler, özellikleri sıralanan bu 
iki varlığa aittir. O iki varlık da, melek elçi ile beşer elçidir. 

o) Allah Teala burada yere yaklaşıp yere doğru uzananın, en yüksek ufukta 
olduğunu haber verdi .  En yüksek ufuk da, semanın ufkudur. Daha doğrusu yak
laşan kimse, semanın altındaki ufukta Hz. Peygamber' e yaklaşmıştır. 

Allah Teala'nın peygamberine yaklaşıp uzanması ise , arşın üzerinden ger
çekleşmişti. Yani yeryüzüne doğru bir yaklaşma olmamıştır. Nitekim Şureyk'ten 
nakledilen hadis de bu doğrultudadır. 192 

190 en-Necm 53/6. 
191 en-Necm 53/5-6. 
192 Buhar!. Tevhid, 37. 
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p) Müşrikler Hz. Peygam�)er in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğü ko
nusunda onunla tartışmamışlardır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- onlara 
Rabbini gördüğünü söylememiştir ki, bu konuda onlarla aralarında bir tartışma 
yaşansın. Müşrikler, Allah Teala'nın ona gösterdiği bir takım ayetleri gördüğü 
konusunda onunla tartışmaya girmişlerdir. Eğer Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- onlara Rab Teala'yı gördüğünü haber vermiş olsaydı, yaratılmış bir ta
kım şeyleri gördüğü konusunda meydana gelen bu tarİışmadan daha büyük bir 
tartışma yaşanırdı .  

r )  Allah Teala, peygamberinin gördüklerinin doğru, bu konuda onunla ya
pılan tartışmanın batıl olduğunu şu sözü ile açıklamıştır: .s.;S:Jt ..,; ..:..ıL I  ...r ._slJ � 
(Anda/sun o, Rabbinin en büyük ôyetlerinden bir kısmını  gördü. ) 193 Eğer görülen 
Allah Teala olsaydı, tartışma da bunun hakkında gerçekleşseydi ,  burada Hak 
Teala'nın görüldüğünün belirtilmesi daha uygun olurdu. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 

Herevl'nin .j�l _;ı (Hatta daha yakın oldu) ayeti hakkında "Akıllar ümidini 
kesti . "  sözü şu manaya gelir: Akıllar iki yaydan daha yakın bir mesafedeki yak
laşmayı bilecek güce sahip değildir. Tabi bu yorum, onun ayetten anladığı mana 
üzerine bina edilmiştir. Yoksa akıllar, melek elçinin, beşer elçiye yaklaşmasını 
kavrayacak güçtedir. Meleğin peygambere yaklaşması iki yay arası kadar, hatta 
ondan daha yakın olmuştur. Burada bir kulun diğer bir kula, bir yaratılmışın 
diğer bir yaratılmışa yaklaşması söz konusudur. 

Burada "Ayette neden _,1 edatı kullanılmıştır.?" sorusu akıllara gelmektedir. 
Bu soruya cevap olarak şöyle denir: "Bu edat, kendisinden önce belirtilenin 
açıklaması için kullanılmıştır. Yani meleğin yaklaşması iki yaydan fazla olmasa 
bile, ondan az değildi. Buradaki durum, şu ayete benzer: _;ı �i 4JL. -.)1 olL )lj 
.:.ı_,�J- (Onu (Yunus'u)  yüzbin insan ya da daha çok kişiye peygamber olarak 
gönderdik. ) 194 Bu ayet şu anlama gelir: Onlar yüzbin kişiyi aşmasa bile, yüzbin
den bir kişi dahi eksik değillerdi. Yani bu ifade, yüzbin sayısının tam olduğunu 
açıklar. Bu mesele iyice düşünülmelidir. 195 

O vakit kuluna vahyedeceğini etti. 

Heravl bu ayetin işareti ile şu şekilde bir çıkarımda bulunmuştur: "Allah 
Teala kulu Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- için başkasına açmadığı yönlerini 
açtı, başkalarını muttali kılmadığı şeylere onu muttali kıldı . Böylece onun müba-

1 93 en-Necm 53/18. 
194 es-Safffü 37/147. 
195 Medaricu's-salikln, I I I ,  3 19-323. 
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rek kalbinde başkalarının aklına gelmeyen bir takım hakikatler inkişaf etti. Allah 
Teala bunu sadece ona nasip etmiştir. 

Vahyetmek, gizli ve hızlı şekilde bildirmek anlamına gelir. Hızlı ol! Hızlı ol !" 
anlamına gelen G-_,.ı ı l>-_,.ll da bu kökten türemiştir. 

<.? j\ LA Burada Allah Teala öneminden dolayı vahyedilenin ne olduğunu 
belirtmedi . Bir şeyin müphem bırakılması, bazen onun öneminden kaynaklanır. 
Bunun bir benzeri de şu ayette söz konusudur: r �: 'b L4 .J.ı � r t • � (Denizden 
kendilerini  saran sarıverdi. ) 196 Yani nitelendirilmeyecek kadar büyük bir durum 
onları sardı . 197 

1 1 .  Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. 

Tefsiri : 

Allah Teala Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbinin, gözlerinin 
gördüğünü tasdik ettiğini haber verdi. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
bu hali , gözlerinin eşyayı olduğundan farklı gören, sonra kalbi tarafından bu 
görüşü yalanlanan kimse gibi değildir. Aksine gözleriyle gördüğünü kalbi tasdik 
etmiş ve gördüklerinin gerçek olduğunu bilmiştir. 

Bu ayet hakkında iki kıraat vardır. 

a) 0.15 kıraati. 

b) 0.15 kıraati. 198 

Arap dilinde, insanın zannının veya hissinin aksi çıkması durumunda �.15 
� (Gözleri onu yalanladı . ) , � "-!.15 (Kalbi onu yalanladı . )  ve ·� '-!.ıs (Vücudu 
onu yalanladı . )  ifadeleri kullanılır. Nitekim şair şöyle demiştir: 

Seni gözün mü yanıltıyor, yoksa gecenin sonundaki alacakaranlıkta Rebab 
adındaki kadının endamını mı görüyorsun?199 

196 Taha 20/78. 
197 Medaricu's-salikln, 111, 221 .  
198 İbn Mücahid şöyle demiştir: '.'İbn Amir İbn Zekvan kıraatine göre WJS t.. şeklinde; Hişam İbn 

Ammar kıraatine göre ise w� L. şeklinde okumuştur. Geri kalan bütün kıraat imamları bu 
ayeti ..:_,� l.. şeklinde okumuşlardır. bk. İbn Mücahid, Kitabu's-seb'a fi'l-kıraat, s. 614. 

199 Ahta!, Divan, 239; Hizane, XI, 452; Dirre, 1, 121 -2; Slbeveyh, III, 1 74. Bu beyit Ahtal' ın 
Cerir'i hicvedip Ferezdak' ı ona üstün gördüğü kasidenin başında yer alır. [Mütercim ] .  
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Bu ayette kalbin, gözlerin gördüğünü yalanlaması hadisesi, Hz. Peygam
ber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nefyedilmiştir. Allah Teala, Allah ResCılü'nün 
-sallallahu aleyhi vesellem- kalbinin gördüklerini yalanlamadığını bildirmiştir. 

Bu ayette geçen L. edatının ne olduğu hakkında iki görüş vardır: 

a) Masdariye ması : Buna göre anlam şu şekilde olur: "Kalbi onun görmesi
ni yalanlamadı . "  

b) Mevsule ması: Buna göre anlam şu şekilde olur: "Gözlerinin gördüğünü 
kalbi yalanlamadı . "  

Her iki görüşe göre de kalbin düşüncesi ile gözün gördüğünün örtüştüğü ve 
birinin diğerini tasdik ettiği haber verilmiştir. Bu durum, şeddeli kıraatle son de
rece açıktır. Ancak aralarında Müberrid ' in de bulunduğu bir grup alim, bu kıraati 
problemli görmüştür. Konuyla ilgili olarak Müberrid şöyle demiştir: "Bu kıraatin 
doğru olması uzak bir ihtimaldir. Çünkü, kişi gözüyle bir şeyi görünce, kalbiyle 
onu bilir. Bilgi hasıl olunca, yalandan bahsedilemez. Bir şey kalpte malum hale 
gelince onun yalanlanması hiç mümkün olur mu? ! "  

Bu itiraza iki açıdan yanıt verebiliriz. 

a) İnsan, bir şeyi olduğundan farklı canlandırabilir, kalbi de onun bu can
landırmasını yalanlar. Bazen de kalbi bir şeyi olduğundan farklı algılayabilir. Bu 
durumda da gözleri onu yalanlar. Bu durumlar için, 4.;-Ü �l5 (Kalbi onu yalanla
dı) , .ı..:.b �l5 (Zannı onu yalanladı . )  ve � .wl5 (Gözleri onu yalanladı . )  ifadeleri 
kullanılır. 

Bu ayette Allah Teala, böyle bir durumun Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- hakkında gerçekleşmediğini bildirdi . ResQlü'nün -sallallahu aleyhi vesellem
kalbinin gördükleri ile gözlerinin gördüğünün aynı olduğunu haber verdi . Onun 
bu hali , b ir şeyi olduğu gibi gören kimseye benzer. Böyle biri hakkında da "Göz
leri kalbini yalanlamadı . "  denir. 

b) l.5\.;fiilindeki zamir, kalbi değil de görmeyi gösterir. Bu durumda anlam 
şu şekilde olur: "Kalp, gözün gördüğünü yalanlamadı . "  

Her halükarda bu konuda bir problem yoktur. Ayetin ifade ettiği mana ise şu 
şekildedir: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi, gözlerinin gördüğünü 
yalanlamadı .  Aksine tasdik etti . "  

Her iki kıraate göre de anlam şu şekilde olur: "Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- kalbi, görmediği bir şeyi görmüş gibi algılamadı, gözlerini yanıl
makla itham etmedi . " 
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12.  (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? 

Tefsiri : 

Burada Allah Teala, Mekkli müşriklerin Hz. Peygamber' e karşı -sallallahu aley
hi vesellem- bu gördükleri hakkında direnip, onun söylediklerini inkar etmelerini 
ayıpladı . Onların bu hal i ,  alim birinin bildiği konularda ona karşı direnen ve 
onunla tartışmaya giren cahil kimsenin durumuna benzer. 

Ayetin �Jjl ... ;jı bölümünde iki kıraat vardır: 
a) ;.;J)�\ kıraati . 
b) .ı.;J�...Gl kıraati. 

Burada geçen tartışmanın ( ö lJUI) temelinde, inkar, vazgeçirme ve red var
dır. Mesela birinin hakkını inkar eden kimse � � )1 �..r" der. Nitekim şfür de 
bu kelimeyi şu şekilde kullanmıştır: 

Sadık ve cömert bir arkadaşı terk edersen 
Yeminler olsun ki, senden şüphe etmeyen bir dostun hakkında sO.-i zan etmiş 

olursun .  

Tartışmak ve  kabule yanaşmamak anlamına gelen ö lJUI da, bu kökten tü
remiştir. Bu yüzden ayetteki fiil, � harf-i cerri ile nesnesini almıştır. Bu harf-i 
cerr kendi yerinde kullanılmıştır. Müberrid ise bu harf-i cerrin ,y harf-i cerrinin 
yerine kullanıldığını söylemiştir. Ancak bu doğru değildir. Doğrusu bu fiil , kabul 
etmemek anlamını da içermektedir. Bu anlam, ilk kıraatle daha belirgindir. 

Ebu Ubeyde ikinci kıraati tercih etmiş ve bu konuda şöyle demiştir: "Müş
rikler, kendilerine vahiy geldiği zaman inkar ile karşılık veriyorlardı .  Tartışmadan 
çok bu tutumu sergiliyorlardı .  :...;JJ�i kıraatinin anlamı 'Onunla tartışıyor musu
nuz?' şeklindedir. �J;.GI kıraati ise , 'Onu inkar mı ediyorsunuz?' anlamına gelir. 
Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- tebliğ ettiği İlahi mesajı inkar etmek, 
müşriklerin genel özelliği idi. Allah ResO.lü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- inkar ile 
karşılık vermeleri, tartışma ile karşılık vermelerinden daha fazla idi." 

Ebu Ali ve daha başka alimler, onun bu görüşüne muhalefet ederek 4.;J)�I 
kıraatini tercih etmişlerdir. Bu konuda Ebu Ali şöyle demiştir: ":ı.:Jj�I kıraati, 
'Onunla tartışıyor musunuz? Böylece onu gördüklerinden ve söylediklerinden 
vazgeçirmek mi istiyorsunuz?' anlamına gelir. Bu kıraati şu ayet de destekle
mektedir: � LA .i;_, �ı J ..!1 ).)� (Hak ortaya çıktıktan sonra onun hakkında 
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seninle tartışıyorlar. )200 • .:;J/81 kıraati ise, 'Onu inkar mı ediyorsunuz?' manasına 
gelir. Ancak bu konuda tartışmanın kastedilmiş olması daha uygundur. Çünkü 
müşriklerin inkarı, hem bu konuda hem de diğer konularda oluyordu. Burada 
ise müşrikler, İsra konusunda Hz. Peygamber'le -sallallahu aleyhi vesellem- tartışmış
lardı. İşte bu yüzden tartışma anlamına gelen kıraat daha uygundur. " 

Kanaatime göre, müşrikler, hem Hz. Peygamber' le -sallallahu aleyhi vesellem
tartışıyor, hem onu söylediklerinden vazgeçirmeye çalışıyor hem de anlattıklarını 
inkar ediyorlardı . Onların tartışmaları, aydınlanmak ve hakkı ortaya çıkarmak 
gayesi taşımıyordu. Aksine , hakikati inkar ve karşı tarafı vazgeçirmek için yapı
lan tartışmalardı .  Hatta el ifin bulunması, bu kelimeyle tartışmanın kastedildiğini 
gösterir. Bu fiilin .._? harf-i cerri ile geçişli hale gelmesi ise kabul etmeye yanaş
mamaya delalet eder. Sonuç olarak, elif kıraati iki manayı birden ifade eder. Bu 
açıdan diğerine göre daha evladır. 

Başarı Allah'tandır. 

LA,� � '  t �  u���dı ö_;L � � , ,�
· LS)-t �) �l) .LlJj 

. . 
� \ ı}> � L; �jl.;Jl � 1� � ' o� 

13. Anda/sun ki; onu, bir de diğer inişte görmüştü. 
14. Sidretü 'l- Müntehô 'n ın yanında. 
1 5. Yanıbaşında me 'ua Cenneti vardı. 
1 6. O vakit Sidre 'yi kaplayan kaplamıştı. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerde Allah Teala Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Cebrfül' i 
(a .s . )  ikinci kez sidretu' l-münteha'nın yanında gördüğünü haber verdi. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- ilk olarak onu, semanın altında yüce ufukta gör
müştü. İkinci olarak ise, semanın üstünde sidretu' l-münteha'da görmüştür. Sahih 
olarak kendisinden nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 
Allah' ın kendisini yarattığı şekilde Ceba.ril' i (a.s . )  iki kez görmüştür. Sahihan'da 
Zırr'dan (r.a . )  nakledilen bir rivayete göre kendisine "Onunla arasındaki mesafe, 
iki yay kadar, yahut daha az kaldı. "201 ayeti hakkında soru sorulmuş. O da şu 
şekilde cevap vermiştir: " İbn Mes'Cıd'un bana haber verdiğine göre Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- Cebrfül ' i  (a .s . )  altıyüz kanadı ile birlikte görmüştür. "202 

200 el-Enfal 8/6. 
201 en-Necm 53/9 . 
202 Buhar!, Bed'u'l-halk, 7.  
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Yine Sahihan'da İbn Mes'Cıd'dan "Anda/sun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden 
bir kısmını gördü. "203 ayeti hakkında şöyle dediği nakledilmiştir: "Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ufku kaplayan ince yeşil elbise görmüştür. "204 

İmam Müslim' in "Sahlh" inde ise Ebu Hureyre 'den "Anda/sun ki; onu, b ir 
de diğer in işte görmüştü. "  ayeti hakkında "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lern- Cebrfül' i (a.s . ) görmüştür." dediği nal<ledilmiştir.205 

Yine onun "Sahlh" inde MesrCık'un şöyle dediği nakledilmiştir: "Hz. Aişe'nin 
yanında yaslanarak oturuyordum. Bu esnada o, şöyle dedi: 'Uç konu var ki, 
kim bunlardan birini söylerse Allah'a karşı en büyük iftirayı etmiş olur. ' 'Bunlar 
nedir?' diye sordum. O da şöyle cevap verdi: 'Kim Muhammed -sallallahu aleyhi 
vesellern- Rabbini görmüştür derse, Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur. ' 

Yaslanmış oturuyorken, doğruldum ve ona şöyle dedim: 'Ey müminlerin 
annesi! Beni bir dinle , hemen hakkımda hüküm verme! Allah Teala şöyle buyur
muyor mu?: "And olsun ki, onu apaçık ufukta görmüştür. "206, "Anda/sun ki; onu, 
bir de diğer inişte görmüştü. "207 

Bunun üzerine Hz. Aişe şöyle dedi: Bu konuyu Hz. Peygamber'e -sallallahu 
aleyhi vesellern- soran ilk insan benim. Bana şöyle cevap vermişti: O (Bu ayetlerde 
bahsi geçen) Cebraıl'dir (a.s . ) .  Bu iki seferden başka Allah' ın kendisini yarattığı 
şekilde onu görmedim . Onu semadan inerken görmüştüm. İri cüssesi sema ile 
yeryüzü arasındaki mesafeyi doldurmuştu . 

Sonra Hz. Aişe sözlerine şu şekilde devam etti: Hiç Allah Teala'nın şöyle 
buyurduğunu işitmedin mi?: 

"Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi b ilen, 
her şeyden haberdar olandır. "208; ''Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla 
veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dile
diğini vahyeder. O yücedir, hakimdir. " 

Hz. Aişe sözlerine şöyle devam etti: Kim Muhammed -sallallahu aleyhi vesellern
Allah'ın kitabından bir şey gizledi derse, Allah'a karşı büyük iftirada bulunmuş 
olur. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmuştur: "Ey Resul! Rabbinden sana in
dirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğin i  yapmamış olursun. Al
lah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kafirler topluluğuna rehberlik 
etmez. "209 

203 en-Necrn 53/18. 
204 Buhar!, Tefsir, (Necm Suresi) 53. 
205 Müslim, İman, 283. 
206 et-Tekvir 81/23. 
207 en-Necrn 53/13.  
208 el-En'arn 6/1 13 .  
209 el-Maide 5/67. 
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Son olarak Hz. Aişe şöyle dedi :  Her kim yarın meydana gelecek şeyleri ha
ber verdiğini iddia ederse , Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur. Çünkü Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "De ki: Göklerde ve yerde, Allah 'tan başka kimse gay
bı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltilecek/erin i  de bilmezler. "210 

Eğer Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- Allah'ın kendisine indirdiği va
hiyden bir ayet saklayacak olsaydı, şu ayeti saklardı:"Ey Muhammed! Allah 'ın 
n imet verdiği ve senin de n imetlendirdiğin kimseye. Eşin i  bırakma, Allah 'tan 
sakındiyor, Allah 'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekini
yordun; oysa Allah tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini 
kesince onu seninle evlendirdik, ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde on
lara evlenmek konusunda mü'min lere bir sorumluluk olmadığı b ilinsin. Allah 'ın 
buyruğu yerine gelecektir. "21 1  

Sahihan'da Mesn'.'ık' tan nakledilen bir diğer rivayet ise şöyledir: "Hz . Aişe'ye 
'Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördü mü?' diye sordum. O da şöy
le cevap verdi: Subhanallah! Söylediğin bu sözden tüylerim diken diken oldu."212 

Yine Sahihan'da ondan şöyle nakledilmiştir: " {Hz. Peygamber'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü kabul etmeyen}Hz. Aişe'ye "Peki 'Sonra yak
laştı, yere doğru uzandı. Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yah ut daha 
az kaldı. '213 ayeti hakkında ne dersin?" diye sordum. O da şöyle cevap verdi: 
Bu ayetlerde bahsi geçen ,  Cebrail'dir (a.s . ) .  Cebrail (a .s . ) ,  insan kılığında Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- gelirdi .  Bu defa ise , asli suretinde gelmiş ve 
ufku kaplamıştır. "214 

İmam Müslim' in "Sahih" inde nakledildiğine göre Ebu Zer, Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Rabbini gördün mü?" diye sormuş. Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de şöyle cevap vermiştir: "O nurdur. Onu nasıl göreyim!"215 

İmam Müslim' in "Sahih"inde Ebu Musa el-Eş'ari'den şöyle nakledilmiştir: 
"Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- aramızda ayağa kalktı ve beş konu hakkında 
şunları söyledi: Allah Teala uyumaz, O'nun uyumasına gerek yoktur. Teraziyi 
indirir ve yükseltir. Gündüz doğmadan önce gece işlenen ameller; gece başlama
dan önce de gündüz işlenen ameller O'na yükseltilir. O'nun örtüsü nurdur. Eğer 
örtüsünü açacak olsa, parlaklığı mahlukatından gözünün iliştiği her şeyi yakıp 
kül ederdi . "  

İmam Müslim bu hadisi, biraz önce geçen Ebu Zer hadisini naklettikten 
sonra rivayet etmiştir. Adeta bu rivayet, onu açıklamaktadır. Bu hadis, kıyamet 

210 en-Nemi 27/65. 
2 1 1  el-Ahzab 33/37.  Hadis için bk. Müslim, İman, 288. 
212 Buhar!, Tefsir, 53/1 ;  Müslim, İman, 287;  Tirmiz1, Tefs1ru'l-Kur'an, 53 . 
213 en-Necm 53/8. 
214 Müslim, İman, 77. Aynca bkz: Buhar1, Bed'u' l-halk, 7.  
215 Müsilm, İman, 291 .  Aynca bkz: Ahmed b .  Hanbel, Müsned, V, 156 . 

• 



124 ') Bedai 'ut-tefslr 

günü Allah Teala'nın görüneceğini ifade eden Buhar!' deki hadisle çelişmez. Söz 
konusu hadiste şöyle geçmektedir: "Allah Teala, örtüyü kaldıracak ve müminler 
kendisine bakacaktır. " 

Allah Teala'nın örtüsü olan nur ile O'na en yakın örtü kastedilir. Eğer bu 
örtüyü açacak olsa, karşısında hiçbir şey kalmaz. Nitekim İbn Abbas da "Göz
ler O'n u görmez. " 216 ayetini yorumlarken böyle demiştir: "Burada Allah' ın nuru 
olan nurdan bahsedilmiştir. Eğer Allah Teala bu nuru ile tecelli edecek olsaydı, 
karşısında hiçbir şey kalmazdı .  İbn Abbas' ın ileri sürdüğü bu yoruma göre bahsi 
geçen ayet, dünya ve ahirette umumlliğini ve mutlak oluşunu korumaktadır. An
cak bundan, Allah' ın görülmeyeceği sonucu çıkmaz. Bilakis Allah Teala, ahirette 
idrak olmadan gözle görülecektir. Her ne kadar gözlerimiz güneşi görse de, onu 
olduğu gibi idrak edemez. Halbuki ikisi de mahluk olma bakımından birbirine 
yakındır. Hal böyle olunca, insanların gözleri ile yaratıcının zatı arasındaki fark
lılık kat be kat daha büyüktür. Bundan dolayıdır ki, Allah Teala birazcık tecelli 
edince dağ, toz duman içinde kaldı ve bu kadarcık tecelli karşısında paramparça 
oldu. 

Merfü' sahih bir hadiste şöyle geçmektedir: "İki Cennet vardır. Kapları, süs
leri ve içindekiler altındandır. İki Cennet daha vardır. Kapları, süsleri ve içinde
kiler gümüştendir. İnsanlar ile onların Adn Cennetlerinde Rablerine bakmaları 
arasında sadece O'nun vechindeki azamet ridası vardır. "217 Bu hadis Allah' ın 
vechinde bulunan azamet ridasının (büyüklük örtüsünün) , zatının görünmesine 
engel olduğunu gösterir. Ancak bu, O'nun hiçbir şekilde görünmeyeceği anla
mına gelmez. Ululuk ve büyüklük, Allah'ın zatının bir gereğidir. Allah Teala k,
yamet günü kulları için görünür. Onlarla kendisi arasındaki perdeyi kaldı ·ır. Bu, 
yaratılmış bir perdedir. Allah' ın zatının idrakini (kuşatıcı bir şekilde görülmesini) 
engelleyen nurlar ise Yüce yaratıcının zatı sıfatlarındandır. Hiçbir surette O'nun 
zatından ayrılmaz. Eğer Allah Teala bu perdesini kaldıracak olsaydı, mübarek 
vechinin parlaklığı, gözünün iliştiği bütün yarattıklarını yakıp kül ederdi. Tasdik 
eden ve kesinkes iman eden biri için bu kadar işaret yeterlidir. Sıfatları işlevsiz 
hale getiren Cehml biri için ise , bütün bunlar batıl ve imkan dışı şeylerdir. 

Esas konumuza dönecek olursak, Necm suresinde görüldüğü belirtilen, me
lek Cebrfül'dir. (a .s . ) .  

İbn Abbas' ın "Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini iki kez kalbi ile 
gördü. "  sözü hakkında şunları söyleriz: "Öyle anlaşılıyor ki , İbn Abbas bu sözü 
söylerken bu ayete dayanmıştır. Halbuki, bu ayette görülen kimsenin , melek 
Cebrail olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla bu ayette İbn Abbas' ın görüşüne delil 
olacak herhangi bir durum yoktur. " 

216 el-En'am 6/103. 
217  Müslim İman, 1 79 .  
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Osman İbn Said ed-Darim! Hz . Aişe'nin sözü hakkında icma' gerçekleş
tiğini nakletmiştir. "Dün gece Rabbimi en güzel surette gördüm. " 2 1 8  şeklinde 
Sevban ve Muaz' dan aktarılan hadisin açıklamasını yaparken çürütmek için Bişr 
el-Müreysl'nin batıl görüşlerini nakledip şöyle demiştir: "Bu görüşün sahibine 
yazıklar olsun! Bu hadis onun anladığından farklı bir manaya gelir. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- Ebu Zer' den nakledilen hadiste onun Rabbini 
görmediğini ifade etmiştir.2 19 Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur: 'Ölünce
ye kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz. '220 Hz. Aişe de şöyle demiştir: 'Her kim, 
Muhammed'in -sal/al/ahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğün ü  iddia ederse, Allah 'a 
karşı büyük iftirada bulunmuş demektir. ' 

'Gözler onu göremez. '22 1 ayetine rağmen Müslümanlar, Hz. Peygamber' in 
İsra gecesinde Rabbini gördüğü konusunda icma' etmişlerdir. Bu ayetteki gör
meyi ise, yeryüzünde yaşayan kimselerin gözle görmesi olarak yorumlamışlardır. 
Halbuki Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini görmesi rüyada iken 
gerçekleşmiştir. Her halükarda Allah' ın görülmesi bu şekildedir. Nitekim, Muaz 
İbn Cebel Hz . Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nak
letmiştir: 'Bir gece Al/ah 'ın dilediği kadar namaz kıldım. Sonra başımı yastığa 
koydum. [Ben uykuda iken] Rabbim en güzel surette bana geldi. ' İşte ilim ehline 
göre hadisin yorumu bu şekildedir." 

Kad! Ebu Ya'la Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- İsra gecesi Rabbini 
görüp görmediği konusunda Ahmed İbn Han bel' den üç farklı görüşün nakledil
diğini belirtmiştir: 

a) Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini görmüştür. Mervezl şöyle 
söylemiştir: "Ebu Abdillah'a dedim ki: İnsanlar "Hz. Aişe' nin, 'Her kim, Muham
med -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördü derse Allah'a karşı büyük iftira etmiş 
olur.' dediğini söylüyorlar. Hz. Aişe 'nin bu sözü hangi delil ile savulur?" 

Ebu Abdillah şöyle cevap verdi: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
'Rabbimi şördüm. ' sözü ile. Çünkü Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
sözü, Hz. Aişe'nin sözünden daha üstündür. " 

Mervezi bir başka yerde ise şunları anlatmaktadır: Ebu Abdillah 'a "Burada 
bir adam var. 'Allah Teala sadece ahirette görülür. Hz. Muhammed'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Rabbini dünyada gördüğünü söyleyemem. '  diyor.'' dedim. Bunun 
üzerine Ebu Abdillah kızdı ve şöyle dedi :  "Bu adam, Allah'ı görmeye layık biri 

218 Taberani, el-Mu'cemu' l-kebir, 1 ,  317 ;  Hadis no: 938. Heysem! şöyle demiştir: "Bu rivayetin 
senedinde Abdullah İbn İbrahim İbn Hüseyn vardır. Bu zat da babasından nakletmiştir. Her 
ikisinin de biyografisini veren bir kaynağa rastlayamadım." bk. Heysem!, Mecmau'z-zevaid, 
1, 237. 

219 Müslim, İman, 291 ; Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 53. 
220 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 324. 
22 1 el-En'am 6/103. 
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değildir. Hadisler nakledildiği gibi kabul edilir. " Bu sözün zahiri onun, Allah' ın 
gözle görüleceğini kabul ettiğini gösterir. 

Hanbel şöyle demiştir: Ebu Abdillah'a "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- kalbi ile gördüğü rüyasında Rabbini gördü mü?" diye sordum. O da "Öyle 
anlaşılıyor ki, rivayetin zahiri onun Rabbini görmediğinine delalat ediyor. " şek
linde cevap verdi . Ona Abdurrahman b .  Aiş'in naklettiği "Rabbimi en güzel su
rette gördüm" hadisini soran Esrem de benzer bir şey nakletmiştir: "Bu hadisin 
ravilerinden Ma'mer muzdaribdir. Çünkü o bu hadisi Eyyub, Ma'bed, Abdur
rahman ve Aiş kanalıyla Hz. Peygamber'den nakletmiştir. Bu rivayeti Hammad 
Katade, Ikrime ve İbn Abbas kanalıyla nakletmiştir. Yusuf b. Atıyye de Katade 
ve Enes ; ;analıyla rivayet etmiştir. Abdurrahman b. Yezid, Cabir, Halid, Leclac, 
Abdurrahman b. Aiş kanalıyla sahabeden birinden aktarmıştır. Bu rivayeti Yahya 
b. Kesir de nakletmiş ve şöyle demiştir: "Bu rivayet Aiş ve Muaz kanalıyla Hz. 
Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledilmiştir. " 

Bu hadisin aslı birdir. 

Esrem şöyle demiştir: Ebu Abdillah'a "Sen hangi görüşü benimsiyorsun?" 
diye sordum. O da şöyle cevap verdi: "A'meş Ziyad b. Husayn ve Ebu' l-Aliye ka
nalıyla İbn Abbas'ın şöyle söylediğini nakletmiştir: 'Muhammed kalbi ile Rabbini 
gördü. '  Esrem de birinin Ahmed'e Huseyn el-Eşyeb' in şöyle söylediğini nakletti: 
'Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini görmemiştir. ' Biri onun bu sö
zünü hoş karşılamadı, sadece görme fiilini kullanmasını ,  görme fiilinin kalp ile 
mi ya da göz ile mi olduğunu açıklamamasını eleştirdi . Bu da Eşyeb' in hoşuna 
gitti. Ebu Abdillah bu rivayetin hasen olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir: 'Bu 
rivayetin zahirine göre Hz. Peygamber' in Allah' ı  görmesi gerçekleşmiştir. Ancak 
'Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- gözü ile mi görmüş, yoksa kalbi ile mi gör
müş?' bunu bilmek zor. Bütün bu rivayetler Ahmed b. Hanbel'in rivayetlerdir. 

Kadl bu rivayetleri farklı bulmuş ve konuyu üç rivayet açısından ele almıştır. 
Sonra ilk rivayeti Ümmü't-Tufeyl ve Abdurrahman b .  Abis el-Hadraml'den nak
ledilen hadislerle desteklemiştir. Ancak bu iki hadiste onun görüşüne herhangi 
bir delalet yoktur. Çünkü söz konusu görme sadece rüyadan ibarettir. Ayrıca 
Ahmed b .  Hanbel'in razı! olmayacağı bir rivayet ile de bu hadisi desteklemiştir. 
Ancak bu hadis Ebu Ubeyde b. Cerrah'tan merfu olarak nakledilmemiştir. Söz 
konusu rivayet şöyledir: "İsra gecesi Rabbimi en güzel surette gördüm. O şöyle 
dedi: Mele-i ala ne hakkında tartışıyor. . .  "222 Bu kesinlikle hatadır. Çünkü bu olay 
Medine' de gerçekleşmiştir. Nitekim Muaz b. Cebel şöyle anlatmaktadır: "Sabah 
namazında Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yanımıza gelmekten alı ko
nuldu. Bu halde neredeyse güneşin göreceğimiz ana kadar bekledi .  Sonra Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- gelip bize namaz kıldırdı .  Ardından da şöyle 

222 Hatib, Tarih, VIII, 151 .  Bu rivayette Abdurrahman b. Düley vardır. Abdurrahman saduktur. 

T 
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buyurdu: Dün gece Rabbimi en güzel surette gördüm. O şöyle buyurdu: Ey Mu
hammed mele-i ala ne hakkında tartışıyor?" Bu olay Medine'de gerçekleşmiştir. 
İsra hadisesi ise Mekke'de gerçekleşmiştir. Ne Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi 
vesellem- ne de Ahmed b. Hanbel'den Allah Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem
uyanık bir halde gözleri ile Allah'ı gördüğünü gösreteren açık bir ifade nakle
dilmiştir. Kadl Ahmed b .  Hanbel'in sözlerini anlaşılması mümkün olmayan bir 
manaya hamletmiştir. Bu anlayışını da delil niteliği taşıyamayacak şeylerle güç
lendirmeye çalışmıştır. Ahmed b. Hanbel' in görüşleri biribirini destekler nitelik
tedir. Mesele ondan nakledilen bir görüştür. Hakikatte o bu sözü söylememiştir. 
Doğrusu o, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü söy
lemiştir. Bu konuda o, İbn Abbas ' ın "Muhammed Rabbini gördü." sözüne tabi 
olmuştur. Hadisin lafzı ise "Rabbimi gördüm. "  şeklindedir. Bu ifadeler mutlaktır. 
Bunların açıklaması diğer hadislerde yapılmıştır. 

Ahmed b .  Hanbel Hz. Aişe'nin görüşünü kabul etmez ve Hz. Peygamber'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bir hadisi ile ona muhalefet eder. Buradan da anlaşıl
maktadır ki Ahmed b. Hanbel, uyanık bir halde gördüğünü kabul etmeyen Hz. 
Aişe'den farklı bir görüşü benimsemiştir. Hz. Aişe Hz. Peygamber' in Rabbini rü
yada gördüğünü kabul eder. Hakikatte o "Muahmmed Rabbini uykuda gördü 
diyenler Allah'a büyük bir iftira atmışlardır. " dememiştir. Bu husus, şu iki durum
dan birine delalet eder: 

a) Ahmed b. Hanbel Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ı  hiçbir 
surette görmediğini söyleyenlerin görüşünü reddetmiştir. Çünkü bu görüş hadis
lere aykırıdır. 

b )  Hz . Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- kendisinin Allah' ı  gördüğüne 
dair rivayetler vardır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini rüyada gör
müştür. Ahmed b .  Hanbel bu görüşü dile getirmek suretiyle Hz. Peygamber' in 
Rabbini gördüğünü kabul etmiş ve bu mutlak görmeyi takyit etmiştir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini hiçbir şekilde görmediğini söy
leyenlerin görüşünü ise reddetmiştir. Uykuda veya uyanık bir halde olduğunu 
belirtmeden Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü söyle
yenlerin görüşünü hoş karşılamıştır. 

Ahmed b .  Hanbel'den nakledilen bu görüşler birbiri ile çelişmez, çıksine 
birbirini destekler. Ahmed b .  Hanbel'in Hz. Muhammed'in -sallallahu aleyhi ve
sellem- Rabbini uyanık bir halde iken gözleri ile gördüğünü söylemesi mümkün 
değildir. Çünkü böyle bir rivayet yoktur. Ahmed b .  Hanbel hadislerin lafızları
na nakledildikleri biçimde uyar. Onun Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
Rabbini hiçbir şekilde görmediğini söyleyenlerin görüşünü reddetmesinden Hz. 
Peygamber' in Rabbini uyanık bir halde iken gözleri ile gördüğü düşüncesinde 
olduğu sonucu çıkarılamaz. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 
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Anda/sun ki; onu, bir de diğer in işte görmüştü. Sidretü 'l- Müntehd 'nın 
yanında. Yan ıbaşında me 'va Cenneti vardı. 

Sidretü' l-Münteha, semanın üstündedir. Şundan dolayı bu adı almıştır: Al
lah Teala katından inenler buraya ulaşır ve burada kabzedilir. Allah' ın katına 
çıkanlar da yine buraya gelir ve burada kabzedilir.223 

Yanıbaşında me'va Cenneti vardı. 

ı.Sjİ.JI kelimesi ı.S.J� ı.SJİ kökünden türemiş olup � veznindedir. Bu kök, bir 
mekana girmeyi, oraya gitmeyi ve oraya yerleşmeyi ifade eder. 

Ata İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Me'va, Cebrail (a.s . )  ve diğer 
meleklerin yerleştiği Cennettir. " 

Mukatil ve Kelbl de şöyle demiştir: "Me'va, şehitlerin ruhlarının yerleştiği 
Cennettir." 

Ka'b şöyle demiştir: "Me'va içinde, kuşlar ve yeşillikler bulunan şehitlerin 
ruhlarının huzur bulduğu Cennettir. " 

Hz. Aişe ve Zirr İbn Hubeyş ise şöyle demiştir: "Me'va, bir Cennet'in adıdır." 

Doğrusu şu ki, bu kelime Cennet'in isimlerinden biridir. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: ı.SJl.Ji � �\ jt,; ı.S�I J �I �j �) rti. ...JL,:. 0-- \;\j (An
cak kim Rabbinin huzurunda durup hesap 'vermekten korkmuş ve nefsini kötü 
heveslerden menetmişse. Kuşkusuz Cennet onun varacağı yerdir. )224 Allah Teala 
Cehennem hakkında da şöyle buyurmuştur: t.Sji.Jı � �I .)µ (Şüphesiz Ce
hennem, onun varacağı yerdir. ) 225 

1 7. Gözü ne kaydı ne de sınırı aştı. 
1 8. Anda/sun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gör

dü. 

Tefsiri : 

İbn Abbas şöyle demiştir: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve5elJern- gözü ne 
sağa kaydı ne de sola. Emredildiği noktadan ötesine de geçmedi. " Müfessirler de 
bu görüşü benimsemişlerdir. 

223 Hadi'l-ervah, 5. 6 1 .  
224 en-Naziat 79/40-41 .  
225 en-Naziat 79/39. bk. Hadi'l-ervah, 5 .  86-87. 
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Bu ayette Allah Teala, edepten yoksun kimselerin kralların ve ileri gelenlerin 
huzuruna çıktıkları zaman sağa sola bakmaları, önlerinde olan nesnelerin ötesine 
bakma çabaları gibi bakan kimselerde görülen durumların peygamberinde söz 
konusu olmadığını belirtti. Bu makamda peygamberinin en mükemmel edebe 
sahip olduğunu haber verdi. Allah Resulü huzuru ilahide hiçbir tarafa bakma
mıştır. Bakışlarını gördüğü ayetlerin ve orada bulunan hayret uyandıran nesnele
rin dışında hiçbir şeye çevirmemişti. Aksine, edebi kendisine gösterilen nesnelere 
odaklaşmasını, yalnızca onlara bakmasını gerektiren kulun makamında durmuş
tur. Kendisine gösterilenlerden başkasına bakmamıştır. Kendisine gösterilmeyen 
şeyleri görme çabası içine girmemiştir. Bununla birlikte derin ruh dinginliği, kalp 
huzuru ve gönül rahatlığı içinde idi. İşte bu, kemalin zirvesidir. 

Gözlerin kayması demek, bir tarafa yönelmesi; gözlerin sınırı aşması ise, 
bakabileceği her tarafa uzanması anlamına gelir. 

Allah Teala bu surede peygamberinin bilgisinin sapıklıktan, yöneliş ve ame
linin azgınlıktan, konuşmasının hevadan, kalbinin gördüklerini yalanlamaktan, 
gözlerinin de kayma ve sınırı aşmaktan uzak olduğunu ifade etti . Gerçek övgü 
bu şekilde olur. 

O üstün meziyetler öcünü almak için çabalamandır 

Yoksa bir deveyi tutup da sidiğe dönüşecek sütünü içmen değil . . .  226 

Allah Teala Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sidret-i müntehada 
Cebrfül ' i  (a .s . )  gördüğünü haber verdikten sonra bir istitradde227 bulundu ve 
Cennet-i me'vanın onun yanında olduğunu, yaratma ve emrinden onu bürü
mekte olanların bürüdüğünü bildirdi. Bu, en güzel istitradlerden biridir. İstitrad 
Kur' an' da kullanılan mükemmel üsluplardan biridir. 

İki türlü istitrad vardır: 

a) Bir konu anlatılırken, onun lazımı ile istitrad yapılması: Şu ayeti 
buna örnek olarak verebiliriz: "Anda/sun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarat
tı ?"  diye sorsan elbette: "Onları O çok güçlü ve her şeyi b ilen yarattı . "  derler. "228 
Daha sonra Allah Teala, onların bu cevabına istitradde bulundu ve şöyle buyur
du: "O ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesin iz diye size yollar 
açtı. O ki bir ölçü ile yukarıdan su indirmekte ve onunla ölü bir beldeye hayat 
vermekteyiz, işte siz de kabirlerin izden öyle çıkarılacaksınız. O ki bütün çiftleri 
yarattı ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan bineceğiniz şeyler yap-

226 İbnKuteybe, el-Ma'ani'l-keblr, 1 ,  247 [Mütercim] 
227 İstitrad: Bir şeyi, bir alakadan dolayı yeri gelmeden zikretmek demektir. [Mütercim] 
228 ez-Zuhruf 43/9. 
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tı. Ki, sırtlarına kuru/asınız sonra üzer/erine yerleştiğin izde Rabbinizin n imetin i 
anıp şöyle diyesiniz: Ne yücedir O Allah ki, bunu bizim h izmetimize vermiş; 
yoksa biz buna güç yetiremezdik. "229 Bu sözler müşriklerin cevabı arasında yer 
almaz. Doğrusu bu sözler, Allah ' ın bir açıklaması ve müşriklere karşı delil sun
masından ibarettir. 

Şu ayetleri de bu tür istitrade örnek olarak verebiliriz: "Firavun: "Rabbiniz 
de kimmiş, ey Musa? "  dedi. Musa: "Bizim Rabbimiz, herşeye uygun yaratılışın ı 
veren sonra da yolunu gösterendir/" dedi. Firavun: "Öyle ise, önceki milletlerin 
hali ne olacak?" dedi. Musa: "Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin katında bir ki
tapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur. " dedi. "230 Musa'nın (a.s . )  cevabı 
bu kadardır. Sonra Allah Teala bundan istitradde bulunarak şöyle buyurdu: "O 
size yeryüzünü beşik yaptı, orada sizin için yollar açtı ve gökten su indirdi. O su 
sayesinde çiftler halinde çeşitli bitkiler bitirdik. Bu bitkilerden kendiniz yiyesiniz 
ve hayvanlarınızı ot/atasın ız diye. Sağduyu sahiplerin in bu olaylardan alacakla
rı birçok dersler vardır. Sizleri topraktan yarattık, yine oraya döndüreceğiz ve 
tekrar dirilterek oradan çıkaracağız. " İstitradden sonra Allah Teala asıl konuya 
tekrar döndü. 

b) Şahıstan istitradde bulunup türe geçmek. Buna örnek olarak şu 
ayeti verebiliriz: "Anda/sun ki, biz insam süzme çamurdan yarattık. Sonra onu 
nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. "231 Burada ilk ayette bahsedilen Hz. 
Adem' dir. ikinci ayette bahsedilen ise , onun ç ::ıcuklarıdır. 

Şu ayetleri de bu tür istitrade örnek olarak verebiliriz: "Sizi bir tek candan 
(İ'ıdem 'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva 'yı) ya
ratan O'dur. Eşi ile (bir/eşince) eşi hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı ) .  Onu bir 
müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rab/eri Allah 'a: Anda/sun bize kusursuz 
bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler. Fakat 
(Allah ) onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında 
(sonradan insanlar} Allah 'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden 
yücedir. "232 Bu ayetlerde Allah Teala , insanların ana-babasından bahsederken 
istitrad yoluyla onların müşrik çocuklarından söz etti. 

Her şeyi en iyi Allah bilir.233 

Gözü ne kaydı ne de sın ırı aştı. 

229 ez-Zuhruf 43/10-13 .  
230 Taha 20/49-52 . 
231 el-Mü'minGn 23/12-13 .  
232 el -A' raf 7/ 189- 190. 
233 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 242-264. 

T 
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Bazı kimseler, edeple ilgili konularda bu ayeti kerimeyi zikretmeyi adet ha
line getirmişlerdir. Mesela Ebu' l-Kasım el Kuşeyrl "Edeb Bölümü"ne bu ayet ile 
başlamıştır. Onun gibi davranan başkaları da vardır. 

Öyle anlaşılıyor ki, bu kimseler, bu ayeti kerimeyi şu şekilde açıklayan mü
fessirlerin görüşünü dikkate almışlardır: 

"Bu ayette, Allah Teala peygamberinin huzuru ilahide gösterdiği edebini 
tavsif etmiştir. Çünkü o, bakışlarını herhangi bir tarafa çevirmemiştir. Gördükle
rinden başkasını görme çabası içine girmemiştir. İşte bu, edebin zirvesidir. 

Bakan kimsenin bakışlarını sağa sola çevirmesi veya baktığı şeyin önünde 
başka şeyleri de görme çabası içine girmesi ile riayet etmesi gereken edep kural
ları ihlal edilmiş olur. 

Bakışların sağa sola çevrilmesi gözün kayması; bakılan şeyin önünde başka 
şeyleri görme çabası içinde olma ise haddi aşmaktır. Bakan kimsenin tamamen 
baktığı şeye yönelmesi, gözlerini sağa sola çevirmeden veya önündekini aşma 
gayreti içine girmemekle gerçekleşir. " 

Bu yorumu, Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye'den naklettim. 

Bu ayette hayret uyandıran incelikler vardır. Burada insanların en kamili 
olan Hz. Muhammed' e -sallallahu aleyhi vesellem- uygun edep sırlan gizlidir. Bu ma
kamda onun gözleri ile basireti ittifak halinde idi. Gözlerinin gördüğü konusunda 
basireti ile gözleri birbirini doğruluyordu. Basireti gözleri ile aynı şeyi görüyordu. 
Basiretinin gördükleri de. gözle görülen b ir hakikatti . Allah ResCılü'nün -sallallahu 

aleyhi vesellem- gözlerinin ve basiretinin gördükleri aynı idi. Bu yüzden Hak Teala 
şöyle buyurmuştur: lSJ- Lô � :ı.;JjL...:;1 01.J Lô � 1 9�1 w..i.5 Lô (Gözünün gördüğünü 
gönlü yalanlamadı. Gördüğü hakkında şimdi siz, onunla tartışıyor musunuz?)234 
Yani Hz . Peygamber' in gözlerinin gördüğünü kalbi yalanlamamıştır. 

Ebu Ca'fer bu ayeti � harfinin şeddesi ile 0l5 Lô şeklinde okumuştur. Buna 
göre anlam şu şekilde olur: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi ,  gö
zünü yalancı çıkarmadı. Aksine onun gördüklerini doğruladı ve onunla hem fikir 
oldu . Çünkü kalbi ile gözü düzgün çalışıyordu veya basireti ile gözü düzgündü. 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- gözü ve basireti ile gördüğü hak idi. 

Çoğunluk ise bu ayeti wls' 'l.A şeklinde şeddesiz okumuştur. Bu durumda fiil 
geçişli olur. Ayetin sonunda

.
yer alan t.Sl) Lô ifadesi ise onun nesnesi olur. Bu du

rumda anlam şu şekilde olur: Gözlerinin gördüğünü kalbi yalanlamadı. Aksine 
doğrulayıp teyit etti. Burada Allah ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi ile 
kalıbı, zahiri ile batını, gözleri ile basireti uyum içinde olmuştur. Kalbi gözlerini 
yalanlamamıştır. Gözleri de sınırı aşmamıştır. Dolayısıyla haddi aşan olmamıştır. 

234 en-Necm 53/1 1 -12 
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Yine gözleri baktığı şeyden başkasına meyletmemiştir. Dolayısıyla başka tarafa 
kaymamıştır. Aksine bakışları tamamen gördüğüne odaklanmıştı. Ne onu aşmış 
ne de ondan meyletmişti. Tıpkı kalbinin tam olarak Allah'a yönelik O'nun dışın
da ne varsa hepsinden yüz çevirdiği gibi .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
bütün varlığı ile Allah'a  yönelmişti. 

Kalp hem haddi aşar, hem de kayar. Tıpkı gözün haddi aşıp kaydığı gibi. Bu 
iki durum da Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- için söz konusu olamaz. Çünkü 
onun kalbi kaymamıştır. Allah' ı bırakıp başkasına bakmamıştır. Bulunduğu ma
kamı çiğneyip ötesine geçme çabasıyla da haddi aşmamıştır. 

İşte bu kemalin zirvesidir. Allah'a karşı gösterilmesi gereken ideal edeptir. 
Allah'a karşı bundan başka bir edep gösterilmez. 

Genellikle nefisler yüksek bir yere getirildikleri zaman, kendisinden daha 
üstte olandan haberdar olmaya çalışırlar. Mesela Musa peygamber teklim ma
kamına getirildiği zaman, nefsi Hak Teala'yı görmeyi istemiştir. Bizim peygam
berimiz -sallallahu aleyhi vesellem- ise , bu makama getirildiği zaman, bu makamın 
hakkını vermiştir. Ne gözü ne de kalbi, getirildiği makamdan başkasına bakma
mıştır. Bundan dolayıdır ki , hiçbir şey ona engel olmamıştır. Herhangi bir gaye 
de onu engellememiştir. Böylece yedi göğü aşmıştı . Bu manzara karşısında Hz. 
Musa, Rabbine serzenişte bulunarak şöyle demişti : " İsrailoğulları benim Allah 
katında değerli biri olduğumu söyler. Ama bu, beni geçti ve benden daha yük
seğe çıktı . Eğer tek başına olsa neyse ! Onunla birlikte ümmetinin tamamı da 
var" Buhari'deki rivayette ise Resulullah' ın dilinden olay şöyle anlatılmaktadır: 
"Kendisini geçtiğim zaman Musa, ağladı .  Ona 'Neden ağlıyorsun?' diye sordular. 
O da, 'Benden sonra bir çocuk gönderildi. Onun ümmetinden Cennete girenle
rin sayısı benim ümmetimden Cennete girenlerin sayısından çok olacak. Buna 
ağlıyorum. '  diye cevap verdi ."235 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ondan daha yükseğe çıktı. Hiçbir 
irade ona mani olmadı. Hiçbir gaye onu, mükemmel kulluk derecesinin altına 
indirmedi. 

Bundan dolayıdır ki , İsra olayında bindiği binek ilerlerken gözün ulaştığı 
noktaya kadar adım atıyordu. Ayaklarını, bakışlarının ulaştığı son noktaya ko
yuyordu. Böylece üzerinde taşıdığı yolcunun durumuna ve onun yürüyüşünde 
bütün alimi kat geçen haline benziyordu. Burak'ın ayakları onun bakışlarının 
gerisinde kalmıyordu. Tıpkı Hz . ,  Peygamber' in kendi ayaklarının, bildiklerinden 
sonraya kalmaması gibi. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, Allah'a karşı gösterdiği mükemmel 
edebi korumaya ve O'na olan kulluğunun merhalelerini tamamlamaya de-

235 Buhar!, Menakıbu'l-ensar, 42. 

T 
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vam etti. Nihayet göklerin perdesini kaldırdı ve yedi tabakayı geçti. Sidretu' l
münteha'yı da geride bıraktı. Öncekilerin ve sonrakilerin ulaşamadığı yakınlık 
makamına erdi . Burada yakınlığın zirvesine adım adım çıktı. Zahir ve batın ola
rak perdeler birer birer kalktı. Derken nebilerin ve resullerin gıpta ettiği makama 
ulaştı. Maad aleminde öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği yakınlık makamına 
getirildi. Orada Allah 'a karşı gösterdiği mükemmel edebi vesilesiyle dosdoğru 
yolu tuttu. Ne gözleri kaydı ne de haddi aştı. Hak Teala onu, bu alemde hak 
ve hidayetten oluşan en doğru yola koydu. Kur'an'da da buna yemin etti . "Ya
sin. Hikmetli Kur'an'a and olsun ki; elbette sen, görevlendirilen elçilerdensin. 
Dosdoğru yol üzerindesin. "236 Kıyamet günü olunca, Allah Teala peygamberini 
sıratın üzerine koyacaktır. O da kendisine tabi olup sünnetine uyanların geçip 
Cennete girinceye kadar onların kurtuluşunu dileyecektir. Bu Allah' ın bir lütfu
dur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.237 

1 9. Gördünüz mü o Lôt ve Uzzô 'yı ?  
20. Ve üçüncüleri olan ötekini, Menôt'ı . 
21 . Demek erkek sizin, dişi O'nun öyle mi? 
22. Öyleyse bu haksız b ir  paylaşma. 
23 Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir 

şey değildir. Allah onlar hakkında h içbir delil indirmemiştir. Onlar ancak 
zanna ve nefislerin in arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rab/eri 
tarafından yol gösterici gelmiştir. 

Tefsiri : 

):.Jı (zan) şüphe demek; �)İı 15,ı; � j (nefislerin arzuladığı) şehvet; 15�\ 
(yol gösterici) ise bunlara muhalif olarak Rabbimizden bize gelen mesajdır.238 

236 Yasin 36/1-4. 
237 Medaricu's-salikin, il, 382-384. 
238 el-Kelam fi meseleti's-sema' s. 1 72. 
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24. Yoksa insan, her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? 
25. Ahiret de dünya da Allah 'ındır. 
26. Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut 

olduğu kimse için Allah 'ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz. 
27. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adların ı  takıyorlar. 
28. Halbuki onların bu hususta h iç bilgileri yoktur. Sadece zanna 

uyuyorlar. Zan ise h iç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. 
29. Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından 

başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. 
30. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, 

evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir. 
31 . Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah 'ındır. Bu, Allah 'ın, kö

tülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha 
güzeliyle mükafatlandırması içindir. 

32. Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizlik/er
den kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha top
raktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz 
sırada bile, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. 
Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iy i bilir. 

Tefsiri : 

1�.1.ıı kelimesi küçük günahlar anlamına gelir. İbn Abbas bu konuda şöyle de
miştir: "Ebu Hureyre'nin şu sözünden daha çok p.Uı lafzının anlamına benzeyen 
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bir söz bilmiyorum: Göz zina eder. Gözün zinası , bakmaktır. El zina eder. Elin 
zinası, dokunmaktır. Ayak zina eder. Ayağın zinası , yürümektir. Ağız zina eder. 
Ağzın zinası, öpmektir. " 

Aynı kökten türemiş bazı kelimelerin anlamı şu şekildedir: ı� r-11 yaklaştı, 
yakın oldu; r-1- i"j.,j. bulu� 5ağı�� yaklaşan çoc�k �nlamına gelir. Hadiste ise şu 
şekilde geçmektedir. � j\ lb.:>- � LA  b.J.ll ,! ;:! w5 4.;p (Dünya malı baharda biten 
yeşillikler gibidir. Onu doyumsuzca yiyen hayvanlar çatlayıp ölür ya da ölecek 
hale gelir. )239 

Netice olarak diyebiliriz ki, her ne kadar bazı kimseler tersini iddia etse de �I sözcüğünün sevgi isimlerinden biri olduğu anlaşılmaz. Ancak şu kadarı var 
ki; �I � �İ .;,; · .:ı�ı 0! (Sevgili sevenin kalbine kuruldu. )  derken sevgiye 
dair bir mana taşır. l: h-1i ifadesi de, bizim yanımızda misafir ol anlamına gelir. 

�'(; 1 L.; � .  lb. � . . ) ,) .r.- . . 

Bize ne vakit gelirsen memleketimizde bizim yanımızda kalırsın 

Her daim bol odun ve sönmek bilmeyen bir ateşle karşılaşırsın .240 

Sahih bir hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Beş vakit namaz, b ir Cuma gelecek Cuma 'ya kadar, bir ramazan gelecek Rama
zana kadar, büyük günahlardan sakrn rrsan aralarda aralarında işlenen günahlar 
için keffôret olur. "241 

Ebu İshak el-İsfirfünl'den nakledildiğine göre o şöyle demiştir: "Günahların 
tamamı, büyüktür. Küçük günah diye bir şey yoktur. " Bu sözüyle o, bütün günah
ların günah olma bakımından eşit olduğunu kastetmemiştir.Mesela haram olan 
bakma ile haram olan cinsel ilişkinin günahının aynı olduğunu kastetmemiştir. 
Onun maksadı şudur: Günahların tamamı, isyanda bulunulan Yüce Yaratıcının 
azametine göre büyüktür. Bununla birlikte bazı günahlar diğer bazılarından bü
yüktür. Her halükarda buradaki ihtilaf, meselenin özüyle alakalı değildir. Aksine 
lafızldir. 

Günahlar, Şari ' nin dilinde � Jıı ve ..:-ıl� olarak isimlendirilmişlerdir. Nite-ı- ,, ı  " > kim bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: ';'_,;.ılı d� j r-5�! (Küçük günahlar-
dan sakının! )242 

239 Buharı, Zekat, 47; Müslim, Zekat, 41 ;  Nesaı, Zekat, 81 ;  İbn Mace, Fiten, 18. 
240 Ravdatu' l-muhibbin, s .  53. 
241 Müslim, Tahare, 5. 
242 Ahmed b. Hanbel, Müsned, l, 402. 
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Ayette geçen plJı kelimesinin büyük günahlar olduğu söylenmiştir. Beğavl 
ve diğer müfessirler bu görüşü nakletmişlerdir. 

Ayetteki İstisna: 

Bazı tefsirciler şöyle demiştir: Bu ayetteki istisna şu anlama gelir: Kişi bir kez 
büyük günaha yaklaşır, sonra bundan vazgeçer, sonra o günahı işler. En sonun 
da nihai olarak ondan vazgeçer. Bu günahı bir alışkanlık haline getirmez. Buna 
göre ,r-Jıı sakınmaktan (.) �) istisna edilmiş olur. Bu durumda ayet şu anlama 
gelir: Yaklaşma dışında büyük günah işlem_ezler. 

Çoğunluğa göre buradaki istisna, Jl:S kelimesinden yapılmıştır. Burada 
istisna-i munkatı' söz konusudur. Buna göre ayetin anlamı şöyle olur: Fakat on
lar küçük günahlar işler. 

Olumlu cümleden sonra istisna-i munkatı'nın meydana gelmesi güzel olur. 
Ancak genellikle bunun zıddı olur. İstisna-i munkatı' , istisna-i mufarrağın olduğu 
yerlerde yapılır. Şu kadarı var ki, burada cümle olumlu olsa da, mana bakı
mından olumsuzluk söz konusudur. Çünkü mana "Büyük günahları işlemezler, 
yapmazlar. " şeklindedir. Bu y�zden 1; ,\ıı kelimesinin istisna edilmesi güzel oldu . 
Muhtemelen bu durum, Ebu lshak' ın "Günahların tamamı büyüktür. " diyecek 
kadar cesaretlenmesine neden olmuştur. Çünkü istisnada aslolan, istisnanın 
muttasıl olmasıdır. Özellikle de cümlelerin olumlu olduğu durumlarda istisnaların 
muttasıl olması esastır. 

Ancak günahların küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrıldığı konusunda 
naslar ve selef-i salihlnin icma' ı vardır. 

Alimler şu iki konuda ihtilaf etmişlerdir: 

a) r Jıı nedir? 

b) Büyük günah nedir? Büyük günahların sayısı ve tarifi var mıdır? 

Şimdi bu iki konuyu ayrıntılı biçimde ele alalım: 
• 

a) �I nedir? Bazı selef alimlerinden nakledildiğine göre bu ifade, bü-
yük dahi olsa bir kez günaha bulaşıp sonra bir daha o günahı işlememeyi ifade 
eder. Beğavl şöyle bu görüşün Ebu Hureyre , Mücahid, Hasan-ı Basri ve Ata'nın 
rivayetine göre İbn Abbas'a ait olduğunu belirtmiştir. Abdullah İbn Amr İbn Ass 
şöyle demiştir: "Şirkin dışındaki gün

.
ahlara r-Jlı denir." Süddl de şöyle demiştir: 

"Ebu Salih şunları anlattı: Bana r-;...Ui �!  hakkında soru sordular. Ben de şöyle 
yanıt verdim: Bu, kişinin bir günaha bulaşıp sonra onu tekrarlamaması anlamına 
gelir. Sonra bu soru cevabı İbn Abbas'a anlattım. O da bunun üzerine "Yüce bir 
melek sana yardım etmiş . "  dedi. 
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Çoğunluğa göre, �I büyük günahların dışında kalan günahlara denir. İbn 
Abbas'tan nakledilen iki rivayetten sahih olanı da bu doğrultudadır. Nitekim, 
Buharl'nin "Sahih" inde Tavus' un kendisinden naklettiği rivayete göre İbn Abbas 
şöyle demiştir: Ebu Hureyre'nin Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nak
lettiği şu sözden daha çok pJJı benzeyen bir şey görmedim: "Allah Teô.lô. insa
noğluna zinadan payına düşeni yazmıştır. Kuşkusuz bunları işleyecektir. Gözün 
zinası, bakmaktır; dilin zinası, konuşmaktır; nefsin zinası, temenni  edip arzula
maktır; cinsel organ bazen bunları doğrular bazen de yalanlar. " 

Ayrıca bu hadisi İmam Müslim Süheyl İbn Ebi Salih ve onun babası kana
lıyla Ebu Hureyre' den nakletmiştir. Bu rivayette ise şöyle geçmektedir: "Gözlerin 
zinası, bakmak; kulakların zinası, dinlemek; dilin zinası, konuşmak; elin zinası, 
dokunmak; ayağın zinası ise gitmektir. " 

Kelbi şöyle demiştir: "plıı iki türlüdür. Birincisi Allah Teala'nın kendisi için 
dünyada bir had koymadığı, ahirette de bir ceza zikretmediği günahlardır. Bu tür 
günahlar, büyük günahlara ve çirkin davranışlara ulaşmadığı sürece beş vakit 
namaz tarafından affettirilir. İkincisi ise Müslüman' ın defalarca işlediği sonra tev
be ettiği büyük günahlardır. " 

Said İbn Müseyyeb ise şöyle demiştir: "plJı kalbe gelen düşüncelerdir. " 

Hüseyn İbn Fudayl şöyle demiştir: " 1;..4.llı kasıt olmadan harama 
.
bakmaktır. 

Bu tür bakışlar bağışlanır. Eğer kişi ikinci kez bakarsa, bu bakışına p.DI denmez. 
Artık bu, günahtır. " 

Ata'nın İbn Abbas kanalıyla naklettiğine göre Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmuştur: 

(Bağışlarsan ey Allahım! Bağışlarsın çok! 

Hangi kulun işlemedi küçük bir günah! )243 

• ... ı � ... • L.:..;. • · · - : �il \ • · · - ıJ I  - � r-- � � 

Üçüncü bir grupta şöyle demiştir: piıı insanların Müslüman olmadan önce 
cahiliye döneminde işledikleri günahları ifade eder. Allah Teala bu günahlardan 
dolayı onları sorumlu tutmayacaktır. Müşrikler Müslümanlara "Daha dün siz de 
bizimle aynı amelleri işliyordunuz!" diyerek sataşıyorlardı .  Bunun üzerine Allah 
Teala bu ayeti indirmiştir: Bu görüş Zeyd İbn Sabit ve Zeyd İbn Eslem'e aittir. 

Doğru olan çoğunluğun görüşüdür. Buna göre plıı bakmak, işaret etmek 
ve öpmek gibi küçük günahlar anlamına gelir. Bu görüş sahabenin ve onlar
dan sonra gelen tabiCınun çoğuna aittir. Ebu Hureyre , Abdullah İbn Mes'Cıd, İbn 

243 Tirmizi, Tefsiru' l-Kur'an, 53. 
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Abbas, Mesn1k ve Şa'bi bu görüştedir. Bu görüş başka bir rivayette belirtilen 
İbn Abbas ve Ebu Hureyre'nin görüşleri ile çelişmez. Onlar söz konusu rivayette 
şöyle demişlerdir: " , (;..q.lJ I Kişinin büyük günaha bulaşıp, sonra bir daha onu işle
memesidir." Çünkü pı laf�ı , Kelbi'nin de söylediği gibi her iki anlama birden 
gelir. Ya da Ebu Hureyre ve Ibn Abbas bir defa büyük günah işleyip, bunda ısrar 
etmeyen, daha doğru ifade ile hayatında bir kez büyük günaha bulaşan kimse
nin durumunu r-illı kavramına dahil etmişlerdir. Onlara göre günah, kendisini 
defalarca işleyen kimse hakkında büyür ve büyük günah haline gelir. 

Bu yorum, sahabenin ileri anlayışından ve engin bilgisinden kaynaklanır. 
Hiç kuşkusuz Allah Teala, bir defa, iki defa ve üç defa kulunun günah işlemesini 
müsamaha ile karşılar. Günahı adet haline getirenlerin, bir çok kez aynı günahı 
tekrarlayanların ise Allah' ın gazabına uğramasından endişe edilir. Bu konuda 
seleften nakledilen rivayetler vardır. Gerçekleşen olaylara itibar etmek, bunu 
göstermektedir. 

Anlatıldığına göre Hz . Ali ' nin huzuruna bir hırsız çıkarılmış. Hz . Ali onun 
elinin kesilmesini emretmiş. Adam "Ey müminlerin emiri! Vallahi bundan baş
ka hırsızlık yapmadım" demiş. Hz. Ali "Yalan söylüyorsun!"  diye çıkışmış. Elini 
kestikten sonra ona "Şimdi bana doğru söyle! Kaç kez hırsızlık yaptın?" diye sor
muş. Adam bir çok defa hırsızlık yaptığını itiraf etmiş. Bunun üzerine Hz. Ali şöy
le demiştir: "Doğru söyledin . Zira Allah Teala, ilk günahta kulunu yakalamaz! "  

İlk işlene.n günah r-J3ı olmasa bile, onun türünden veya benzerindendir. Ebu 
Hureyre ve Ibn Abbas'tan nakledilen iki görüş birbiriyle çelişkili değil, aksine 
uyum içindedir. 

Allah daha iyi bilir. 

Bu lafızda, yakınlaşma ve aralıklarla bir fiili tekrarlama vardır. Nitekim bir 
şeye yaklaşıp ama tam olarak onu

, 
kuşatamayanlar için 1� r-ıi denir. Bundan 

dolayıdır ki, öpücük ve işaret de pi olarak isimlendirilir. Çünkü bunlar, kendi
lerinden sonrakine yaklaşmayı ifade eder. 

L.W 'j! �JJlj!. '1 ıJ)\; cümlesi "O, bizi ancak ara ara ziyaret ediyor. " anlamına 
gelir. 

Dolayısıyla bu lafızda sahabenin bu ayeti tefsir ettiği iki mana da mevcut-
tur. 

Ayetin anlamı "Onlar büyük günahlardan, çirkin davranışlardan kaçınırlar. 
Küçük günahlar ise bundan müstesnadır. Onlardan kaçınmazlar. " şeklinde değil
dir. Çünkü buna göre, küçük günahlardan kaçınmamak, onlar için övgü vesilesi 
olmuş olur. Bu ise imkansızdır. Buradaki istisna kelamın içeriğinden ve anlamın
dan yapılmıştır. Sözün akışı insanların iyi ve kötü şeklinde ikiye ayrıldığına, Allah 
Teala'nın iyiye iyiliği ile, kötüye de kötülüğü ile karşılık vereceğine dairdir. Daha 
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sonra Allah Teala, iyilerden bahsetti ve onların büyük günahlardan ve çirkin dav
ranışlardan kaçındıklarını belirtti. Bu durumda ayetin içeriği şu şekilde olur: İyi 
kimseler iyiliklerinin karşılığını ve azabdan uzaklaştırılmayı ancak büyük günah
lardan ve çirkin davranışlardan kaçındıkları zaman hak ederler. İşte bu makam
da,r.Jıı ' in istisna edilmesi güzel oldu. Her ne kadar r-illı büyük günah kavramı 
içine girmese de, yine de günah ve çirkin davranış kapsamında yer alır. 

İstisnanın munkatı' olmasının kuralı şudur: Müstesna, müstesna minhin bir 
parçası olmasa veya müstesna minhin lafzının kendisini kapsamasa bile yine de 
onun cinsinden olması gerekir. Buna örnek olarak şu ayeti verebiliriz: J � 'l 
L:JL. -;ı ı_;;J � (Orada boş sözler değil sadece esenlik veren sözler işitirler. )244 
Burada (.;':>\.,;. (esenlik veren sözler) , ı_;.;J (boş sözler) ile aynı cinstendir. Yani ikisi 
de sözdür. Şu ayet de buna örnek teşkil eder: � -11 �1_). 'l j I� � 4-:-i J) J� 'l 
�l.:..Yj (Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadarlar. Yalnız kaynar su ve 

irin içerler. )245 Kaynar su ve irin, tatma konusunda serinlik ve içileceklerle aynı 
cinste birleşmektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki ilk örnekteki ayette şöyle buyrulmuştur: "Onlar orada 
sadece ve sadece esenlik veren sözler işitirler. " İkinci örnekteki ayette ise şöyle 
buyrulmuştur: "Sadece ve sadece kaynar su ve irin tadarlar." 

-* ': :�iı rk o�l �n � lS.iSij � �lj �rr�'j; LŞ�I �i_) 
" ... ' " o , 

�rv9 JJ LŞ.f.ll �ı;µ �,. ,,  if' y. � J � � � ri �r o, lS.J'.. 

,J:r a.)._' , l.4 �1 .Jl.J� , ,\ �l - .!r A)._' - ·· t - �  � - - ı  , _:: �t "\ r � _ - ! - ı..r::' J "' r L>.r- JJJ J-l J J..T 
33. Gördün mü o yüz çevireni? 
34. Biraz verip sonra vermemekte direneni. 
35. Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor? 
36. Yoksa Musa'ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi ol

madı mı? 
37.  Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan kutsal 

sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı? 
38. Gerçekten h içbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklene

mez. 
39. Gerçekten insan için, çalıştığından başkası yoktur. 

244 Meryem 19/62. 
245 en-Nebe 78/24-25. 
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Tefsiri : 

Bu ayetten ne kastedildiği hakkında alimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Dirilerin amelinin ölülere fayda vereceğini inkar edenlere cevap veren bazıları, 
bu ayette (39. ayet) insan ile kafirin kastedilmiş olduğunu iddia etmiştir. Çünkü 
onlara göre mümin kimse hem kendi çalışmasının hem de kendisi için çalışılma
sının faydasını görür. Bu konuda çeşiili deliller ileri sürmüşler ve şöyle demişler
dir: "Delil olduğu zaman bu şekilde tahsis yapmak caizdir. " 

Bu cevap gerçekten de zayıftır. Buna benzer umum sigalarıyla sadece kafirler 
kastedilmez. Aksine, hem Müslümanlar hem de kafirler kastedilir. Bu ayetteki 
(39 . ayet} umum sigası, kendisinden önceki şu ayetteki umum sigasına benzer: 
<..>).İ jjJ �jjlj )j :J\ (Gerçekten hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yük
lenemez) . Başından sonuna kadar ayetlerin akışı, şu ayetlerden dolayı burada 
umum mananın kastedildiği konusunda açık beyan niteliğindedir: .j _;..;, •:� : 0\j 
J_;\iı <-l>jı �� � tSj. (Onun çalışması, ilerde kesinlikle gözler önüne serilecek
tir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. )Bu ayetlerde bahsi geçen çalışma, 
kesinlikle hayır ve şerri kapsamaktadır. O zamiri ise , iyi ve kötü kimseyi, mümin 
ve kafiri göstermektedir. Buradaki durum, şu ayete benzer: "Artık kim zerre ka
dar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer yapmışsa onu görür. "246 
Benzer bir durum da şu kuds! hadiste söz konusudur: "Ey kullarım! işte bunlar 
amelleriniz. On ları sizin için sayacağım. Sonra tam olarak onların karşılığın ı  size 
vereceğim. Kim hayırla karşılaşırsa Allah 'a hamd etsin, kim de bunun dışında 
bir şeyle karşılaşırsa sadece nefsini kınasın!"247 Bir benzer durum da şu ayette 
mevcuttur: "Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak, 
sonunda O'na kavuşacaksın. "248 

Bir çok müfessirin Kur'an'da geçen "insan" kelimesini tefsir ederken "Bura
da insan lafzı ile Ebu Cehil kastedilmiştir. " ,  "Burada insan lafzı ile Ukbe İbn Ebf 
Muayt kastedilmiştir. " ve "Burada insan lafzı ile Ve/fd İbn Muğire kastedilmiştir." 
demelerine adlanılmamalıdır. Kur' an bu tür yorumlardan daha yücedir. Doğrusu 
şu ki, insan ile bildiğimiz insan kastedilmiştir. Bu kelime her hangi bir şahsa has
redilmemiştir. Tıpkı şu ayetlerde olduğu gibi :  "insan, muhakkak h üsrandadır. "249, 
"Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. "250, "Gerçekten insan, pek hırslı 
(ve sabırsız) yaratılmıştır. "251 , "Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir 
insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. "252, "Doğrusu insan çok zalim, çok 

246 ez-Zilzal 99/7-8 
247 Müslim, Birr ve sıla, 55 . 
248 el-İnşikak 84/6. 
249 el-Asr 103/2. 
250 el-Adiyat 10016. 
251 el-Maaric 70/19. 
252 el-Alak 96/6-7. 
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nankördür!"253, "Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. "254, Zatı 
ve nefsi bakımından insanın durumu, bu ayette anlatıldığı gibidir. insanın bu 
vasıflardan sıyrılması kendi sayesinde değil, ancak Rabbinin lütfu ve ona na
sip edeceği tevfik ile mümkündür. Zatında sadece bu sıfatlar vardır. Kendisinde 
bulunan bütün nimetler ise , yalnızca Allah Teala' dan gelir. Yüce Allah kuluna 
imanı sevdirir, onu kalbinde güzel gösterir. Kuluna küfrü, fasıklığı ve isyanı çirkin 
gösterir. Kulun kalbine imanı yazan O'dur. Peygamberlerini ve dostlarının kendi 
dini üzerinde sabit kılan O' dur. Kötülükleri ve çirkinlikleri onlardan savan yine 
O' dur. 

Bazı alimler bu ayet (39. ayet) hakkında şöyle demişlerdir: "Burada bizden 
öncekilerin şeriatından haber verilmiştir. Bizim şeriatımız ise, insanın hem kendi 
çalıştıklarının hem de başkalarının onun için yaptığı amellerin ona fayda vere
ceğine delalet etmektedir. " Bu görüş de ilk görüşten daha zayıftır. Çünkü Allah 
Teala, öncekilerin şeriatını iptal edecek tarzda değil de, onaylayıp kendisiyle delil 
getirmek için anlatmıştır. Bundan dolayıdır ki, sonraki ayetlerin birinde şöyle bu
yurmuştur: "Yoksa Musa 'ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi olmadı 
m ı?"255 Eğer bu husus, bizim şeriatımızda batıl olsaydı, Allah Teala açıklama 
yapar ve delil getirir tarzda bunu anlatmazdı. 

Bazı alimler ise bu ayetteki lam harf-i ceninin ala anlamında olduğunu söy
lemiştir. Buna göre ayet şu şekildedir: "İnsanın aleyhine ancak kendi yaptıkları 
vardır." Bu görüş, ilk iki görüşe göre daha batıldır. Çünkü kelam bu görüşten 
anlaşılan anlamın zıddı için konmuştur. Böyle bir şey mümkün olamaz. Arap dili 
açısından da bu uygun değildir. 8.lıı � �J\ (Işte lônet onlar içindir. )256 ayeti 
ise buna delil olmaz. Çünkü burada lam harf'.. i cerri kullanılması gereken yerde 
kullanılmıştır. Bir başka ifade ile bu harf-i cerr ile anlam şu şekilde olur: Onların 
payı ve nasibi lanettir. Araplar � J:l J (Benim için bir dirhem vardır. )257 sözü, 
�J;, � (Benim üzerime bir dirhem vardır. ) 258 anlamına gelmediği bilinir. 

Bir başka _srup da şöyle demiştir: Bu ayette hazif vardır. Takdiri ise şu şekil
dedir: � lA '11 .:ı�>'-J � �lj :J � Ji (Gerçekten insan için, çalıştığından veya 
kendisi için çalışılmasından başkası yoktur. ) Bu da ilk görüşe benzer. Yine burada 
da, surenin akışının h içbir surette delalet etmediği bir hazif söz konusudur. Ayrıca 
bilgisizce Allah adına ve Kur' an adına yorum yapmaktır. 

Bir diğer grup da şöyle demiştir: Bu ayet, "İman eden ve soylarından ge
lenlerde, imanda kendilerine tabi olanlar (var ya) !  İşte biz, onların nesillerini de 

253 İbrahim 14/34. 
254 el-Ahzab 33/72. 
255 en-Necm 53/36. 
256 er-Ra'd 1 1/25. 
257 Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı şu şekildedir: Benim bir dirhemim var. 
258 Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı şu şekildedir: Benim bir dirhem borcum var. 
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kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazan
dıklarına karşı bir rehindir "259 ayeti ile neshedilmiştir. Bu görüş İbn Abbas' tan 
nakledilmiştir. Bu görüşte zayıftır. Bir ayetin hükmü, sadece İbn Abbas'ın veya 
başka birinin "bu ayet neshedilmiştir. " sözü ile ortadan kaldırılamaz. Kaldıki bu 
iki ayeti uzlaştırmak imkansız değildir. Şöyle ki, oğullar, ahirette babalarına tabi 
olurlar. Tıpkı dünyada onarla tabi oldukları gibi .  Buradaki tebaiyet, babaların 
kendi çabaları ile nail oldukları sevap ve kazandıkları değerden ileri gelir. Çocuk
ların derece bakımından babalarına katılmaları ise , kendi çabaları ile olmamıştır. 
Buradaki çalışma, çocuklara değil, babalara aittir. Allah Teala çocukları onların 
derecesine yükseltmek suretiyle babaların mutluluktan gözlerinin ışıldamasını 
sağlamıştır. Oğullara ise , kendilerinin yapmadığı bir amelden ötürü lütufta bu
lunmuştur. Tıpkı Cennetteki gençler, huriler ve Allah' ın Cennet için yarattığı di
ğer mahluklar gibi .  Bunlar da amelleri olmadan onların derecesine Allah' ın lütfu 
ile çıkmıştır. Allah Teala'nın hiçbir hayır işlemeden, hiçbir güzel amel yapmadan 
Cennete soktuğu kulların durumu da buna benzer. 

"Gerçekten h içbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez. Gerçek
ten insan için, çalıştığından başkası yoktur " ayetleri muhkemdir. Allah Teala'nın 
adaleti, hikmeti, mukaddes kemali bu ayetlerde anlatılanı gerektirmektedir. Akıl 
ve fıtrat da buna şahitlik etmektedir. İlk ayet, kişinin başkasının suçu yüzünden 
cezalandırılmayacağı ilkesini koyar. Bir başka ifade ile suçun, şahsiliği prensibini 
getirir. İkinci ayet ise , kişinin ancak kendi ameli ve çalışması sayesinde kurtuluşa 
ereceğini ifade eder. 

İlk ayet kişiye , başkasının suçu yüzünden cezalandırılmayacağı güvencesini 
verir. Halbuki dünyadaki yöneticiler başkasının suçu yüzünden masum insanları 
cezalandırabilir. İkinci ayet kişinin, babasının, kendinden önce yaşamış insanla
rın veya şeyhlerinin ameli sayesinde kurtulma ümidi beslemesine mani olur. Boş 
ümit besleyenlerin hali böyledir. 

İyice düşünüldüğü zaman bu iki ayetin yan yana gelmesinin ne kadar güzel 
olduğu ortaya çıkar. Buna benzer bir durum da şu ayetlerde mevcuttur. "Kim 
hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğru
luktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah 
yükünü üstlenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe ( kimseye) azap edecek 
değiliz. "260 

Allah Teala düşmanları için dört hüküm vermiştir. Bunların her biri son de
rece adaletli ve h ikmetlidir. 

a) Kulun iman edip ve amel-i salih işlemeye sevk edilmesi , başkası için de
ğil kendisi içindir. 

259 et-TCır 52/21 .  
260 el-Isra 1 7/15 
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b) Kulun bunları yapmayıp dalalete düşmesi, başkasının aleyhine değil 
kendi aleyhinedir. 

c) Hiç kimse başkasının suçu ile sorumlu tutulamaz. 

d) Peygamberler vasıtasıyla aleyhlerinde delil sabit olmadığı müddetçe hiç 
kimseye azab edilmez. 

Bu dört hükümde bulunan Allah'ın adaleti , h ikmeti, lütfu ve yalancı ümitlere 
kapılmış ve aldanmış insanlara verdiği cevapla Allah\ O'nun isimlerini ve sıfat
larını bilmeyen kimselere verdiği yanıt iyice düşünülmelidir. 

Bir diğer grup da şöyle demiştir: "Burada insan ile kast edilen ölüler değil, 
dirilerdir." Bu görüş de birinci görüş gibi fasittir. 

Bu görüş tamamen, umum ifade eden bir lafız hakkında yapılan kötü tasar
rufun neticesi ortaya çıkmıştır. Bu tasarrufta bulunan kimse, yorumlarını lafızla
rın delaletine göre yapmamıştır. Onlara konuldukları ve ilk etapta akla gelen an
lamlardan başkasını yüklemiştir. Bu tasarruf kesinlikle fasittir. Ayetlerin akışı, dini 
kurallar, deliller ve örfler bunu geçersiz kılmaktadır. Bu kötü tasarrufun nedeni , 
tasarruf sahibinin önyargılı olmasıdır. Görüş sahibi önce bir görüşe sahip oluyor, 
sonra kendi görüşünün aksini gösteren her şeyi, mümkün olabilecek her yolla 
reddediyor. Ona göre inandıklarına aykırı olan deliller, saldırıya geçmiş düşman 
gibidir. Bu yüzden onları ne şekilde savacağına aldırış etmezler. Halbuki hakkın 
delilleri çelişmez. Birbirini çürütmez. Aksine biri diğerini tasdik eder. 

Bir diğer grup da şöyle demiştir: Ebu'l-Vefü İbn Akil şunları söylemiştir: "Ka
naatimce en güzel yorum şu şekildedir: İnsan , çalışması ve güzel ilişkileri saye
sinde dostlar edinir. Zaman içinde hanımları, çocukları olur. İnsanlara karşı bol 
bol hayır işler ve sevgi besler. Bu kimseler de, kendisine merhamet diler, çeşitli 
ibadetleri yapıp sevabını ona bağışlarlar. Ancak bütün bunlar, onun çalışması 
sayesinde olmuştur. Nitekim Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
muştur: 'Kişinin yediği en güzel şey, kendi kazancıdır. Şüphesiz oğlu da onun 
bir kazancıdır. '261 Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bir başka hadisteki 
şu sözü bu görüşe delalet etmektedir: "insan ölünce, üç ameli dışında bütün 
amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, ar
kasından dua eden hayırlı evlat. "262 Buradan hareketle İmam Şafii, bir babanın 
yerine oğlunun hac ibadeti için gerekli harcamaları yapması durumunda onun 
hakkında haccın farz olacağına hükmetmiştir. Çünkü artık babanın binek ve er
zak problemi çözülmüştür. İmam Şafü yabancı birinin bu harcamaları karşılaması 
durumunda ise bu hükmü vermemiştir. 

261 Ebu Davud, İcare, 43; Tirmizl, Ahkam, 22; Nesfü, Büyu', . 
262 Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vasaya 14; Tirmizl, Ahkam 36; Nesfü, Vasaya 8. 
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Bu, mutedil bir izahtır. Ancak bunun şu şekilde tamamlanması gerekir: Kişi, 
Allah'a ve Resulüne iman ve itaat sayesinde kendi amelinin yanı sıra Müslü
man kardeşlerinin amelinden yararlanmak için de çalışmış demektir. Tıpkı dün
yada kendi amelinin yanı sıra onların amelinden yararlandığı gibi ahirette de 
yararlanabilir. Müminler, cemaatle namaz kılmak gibi birlikte yaptıkları ameller 
konusunda birbirlerinin amellerinden yararlanabilir. Mesela cemaatle namaz kı
lan kimse, başkasının kendisiyle birlikte namaz kılmasından ötürü yirmi yedi kat 
sevap kazanır. Burada başkasının ameli onun sevabının katlanmasına vesile ol
muştur. Tıpkı kendi amelinin arkadaşının sevabının katlanmasına vesile olduğu 
gibi .  Hatta cemaatle namaz kılma hususunda, cemaat sayısı arttıkça, sevabında 
artacağı söylenmiştir. Cihadda, hacda, emr-i bi' l-ma'rlıf nehy-i ani'l-münker yap
mada, iyilik ve takva konusunda yardımlaşmada da, başkalarının amele iştiraki 
ile aynı durum söz konusu olur. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- parmaklarını kenetleyerek şöyle 
buyurmuştur: "Mü 'min mümin için, bir kısmı diğer kısmını  tutan bir yapı gibidir " 
Bu durumun dünya işlerinden çok dini konularda daha evla olması herkesçe bi
linmektedir. Müslümanın Müslüman topluluğu ile İslam dairesi içinde yer olması, 
Müslümanların hem hayatta iken hem de ölümden sonra birbirine fayda sağla
masının en büyük vesilelerinden biridir. Bir de Müslümanların birbirlerine yaptığı 
dualar vardır. Ayrıca Allah Teala arşı taşıyan melekler ile arşın etrafında bulunan 
meleklerin müminler için bağışlanma dileyip dua ettiklerini bildirmiştir.263 

Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- gibi bazı 
peygamberlerin müminler için dua edip bağışlanma diledikleri bildirilmiştir. Kul 
imanı sayesinde, kendisine yapılan bu duaya kavuşmuştur. Adeta bu dua, onun 
bir çalışmasının ürünüdür. 

Şu husus bu durumu daha da iyi açıklamaktadır: Allah Teala, imanı mümin 
kimsenin inanan kardeşlerinin dua ve amellerinden faydalanmasının bir vesilesi 
kılmıştır. Bu yüzden iman eden kimse, kendisini faydaya götürecek vesileyi yeri
ne getirmiş olur. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Amr İbn As'a söylediği 
şu söz de buna delalet etmektedir: "Eğer baban tevhidi kabul etmiş olsaydı, bu 
ona fayda verirdi. " Yani babasının ölümünden sonra köle azat etmesi ona fayda 
verirdi .  Eğer onun babası gerekli olan şartı yerine getirmiş olsaydı ,  köle azat 
etmenin sevabını elde etmek için gerekli ameli işlemiş olurdu. Bu yorum son 
derece güzel ve isabetlidir. 

Bir başka grup ise şöyle demiştir: Kur' an başkasının amelinden yararlan
mayı nefyetmedi. Sadece o, başkasının çalışması sonucu bir şeye sahip olmayı 

263 "Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tes
bih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin 
rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, 
onları Cehennem azabından koru' (derler) ." Gafir 40/7. 
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nefyetti . İki durum arasında apaçık fark vardır. Allah Teala, kulun ancak çalıştığı 
şeyleri elde edeceğini, başkasının çalıştıklarının ise o çalışanların mülkünün ol
duğunu, bu kimselerin dilerse bunları başkasına verebileceğini, dilerse kendisi 
için tutacağın ı  haber verdi. Allah Teala "İnsan ancak yaptığının faydasını görür. " 
buyurmadı . Hocamız bu görüşü tercih etmiştir.264 

40. Onun çalışması, ilerde kesinlikle gözler önüne serilecektir. 
41 . Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir. 
42. Sonunda kesinlikle Rabb 'inin h uzuruna varılacaktır. 

Tefsiri : 
Bu son ayet, büyük bir hazine içermektedir. O da şudur: Allah'ın rızası gö

zetilmeden hedeflenen her gaye, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Asla O' na ula
şamaz. Yalnızca bütün işlerin kendisine döndüğü varlığa dönülecektir. Her şey 
O'nun yaratmasına, dilemesine, hikmetine ve adaletine döner. O bütün arzu
lanan her şeyin son noktasıdır. O'nun rızası için sevilmeyen her türlü sevgilinin 
aşkı, sıkıntı ve azab olur. O' nun rızasını kazanmak için yapılmayan her türlü 
amel, sonuçsuz ve batıldır. O'na ulaşmayan bütün kalpler bedbahtır, O' nun mut
luluğundan ve kurtuluşundan uzaktır. O'ndan istenen şeylerin tamamı şu ayette 
mevcuttur: "Her şeyın hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. "265 Allah için isteni
len her şey de bu ayette toplanmıştır: "Sonunda kesinlikle Rabb 'inin huzuruna 
varılacaktır. '' Allah'ın ötesinde arzulanılacak bir gaye yoktur. O'nun dışında va
rılacak bir son yoktur. 

Bunun altında tevhidin büyük bir sırrı yatmaktadır. Şöyle ki; kalp, ancak 
Allah'a ulaşınca sükuna erer, huzur bulur ve sakinleşir. O'nun dışında sevilen ve 
arzulanan bütün varlıklar, O'nun rızası dışındaki gayelerdir. 

Zatı sevilmesi hedeflenen ancak bir varlık vardır. O da dönüş kendisine olandır. 

Dönüşün iki varlığa olması imkansızdır. Tıpkı yaratılmışların iki varlıktan var
lık alemine çıkması gibi. Kimin sevgisi, arzusu, iradesi ve itaati O'nun dışındaki 
bir varlığa yaslanırsa bu gayretleri boşa gitmiş demektir. Tamamen kendisinden 
uzaklaşmış ve ayrılmıştır. Kimin de sevgi, arzu, korku ve isteği Allah Teala'ya 
dayanırsa, O'nun nimetlerini, lezzetlerini, huzur ve mutluluğunu sonsuza kadar 
elde eder. 266 

264 er-Ruh, s. 125-129. 
265 el-Hicr 15/2 1 .  
266 el-Fevfüd, s .  196-197 .  
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43. Doğrusu, güldüren de ağlatan da O'dur. 

44. Gerçekten öldüren de, dirilten de O'dur. 

45. Erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan O'dur. 
46. Bir nutfeden (rahimlere) döküldüğü zaman. 

47. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. 
48. insana zenginlik veren de gözünü doyuran da O'dur. 
49. Doğrusu Şi 'ra yıldızının Rabbi de O'dur. 

50, 51 . Ilk Ad milletini, Semud milletin i  yok edip geri bırakmayan 
O'dur. 

52. Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helak 
etmişti ) .  

53. Lut'un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri alt- üst eden O'dur. 

54. Onların başına getireceğini getirdi! 

55. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin. 
56. Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. · 
57. Kıyamet günü iyice yaklaştı. 

58. Onu (vaktini) Allah 'tan başka açığa çıkaracak yoktur. 
59. Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz? 

60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! 

61 . Ve siz şarkı söylemektesiniz! 

62. Haydi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. 

Tefsiri : 

İkrime İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: ··., .>-- kelimesi, Hımyer di
linde şarkı söylemek anlamına gelir. " Nitekim bir kadından şarkı söylemesi isten
diği zaman L:J '-?-� ..... \ denir. Ebu Zübeyd de şöyle demiştir: 
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Sahradaki rüzgarın sesi sanki kendisine şarkı söylenirken 

Şarap içen nedimler için bir şarkı gibidir. 

·:· 147 

Ebu Ubeyde şöyle demiştir: ")�\ kendisine şarkı söylenen kişi anlamına 
gelir." İkrime ise şöyle demiştir: "Müşrikler Kur' an' ı işittikleri zaman şarkı söyler
lerdi . Bunun üzerine bu ayet nazil oldu . 

Bu yorumlar, bu lafzın gaflet anlamına geldiğini ifade eden görüşlerle çeliş
mez. 

Müberrid şöyle demiştir: "Bu kelime, insanların kendileriyle meşgul olup bir 
şeyden gafil olmaları veya kendilerini meşgul eden bir sevince sahip olmaları 
anlamına gelir. Nitekim şair şöyle demiştir: 

Fırlattı oklarını zamanla gelen musibetler savaşanların eşlerine 

Yaşadıkları tasa kadar eyledi onları her şeyden gafil ve ilgisiz . . .  

İbnu'l-Enbarl şöyle demiştir: "...l.oU\ kelimesi, oyalanan, gafil olan, büyükle-
nen ve ayakta duran anlamlarına gelir. " 

İbn Abbas ayeti "Ve siz büyükleniyorsunuz."  şeklinde tefsir etmiştir. Dahhak 
da bu ayeti, "Ve siz yoldan çıkmakta ve şımarmaktasınız . "  şeklinde yorumlamış
tır. Mücahid ise "Ve siz kızıp kinleniyorsunuz." şeklinde izah etmiştir. 

Diğer müfessirler ise bu lafzı, gaflet içindesiniz, oyalanmaktasınız ve yüz çe
virmektesiniz şeklinde açıklamışlardır. 

Şarkı anlamı ..L....... kelimesine verilen bu manaların tamamını içerir. Bu keli
menin şarkı anlamı dışında on dört manası daha vardır. 267 

İkrime İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: '\, .... ....- kelimesi, şarkı söy
lemek anlamına gelir." Birinin şarkı söylediğini ifade etmek için .:ı'YJ ...L..- denir. 
Ayrıca bu kelime eğlenmek, yüz çevirmek, gaflete düşmek, kendini beğenmek ve 
şımarmak anlamlarına gelir. 

Bu manalar, ayetteki bu kelimenin şarkı olarak tefsir edilmesine engel teşkil 
etmez. Çünkü şarkı, bütün bunların meyvesidir. Oyalanmak, gaflet içinde olmak, 
yüz çevirmek, kendini beğenmek ve şımarmak şarkı söylemeye sevk eder. Bun
ların tamamı kulluk ile çelişir. 268 

267 İğasetu'l-leheffın, 1, 258. 
268 el-Kelam fi meseleti's-sema' , s. 1 13-1 14. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1. O Saat (Kıyamet) yaklaştı ve ay yarıldı. 

2. Eğer bir ôyet (mucize) görseler, yüz çevirirler ve: "Devam edip 
giden bir büyüdür" derler. 

3. Hem de yalanladılar ve hevôlarına uydular. Hô/buki her işin karar
laştırılmış bir vadesi vardır. 

4. Anda/sun, onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gel
miştir. 

5. En üstün seviyede ve yeterli bir h ikmettir, (o) .  Uyarılar ise fayda 
vermiyor. 

6. O halde , onlardan yüz çevir. O çağırıcının bilinmedik bir şeye 
çağıracağı o günde; 

7. Gözlerinden zilletleri okunarak darmadağın çekirgeler gibi kabir
lerinden çıkarlar; 

8. Davetçiye h ızlıca koşarak. Kôfirler: "Bu zorlu bir gündür!" derler. 

9. Bunlardan önce Nuh 'un kavmi yalanlamıştı. Kulum uzu yalanladı 
onlar: "(O) delidir" dediler ve o, (tebliğden)  alıkonulmuştu. 

1 0. Nihayet o da Rabbine : "Ben, gerçekten yenik düşürüldüm, artık 
intikam ( ımı )  al" diye dua etti. 

1 1 .  Biz de sağnak sağnak suyla göğün kapılarını açtık. 

1 2. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık da su, önceden takdir edilmiş 
bir emir üzere birbirine kavuştu. 

13. Onu levhaları ve çivileri olan (gemi)  üzerinde taşıdık. 

14 .  Korumamız altında akıyordu. Nankörlük ile karşılanana mükôfat 
olmak üzere. 

15 .  Anda/sun ki Biz onu bir ôyet olarak bıraktık. O halde var mı ibret 
alıp düşünen? 

16 .  Ya Ben im azabım ve uyarıp korkutma/arım nasılmış? 

1 7. Anda/sun ki Biz Kur'ôn'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 
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1 8. Ad kavmi, (Hud 'u) yalanladı. Ya Benim azabım ve korkutma/a
rım nasılmış? 

1 9. Muhakkak B iz üzer/erine (kendileri için ) uğursuz olan ve sürekli 
olan bir günde, sarsar (gürültülü ve soğuk) b ir rüzgar gönderdik. 

20. İnsanları ( kökten) koparıp atıyordu. Sanki onlar kökünden kop
m uş h urma kütükleri idiler. 

21 . Ya Benim azabım ve uyarıp korkutma/arım nasılmış? 

22. Anda/sun ki Biz Kur'ô.n'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 

23. Semud kavmi korkutmaları ( uyarmaları) yalanladı. 

24. "Bizden bir tek insana mı, ona mı uyacağız? O takdirde h iç şüp
hesiz biz bir sapıklrk ve çılgınlık içinde oluruz" dediler. 

25. "Vahiy, aramızdan ona mı verildi? Hayır o, mağrur ve şımarık, 
çok yalancı birisidir. " 

26. Yarın kimin mağrur ve şımarık bir yalancı olduğunu bileceklerdir. 

27. Gerçekten Biz onlara imtihan olmak üzere o dişi deveyi gönderi
riz. Artık onları gözetle, sabret! 

28. Ve suyun aralarında pay edilmiş olduğunu onlara haber ver. Her 
biri su içme sırasında hazır olsun. 

29. Bunun üzerine onlar arkadaşlarını çağırdılar. O da alacağını alıp 
dişi deveyi önce ayakların ı  biçip devirdi; 

30. Peki ya azabım ve uyarıp korkutma/arım nasıl oldu? 

31 . Hakikaten Biz üzer/erine b ir tek çığlık gönderdik ve hayvan ağılı
na konulan çörçöp gibi oldular. 

32. Anda/sun ki Biz Kur'ô.n'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Peki öğüt 
alan bir kimse var mı? 

33. Lut kavmi de korkutmaları yalanladı. 

34, 35. Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak 
Lut ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde 
kurtardık. Biz şükredenleri işte böyle mükô.fatlandırrrız. 

Tefsiri : 

Bu ayeti kerimede LUt ailesi ile, onun yakınları ve kavminden kendisine 
iman edip uyanlar kastedilmiştir. 269 

269 Celau'l-efham s. 124-125. 
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36. Anda/sun ki onları (azab için) yakalayıverişimizle korkutmuş 
idiyse de, onlar korkutup uyarmaları şüphe ile karşılamışlardı. 

37. Anda/sun onlar misafirlerine dahi kötülük yapmak istediler de 
gözlerini silme kör ettik. "Şimdi azabımı ve korkutma/arımı tadın! 

38. Anda/sun yerini bulmuş ve geri çevirilemez bir azab, sabahleyin 
erkenden onları bastırdı. 

39. Biz, her şeyi b ir ölçüye göre yarattık. 

Tefsiri : 

Süfyan, Ziyad İbn İsmail el-Mahzuml, Muhammed İbn Abbad İbn Cafer ka
nalıyla Ebu Hureyre' den şu rivayeti nakletmiştir: 

"Kureyşli müşrikler, kader konusunda tartışmak üzere Hz. Peygamber' e 
-sallallahu aleyhi vesellem- geldiler. Bunun üzerine Allah Teala şu ayetleri indirdi: 

Şüphesiz mücrimler, sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe 
sürüklendik/erinde 'Cehennem 'in elemini tadın ! '  denir. Biz, her şeyi bir ölçüye 
göre yarattık. "270 Bu rivayeti İmam Müslim nakletmiştir.271 

Darakutnl Habib İbn Amr el-Ensari ve onun babası kanalıyla Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kıyamet 
günü gerçekleşince nida eden biri çıkıp 'Allah' ın düşmanları nerede?' diye sesle
necek. Allah' ın düşmanları ise Kaderiye'dir. "  Ancak Darakutnl, Habib'in mechul 
bir ravi olduğunu ifade etmiştir.272 Hadisin isnadı muzdarib'dir. Bu hadis sahih 
olarak sabit olmamıştır. 

Kader konusunda tartışanlar ikiye ayrılır: 
a) Allah Teala'nın kaza ve kaderi konusunda emir ve yasaklarını yok sayan

lar. "Eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de babalarımız. "273 diyenler bu 
gruba girer. 

b) Allah' ın önceden beri var olan kaza ve kaderini inkar edenler. 

270 el-Kamer 54/47-49. 
271 Müslim, Kader, 19;  Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 54; İbn Mace, Mukaddime, 10. 
272 Darakutni'de bu ifadeye rastlamadım. Ancak Taberani "el-Evsat"ta bu rivayeti nakletmiştir. 

Heysem! de "Mecmau'z-zevfıid"de buna işaret etmiştir. bk. Vll, 206. Elbani de bu hadi
sin zayıf olduğunu belirtmiştir. "Kenzu'l-ummal" müellifi de, bu rivayeti Taberani'nin "el
Evsat"ta naklettiğini bildirmiştir. bk. 1 ,  120. Hadis no: 569. 

273 en-Nahl 16/48. 
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Her iki grup da, Allah' ın hasmıdır. Nitekim Avf şöyle demiştir: "Kaderi ya
lanlayanlar, İslam' ı yalanlamış demektir. Çünkü Allah Teala, kaderi takdir edip 
insanları da bir kadere göre yaratmış, ecelleri kadere göre belirlemiş, nzıkları 
kadere göre dağıtmış, bela ve musibetleri kadere göre vermiş, sağlık ve afiyeti de 
bir kadere göre lutfetmiştir. O'nun bütün emir ve yasaklan bir kadere göredir. " 

Ahmed İbn Hanbel de "Kader, Allah'ın kudretidir. " demiştir. İbn Akil bu sözü 
gayet güzel kabul edip şöyle demiştir: "Bu ifade, Ahmed İbn Hanbel'in sahip ol
duğu ilmin büyüklüğünü ve inanç esaslarındaki marifetinin derinliğini gösterir. " 

Ebu' l-Vefa şu sözlerinde haklıdır: "Kaderi inkar etmek, Allah' ın kulların amel
lerini yaratıp, yazıp ve takdir etmeye güç yetirmesini inkar etmek demektir. " 

Kaderiye mezhebinin ilk dönem temsilcileri, Allah Teala'nın kaderi bildiğini 
inkar ederlerdi .  Selef alimleri onları tekfir etme noktasında ittifak etmişlerdi . Bu 
konuya ileride tekrar döneceğiz. 

Ali İbn Ebi Talha' nın rivayetine göre İbn Abbas, "Kulları arasında Allah 'tan 
ancak alimler korkar. " 274 ayetini tefsir ederken şöyle demiştir: "Bu ayetle kastedi
lenler, Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu söyleyenlerdir. " 

Bu yorum, İbn Abbas'ın derin anlayışından, te 'vil ilmine sahip olmasından 
ve isim ve sıfatların hakikatini bilmesinden ileri gelir. Çünkü kelam ehlinin çoğu, 
her ne kadar bu cümleyi kabul etse de, yine de onun hakkını verememiştir. Ka
deri, kulların fiillerinin yaratıldığını inkar edenler ise, bu ayeti olduğu gibi kabul 
etmezler. Allah'ın kendisiyle kfüm olan fiillerini inkar edenler de, bu ayeti olduğu 
gibi kabul etmezler. Hatta açıkça Allah Tea.Ja'nın yaptığı bir fiile gücünün yetme
diğini söylerler. Allah Tea.Ja'nın her gün bir durumçi inde olduğunu, dilediği şey
leri yaptığını kabul etmeyenler O'nun her şeye kadir olduğunu da kabul etmez. 

İnsanların kalplerinin Rahman' ın iki parmağı arasında olduğunu, gerçek
ten onları dilediği gibi çevirdiğini, kalpleri düzeltmek istediği zaman düzelttiğini, 
saptırmak istediği zaman saptırdığını kabul etmeyenler, Allah'ın her şeye kadir 
olduğunu da kabul etmez. 

Allah Teala'nın gökleri ve yeryüzünü yarattıktan sonra arşa istiva ettiğini, her 
gece dünya semasına inerek "Kim Ben' den isterse, ona vereceğim; kim Ben' den 
bağışlanma dilerse , onu bağışlayacağım . "  dediğini, Ağaca inerek Hz. Musa ile 
ağaçtan konuştuğunu, Kıyamet gününden önce yeryüzü sakinlerinden kurtul
duktan sonra buraya ineceğini, kıyamet günü gelip kulları arasında hükmedece
ğini, onlara tecelli edip güleceğini, Mukaddes Zatı 'nı onlara göstereceğini, ayağını 
Cehennem'in üzerine koyacağını , Cehennem ehlinin daralıp birbirini çiğneyece
ği vb . Cenab-ı Allah 'a ait durum ve filleri kabul etmeyenler Allah Teala'nın her 
şeye kadir olduğunu da kabul etmez. 

274 Ffüır 35/28. 
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Ümmetin alimi ve Kur'an' ın tercümanı olan İbn Abbas ' ın sözü ne kadar da 
mükemmel! Malum olduğu üzere o ve diğer sahab!ler Kaderiye'ye kar§ı kesin 
tavır içinde olmu§lardı. 

40. Anda/sun Biz Kur'an'ı ögüt almak için kolaylaştırdık. Peki var mı 
öğüt alıp düşünen ? 

41 . Anda/sun Firavun (ve) hanedanına uyarıp-korkutanlar gelmişti. 

42. Ayet/erimizin hepsini yalanladılar, Biz de onları muktedir ve her
şeye galip gelenin yakalayışı ile alıverdik. 

43. Sizin kafir/eriniz bunlardan hayırlı mıdır? Yoksa (semavi) kitap
larda sizin için bir beraat mı var? 

44. Yoksa onlar: "Biz birbirine yardım eden bir topluluğuz" mu di
yorlar? 

45. Yakında o topluluk yenilecek ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. 

46. Asıl onlara va 'd olunan vakit, kıyamettir ve o kıyamet daha bü
yük bela ve daha acıdır. 

47. Muhakkak ki günahkarlar sapıklıkta ve çılgın ateş içindedirler. 

48. O gün yüzleri üzere ateşe sürüklenirler (ve:) " Cehennem 'in do-
kunmasını tadın" (denilir) . 

49. Çünkü Biz herşeyi bir takdir ile yarattık. 

50. Emrimiz ancak birdir ve bir göz kırpması gibidir. 

51 . Andolsun Biz, benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı bir dü
şünen? 

52. Yaptık/an her şey, kitaplarda mevcuttur. 
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Tefsiri: 

Ata ve Mukatil şöyle demiştir: "Onların yaptıkları her şey, levh-i mahfüzda 
Üzerlerine yazılmıştır. " 

Hammad İbn Zeyd DavO.d İbn Ebi Hind kanalıyla Şa'bi'nin şöyle dediğini 
nakletmiştir: "Yaptıkları her şey, kitaplarda mevcuttur" ayeti şu anlama gelir: On
ların yapmadan önce yapacakları onların üzerine yazılmıştır. 

Bir grup müfessir ise, bu ayetin insanların amellerinin, amel defterlerinde 
yazıldığı anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Ebu İshak ise şöyle demek suretiyle 
iki görüşü uzlaştırmıştır: "İnsanların amelleri, onları işlemeden önce Üzerlerine 
yazılmıştır. İşledikten sonra da karşılığını görmeleri için amel defterlerine kayde
dilmiştir. " Bu, en doğru görüştür. Tevfik Allah'tandır. 

53. Küçük, büyük her şey satır satır yazılıdır. 

54, 55. Takva sahipleri Cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü 
ve yüce Padişahın (Allah 'ın) huzurunda doğruluk koltuklarındadır/ar . .  

Tefsiri: 

Allah Teala Cennet' ini "doğruluk koltukları" olarak isimlendirmiştir. Çünkü, 
Cennet'te bulunan güzel koltuklardan istenilen her şey meydana gelir. Nitekim 
Arapça'da "sadık (doğru) sevgi" ifadesi vardır. Bu ifade ,  sevginin tam olarak te
celli ettiği durumlarda kullanılır. Yine "doğru tatlı" , "doğru hamle" gibi tabirlerde 
bu dilde mevcuttur. Ayrıca kişinin söz ile ne kastettiği hedefine ulaştığı için "doğ
ru söz" tabiri de kullanılır. Doğru/sıdk sözcüğü Arapların dilinde bir şeyin doğru 
ve tam olduğunu ifade eder. Bu yüzden "sözde doğruluk" ve "amelde doğruluk" 
tabirleri kullanılır. Arkadaşa da, sözünü ameli ile doğruladığı için "sadik" derler. 
Sadak ise, okun sertliğini ifade eder. Cesur kimselere doğru hamlede bulunduğu 
için ",_;�l...a..• J.iJ ...;(' tabiri kullanılır. Ayrıca bir şeyi doğrulayan için" ı� Jı� ı�" 
kalıbı tercih edilir. Katıksız sevgi ve dostluğa sadakat denir. Yine bu kabilden 
olmak üzere savaş beni haklı çıkardı anlamına, ;J l::.'i.ll ._;i.J....> sevgi benim haklı ol
duğumu gösterdi manasına, ; ö.:ı _,..JI -?.J....> doğruluk makamı anlamına, ,J� İ . .ı.; 
doğru sözlü manasına ;J.J....> .:ıu doğru giriş anlamına, ;J.J....> J>-..Lo doğru çıkış 
manasına J.J....> f._fa ifadeleri kullanılır. 
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Hasılı bütün bunlar, arzu edilip hedeflenen var olan gerçekler için itlak olu
nur. Batıl ve yalan olan, hiçbir şey ifade etmeyen ve hiçbir şekilde var olan bir 
durumu ifade etmeyen şeyler için kullanılmaz. Bazıları ..;; .. :. ..... i..li (doğruluk ayağı) 
tamlamasını Cennet ile tefsir etmişlerdir. Ayrıca bunu, Cenneti kazandıran amel
ler olarak da yorumlayanlar olmuştur. 

Bunun, daha önce Allah tarafından kendileri için belirlenen kader (sabıka) 
olduğunu ileri sürenler olduğu gibi, hidayet ve vasıtasıyla Cennete nail oldukları 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- olduğunu ileri sürenler de olmuştur. 

Gerçek şu ki; bu görüşlerin tamamı doğrudur. Çünkü onlar için önceden 
Allah Teala tarafından Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- vasıtasıyla takdir edilen 
vesileler sayesinde kazanılan bir takım güzellikler takdir edilmiştir. Bu vesilelere 
tutunmanın mükafatı ise kıyamet gününe saklanmıştır. 

"Doğru lisan" tabiri güzel fiiller ve bütün yollarla gerçekten övülmeyi hak 
eden lisanı ifade eder. Ayrıca bu tabirde, söylenilen sözlerin vakıaya uygun oldu
ğuna işaret söz konusudur. Böyle bir övgü hak edilmiştir, asla batıl değildir. 

"Doğru giriş" , "Doğru çıkış" tabirleri ise, giren ve çıkan kişinin Allah' ın istek
lerini yerine getirmesi, bir başka ifade ile O'nun emrine uygun ve rızasını göze
terek hareket etmesi anlamına gelir. Doğru bir girişle girmek ve doğru bir çıkışla 
çıkmak için yapılan dua, kulun yakardığı en faydalı duadır. Çünkü o, sürekli 
olarak ya bir şeye giriyor ya da bir şeyden çıkıyordur. Her ne zaman ki, giriş ve 
çıkışı Allah rızası için ve O'nun emriyle olursa doğru bir girişle girdirilmiş, doğru 
bir çıkışla da çıkarılmış olur. 

Sadece Allah'tan yardım istenir.275 

275 Hadi'l-ervah, s. 89-90. 
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RAHMAN SÜRESİ 

(78 AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Rahmôn (çok esirgeyici Allah ) ,  

2. Kur'ônı öğretti, 

3. İnsanı yarattı, 

4. Ona beyônı öğretti. 

5. Güneş de ay da hesapladır. 

6. Gövdesiz bitkiler de ağaçlar da (Allah 'a) secde ederler. 

7. Göğe gelince, onu da yükseltti ve mfzônı koydu. 

8, 9. Tartıda haksızlık etmeyin, tartıyı adaletle dosdoğru yapın ve 
tartıyı eksik yapmayın diye (emretti ) .  

Tefsiri: 

"Rahmôn Kur'ôn'ı öğretti" ayetinde zikredilen Kur'an elimizdeki Kitabımızdır. 
Daha sonra "Göğe gelince, onu da yükseltti ve mfzônı koydu" buyurulmaktadır. 
Mizan denilirken adalet ve adalet ve zıddının tespitinde kullanılan alet kastedil
mektedir. Aslında doğru kıyas da mizandır. Ancak eşyanın isimlendirilmesinde 
en uygun olan yol onlara Allah Teala'nın verdiği ismi kullanmaktır. Zira Allah' ın 
verdiği isim (mizan)  adalete delalet etmektedir. Bu da imkan ölçüsünde her za
man herkese vacip olan bir övgü ismidir. Halbuki kıyas böyle değildir. Kıyas hak, 
batıl, memduh (övülmüş} ve mezmum (yerilmiş) diye kısımlara ayrılmaktadır. Bu 
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sebeple Kur'an' da kıyası öven, yeren, emreden ve yasaklayan bir ayet bulunma
maktadır. Çünkü kıyas doğru ya da yanlış olabilmektedir. 276 

"Rahman (çok esirgeyici Allah) ,  Kur' anı öğretti , İnsanı yarattı, Ona beyanı 
öğretti" ayetleri Allah teala'nın varlığın bütün mertebelerini yarattığını göster
mektedir. "İnsanı yarattı" ifadesi dış dünya ile ilgili olan (harici) ve maddi bir te
mele dayanan (ayni) yaratma fiilinden bahsetmektedir. Burada diğer mahlukat
tan ayrı olarak yalnızca insanın zikredilmesinin sebebi daha önce açıklanmıştı . "  
Kur'anı öğretti" ayeti ise ilmi ve zihni varlığın yaratılmasını konu edinmektedir. 
Zira insan Allah'ın yaratmasıyla insan olduğu gibi Kur'an'ı da O'nun öğretme
siyle öğrenmektedir. Yani insanı hem yaratan hem de ona bildiklerini öğreten 
Allah'tır. Bunların ardından " Ona beyanı öğretti" ayeti yer almaktadır. Burada 
ifade edilen beyan, her biri beyan adı verilen üç mertebeyi kapsamaktadır. 

1 .  İnsanın bildikleri arasında ayırım yaptığı zihni beyan. 

2. İnsanın bildiklerini ifade ettiği ve başkalarına aktardığı lafzi beyan. 

3. Şekil ve yazıyla ilgili beyan . İnsan yukarıda zikri geçen lafızları bu beyan 
mertebesinde yazıya geçirmektedir. Bu yazıya bakanlar da onların manasını an
layabilmektedirler. Lafzi beyan işitme gücünü, yazıyla ilgili beyan gözü ve ilk ba
yan da kalbi ilgilendirmektedir. Allah Teala da Kur'an-ı Kerlm'de pek çok yerde 
bu üç organı bir arada zikretmiştir: "Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi 
ondan sorumludur"277 "Siz h içbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından 
çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi "278. Hidayet ve 
faydalı ilim elde etmek için onlardan fayda/anılmamasını ise kınamıştır: "Onlar 
sağırlar, dilsizler ve körlerdir"279 "Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürle
miştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir"280 Bu mesele daha önce 
ayrıntılı olarak incelenmişti .281 

276 İ ' lamu' l-muvakkıln, 1, 180. 

277 el-İsra 1 7/36. 

278 en-Nah! 16/78. 

279 el-Bakara 2/18 .  

280 el-Bakara 2/7 
281 Miftahu dari's-saade, s .  301 . 
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1 0. Yere gelince; onu da oranın yaratıkları için alçalttı. 

1 1 .  Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. 

1 2. Samanlı taneler ve hoş kokulu bitkiler de vardır. 

13. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

14.  (İlk) insanı  testi gibi ses veren kupkuru çamurdan yarattı . 

1 5. Cinn i  de dumansız ateşten yarattı . 

1 6. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

İnsanların İslam'ın ilkelerine uymak, yasaklarından kaçınmak zorunda ol
duklarını gösteren delillerinden biri de Rahman suresidir. Çünkü bu surede Allah 
Teala iki türün yaratılışından bahsetmektedir: "(İlk) insanı testi gibi ses veren 
kupkuru çamurdan yarattı. Cinni de dumansız ateşten yarattı "282 

İki türe de ayete inanmalarını sağlayacak, onu yalanlamamalarını engelle
yecek, Allah' ın vadettiklerine yönlendirip cezalarından korkutacak, onları tehdit 
edecek ve günahlarının neticesinden haberdar edecek bir tarzda şöyle hitap et
mektedir: "Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka (insanlar ve cinler), yakında 
sizin hesabınıza bakacağız"283 Allah Teala bunları bildiği için onları tespit etmek 
amacıyla sorgulayacak değildir. Bilakis günahkarlar yüzlerinden tanınacaktır 
ve perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. Rabbimiz bunun ardın
dan insanların ve cinlerin karşılaşacakları ödüllerden ve cezalardan bahsetmiş
tir. Bütün bunlar insanların ve cinlerin emre ve nehye muhatap olduklarını ve 
bunların gereğini yerine getirmekle mükellef tutulduklarını; amelleri karşılığında 
da ödüllendirileceklerini ya da cezalandırılacaklarını açıkça ortaya koymakta
dır. Sünenü't- Tirmizl'de nakledilen bir hadiste Cabir b. Abdillah' ın naklettiğine 
göre Hz. Peygamber bir gün ashabına Rahman suresini sonuna kadar okumuş, 
onlar da sessizce dinlemişlerdir. Bunun üzerine Resulullah "Cin gecesi bu sureyi 
onlara okuduğum zaman onlar sizden daha güzel dinlediler. Ne zaman "O hal
de, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? " ayetini okusam "Ey 
Rabbimiz! hiç bir nimetini yalanlamıyoruz. Hamd yalnızca sanadır!" dediler"284• 
Bu hadis cinlerin zeka ve kavrama gücüne sahip olduklarını, kendilerine yöne
lik hitabın gereğini bildiklerini ve kendilerinin kastedildiğini anladıklarını göster
mektedir. Bu surede yer alan "Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka ( insanlar ve 
cinler) , yakında sizin hesabınıza bakacağız" ayeti İslamiyet'in ilkeleriyle mükellef 
tutulmuş insan ve cinler için bir nevi tehdittir. 

282 er-Rahman 55/14-15 .  
283 er-Rahman 55/31 .  
284 Tirmizl, Tefslru' l-Kur'an, 55; Taberi, Tefsir, XXVII, 123; Bezzar, Müsned, I I I ,  74. 
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Katade şöyle demiştir: Bu dünyanın yok olup gideceği, ardından ahiretin 
gelip dünyada yapılanların hesabının görüleceği anlamına gelmektedir. Hiç bir 
şey Allah Teala'yı başka bir şeyi yaratmaktan alıkoyamaz285• Arapça'da ferağ 
(t'.J) kelimesi "boş kalmak, ayrılık" lugat itibariyle bü�yesinde iki yön barın
dırmaktadır: Bunların ilki meşguliyetten boş kalmaktır. ikincisi ise "yönelmek" 
anlamındadır. Bu ayette geçen � kelimesiyle ikinci anlam kastedilmektedir. 
Yani ahirette amellerinin karşılığının verileceği ifade edilmektedir. 

1 7. O hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batın ın Rabbidir. 

18. O halde Rabbinizin n imet/erinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

Kur'an' da doğu (J�I) ve batı ('-:-' ; .. .Jı) kelimelerinin bazan, çoğul bazan 
iki doğu iki batı şeklinde tesniye (ikili) ve bazan da tekil gelmesi bunların bulun
duğu ayetlerdeki bağlamla ilgilidir. Doğu ve batı kelimelerinin çoğul geldiği yere 
örnek olarak "Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğu/arın ve 
batıların Rabbine yemin ederim kif "286 ayetini gösterebiliriz. Tesniye (ikili) hali 
ise "O hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batın ın Rabbidir. O halde Rabbini
zin n imet/erinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"287 ayetlerindedir. Tekil form ise 
"O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız 
O'nun himayesine sığın !"288 ayetinde yer almaktadır. Ayetlerin bağlamına göre 
doğu ve batı kelimelerinin tekil, ikili ve çoğul gelmesindeki yüce hikmet bir dü
şünülürse Kur'an'ın azamet ve üstünlüğü anlaşılacaktır. Onu hikmet sahibi Allah 
Teala'nın indirdiği kitap olduğu farkedilecektir. Çoğul kelimelerin geldiği ayette 
yıl boyunca güneşin doğuş ve batış yerleri kastedilmektedir. Bilindiği üzere bu 
yerler birden fa.dadır. 

Tekil formun yer aldığı yerde doğu ve batının yönlerinden bahsedilmektedir. 
ikili formun bulunduğu ayette ise güneşin yükseldiği ve alçaldığı iki doğuya ve 
yükselip alçaldığı iki batıya atıf yapılmaktadır. Çünkü güneş yükselmeye başlar 
ve zirve noktaya ulaşır. Burası yükseliş doğusudur. Sonbahar ve kış ayları bura
dan ortaya çıkmaktadır. Allah Teala yükseliş doğusunu bir doğu alçalış doğusu-

285 Yani t'J:.-. kelimesi insanların ve cinlerin hesabı görüleceği zaman Allah başka işlerini bıra-
kacak anlamına gelmemektedir ( çev. } . 

286 el-Mearic 70/40. 
287 er-Rahman 55/17-18 .  
288 el-Müzzemmil 73/9. 
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nu da bir doğu olarak belirlemiştir. Bunların mukabilinde ise yükseliş batısı ve 
alçalış batısı yer almaktadır. İşte Kur'an' da doğu ve batı kelimelerinin neden tekil, 
ikili ve çoğul geldiklerinin açıklaması budur. Bu formların ayet bazında ele alınıp 
açıklanması meselesine gelince buna eğilen ve bunu izaha çalışan bir kimseyi 
görmemekteyiz . 

Kanaatimizce bu formların her bir ayette neden farklı bulunduğunun tespiti 
ilgili ayetin bağlamından çıkarılabilir. Örneğin Rahman suresinde ikili ifadenin 
(0 hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batının Rabbidir) kullanılması surenin 
bir bütün halinde çiftlerden bahsedip ikili form içermesinden ileri gelmektedir. 
Allah Teala bu surede sırasıyla kadın iki türünü (yaratma ve ta'zim) ,  alemin 
iki aydınlatıcısını ve ışık kaynağını (güneş ve ay) , bitkilerin gövdesi olanlar ve 
gövdesi olmayıp yeryüzüne yayılı bulunanlar şeklinde iki çeşidini (bitki ve ağaç) ,  
yükseltilmiş göğü ve yayılmış yeri ve bunları kendisinin yükseltip kendisinin yay
dığını zikretmiştir. Bunların arasında mizana değinmiş; ölçüdeki doğruluk ve hak
sızlıktan ve doğruluğu emredip haksızlığı yasakladığından bahsetmiştir. Ardından 
yine sırasıyla yeryüzünde yeşeren iki tür yiyecekten yani hububat ve meyveleri, 
insan ve cin diye ahkamı uygulamakla mükellef iki grubu ,  iki doğu ve iki batıyı 
ve tatlı ve tuzlu iki denizi zikretmiştir. İki doğu ve iki batı ifadesinin bu surede ne 
kadar uyumlu ve güzel durduğu bir düşünülsün! Eğer bunlar tekil ya da çoğul 
zikredilseydi kulakları tırmalar ve akıl onun uyumu bozduğunu hemen anlardı289 

1 9. O iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi. 

20. Ama aralarında bir engel vardır. Biri diğerine karışmaz. 

21 . O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisin i yalanlayabilirsiniz? 

22. O iki denizden inci ve mercan çıkar. 

23. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

24. Denizde dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler O'nundur. 

25. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

26. Onun (yerin) üzerindeki her canlı fanidir. 

289 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 121 .  

ı 
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Bu son ayette � ifadesi kullanılmış 4:i denmemiştir. Zira yok oluş yani 
fani olma durumu kalış ve yerleşme durumu değildir290. 

27. Celal ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (zatı) ise kalıcıdır. 

28. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

29. Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan diler. O, hergün (her 
an)da bir iştedir. 

30. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri: 

Günahları bağışlar, sıkıntıları giderir, üzüntüleri yok eder, mazluma yardım 
eder, zalime engel olur, endişeliyi rahatlatır, fakiri zengin eder, kırılmışı onarır, 
hastayı iyileştirir, tökezleyeni kaldırır, açığı kapatır, düşmüşü yükseltir, yüksel
mişi indirir, isteyene verir, bir devleti yok eder, diğerini var eder, gücü insanlar 
arasında sırayla paylaştırır, bir kavmi yükseltirken bir diğerini alçaltır, gökleri ve 
yeri yaratmadan elli bin yıl evvel takdir ettiği şeyleri tam vaktinde yerine getirir. 
Takdir ettikleri kitabında bir bir sayılmıştır, kalemle yazılmıştır, hükmü tenfiz edil
miştir, Allah' ın ilminde bilinmektedir. Bütün beldelerde tek başına Malik, Kadir, 
Kahir, Adil ve Rahim tasarrufuna sahiptir. Mülkünde tam bir mülkiyeti vardır 
ve hiç kimse O'nunla tartışmaya girememektedir. Beldelerdeki tasarrufu adalet, 
iyilik, hikmet, fayda ve rahmet arasında döner durur. Allah Teala'nın tasarrufu 
bunların dışına çıkmaz. Hafız Ebu Bekr Ahmed b. Musa b .  Merduye'nin tefsirin
de nakledildiğine göre Ebu' d-Derda'ya "O, hergün (her an)da bir iştedir" ayeti 
sorulmuş; o da Hz. Peygamber'e aynı ayetin sorulduğunu; onun da "Günahları 
bağışlaması, sıkıntıları yok etmesi, kavimleri yükseltip alçaltması O'nun işlerin
dendir" buyurduğunu haber vermiştir291 •  

Yine İbn MerdO.ye'nin tefsirinde rivayet edildiğine göre Abdullah b. Mes'Cıd 
şöyle demiştir: "Allah için gece gündüz yoktur. Göklerin aydınlığı O'nun nuru 

290 Halbuki 4.,ıi ifadesi kalış ve yerleşmeye delalet etmektedir ( çev. ) . 
291 Buhar!, Tevhid, 42 (muallak bir rivayettir); İbn Mace, Mukaddime, 35; Taberi, Tefsir, XXVll, 

135, Bezzar, Müsned, il i , 73. 
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sebebiyledir. Sizin günleriniz O'nun katında on iki saattir. Bir gün önceki amelle
riniz günün ilk üç saatinde O' na arzedilir. Hoşlanmadığı amelleri görünce gazap
lanır. Gazaplandığını önce arşı taşıyan melekler görür. Daha sonra arşı ve arşın 
üstündeki çadırları taşıyan melekler, Allah' a  yakın melekler ve diğerleri bunu 
öğrenir. Cebrfül ' in sura üfürmesiyle insanlar ve cinler hariç göklerde ve yerde
ki bütün yaratılmışlar Allah Teala rahmet edene kadar üç saat boyunca Allah' ı  
tesbih ederler. Böylece altı saat geçmiş olur. Daha sonra üç  saat rahimdekilere 
bakar: "Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilah yok
tur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir"292 "Dilediğine kız çocukları dilediğine de 
erkek çocukları bahşeder"293 Böylece dokuz saat dolmuş olur. Daha sonra da 
üç saat rızıklarla ilgilenir: "Rabbin rızkı dilediğine bol verir dilediğine daraltır"294. 
Böylece on iki saat tamamlanmış olur. Bunun ardından Abdullah b. Mes'Cıd 
"O, hergün (her an)da bir iştedir" ayetini okumuş ve "İşte sizin ve Rabbinizin işi 
bu şekildedir" demiştir. Bu rivayet Taberanl'nin el-Mu'cemü' l-keblr adlı eserinde 
başka bir isnadla nakledilmiştir295 . Bu durum Allah' ın mülkü üzerindeki tasarru
funun tam olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer tasarrufu tek bir şekilde olsaydı 
mülkündeki tasarrufu tam olmamış olurdu.296 

"Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan diler. O, hergün (her an )da 
bir iştedir" ayetiyle ilgili olarak şunları da söyleyebiliriz. Allah Teala günahları 
bağışlar, üzüntüleri giderir, sıkıntıları yok eder, kırılmışları onarır, fakirleri zengin, 
cahilleri alim yapar, sapıtmışları hidayete erdirir, şaşırmışları irşad eder, darlık 
içindekilere yardım eder, endişeliyi rahatlatır, açları doyurur, çıplakları giydirir, 
hastalara şifa verir, belaları yok eder, tevbe edenleri bağışlar, iyilik yapanlara 
karşılık verir, mazluma yardım eder, zorbaları mahveder, tökezleyenleri kaldı
rır, açıkları kapatır, korkulardan emin kılar, kavimleri yükseltip alçaltır, uyumaz, 
uyuması da gerekmez, nimetlerini azaltır çoğaltır, gece yapılan ameller fecirden 
önce, gündüz yapılan ameller ise akşamdan ewel kendisine arzedilir. O'nun ör
tüsü nurdur. Bu nuru kaldırsa zatının haşmeti gördüğü bütün yaratılmışları yok 
eder. Cömerttir, nimet vermek mülkünden bir şey eksiltmez. O geceyi ve gündü
zü yaratandır. Kullarını yarattığı ilk günden beri onlara nimetler bahşettiği ve bu 
nimetlerin hiç azalmadığı düşünülmelidir!297 

292 Al-i İmran 3/6. 

293 eş-Şura 42/49. 

294 el-İsra 1 7/30. Ayrıca bk. er-Rum 30/37;  Sebe 34/36; ez-Zümer 39/52 ; eş-Şura 42/12 .  
295 Taberanl, el-Mu' cemü' l-kebir, IX, 200. İsnadında meçhul bir ravi olduğu için zayıf bir hadis-

tir (çev. ) . 
296 Tarlku'l-hicreteyn, s. 1 15-1 16 .  
297 el-Vabilu's-sayyib, s .  89. 



SCıre:  55 • Ra h m a n  Su resi ·:· 163 

31 . Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka ( insanlar ve cinler), yakın
da sizin hesabın ıza bakacağız. 

32. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

33. Ey cinn ve insan toplulukları! Eğer göklerle yerin kenarlarından 
kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. Ama buna dair güç ve imkanınız ol
madıkça kaçamazsın ız ki . . .  

34. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

Tefsiri: 

Bu ayetle ilgili iki yorum yapılmaktadır: 

1 .  Göklerde ve yerde olanları bilmeye gücünüz varsa bilin! Ama bunları 
Allah bildirmedikçe sizler asla bilemeyeceksiniz. Bu yoruma göre ayette geçen 
ıJ.'."J.:; 01 kelimesi insan ve cinlerin gökler ve yer hakkında bilgi edinmesi ( ilimde 
nüfuz) anlamına gelmektedir. 

2 .  Allah' ın kudretinden, hakimiyet alanından ve yurdundan kendi gücünüzle 
göklerin ve yerin kenarlarından kaçmaya imkanınız varsa kaçın! Halbuki hepiniz 
de bilmektesiniz ki bu imkansızdır! T'lcrede olursanız olun benim kudretim, haki
miyet alanım ve gücüm dışında olamazsınız! Dahhak ayetin 'ölüm vaktiniz geldi
ğinde kaçabiliyorsanız kaçın! '  anlamına geldiğini söylemiştir. Bu yorumlar ayette 
geçen hitabın dünya için geçerli olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Halbuki 
ayetin bir başka yorumuna göre ise hitap ahiretle alakalıdır. Buna göre melekler 
yeryüzünün çevresini, Cehennem'in duvarları ufukları sardığında yaratılmışlar 
kaçışmaya başlayacak ama sığınacak yer bulamayacaklar. Kur' an bir ayetinde 
o günü şöyle anlatmaktadır: "Ve ey kavmim! Ben sizin üzerin ize o feryôd-ü fi
gan edilecek günden korkuyorum. O arkanıza dönüp gideceğiniz gün sizin için 
Al/ah 'tan bir koruyacak yoktur"298. Mücahid insanların kaçışa.cağını ama çıkış 
bulamayacağını söylemiştir. Dahhak ise Cehennem'in uğultusu duyulduğunda 
insanların bağıra bağıra kaçışacağı ama gittikleri her bir köşede meleklerin saf 
halinde bekliyor olacağı ve çaresiz geri dönecekleri yorumunu yapmıştır. "Me
lekler de göğün etrafında bulunurlar"299 ayeti buna delalet etmektedir. 

"Ey cinn ve insan toplulukları! Eğer göklerle yerin kenarlarından kaçmaya 
gücünüz yetiyorsa kaçın" ayetinin anlamı açıktır. Yaratılmışlar kaçışmaya baş-

298 el-Mü'min 40/32-33. 
299 el-Hakka 69/17 .  
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!ayınca onlara "Eğer göklerle yerin kenarlarından kaçmaya gücünüz yetiyorsa 
kaçın" denilecektir. Yani eğer göklerin ve yerin kenarlarından kaçmaya ve böy
lece Rabbinizin size azap etmesini engellemeye kudretiniz varsa bunu yapın! 
Bu ayetin öncesi ve sonrası bu anlamı vermektedir. Zira bundan önce "Ey ağır 
yükler altında bulunan iki fırka ( insanlar ve cinler), yakında sizin hesabın ıza ba
kacağız" ayeti yer almaktadır ki bu da ahiretle ilgilidir. Sonrasında ise "Artık 
gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül gibi olduğu zaman"'300 ayeti 
gelmektedir. Bu ayet de ahiretten bahsetmektedir. Ayrıca bu ayet hem cin hem 
de insanların tamamına yöneliktir. Zira "Ey cinn ve insan toplulukları!" ifadesi 
geneldir. Dolayısıyla ayetin kapsamına bütün herkes girmektedir. Bu da Allah'ın 
onları bir yerde topladığı ve onlara hitap edeni duydukları ve gördükleri zaman 
mümkündür. Yine burada herkes kastedildiği için Kur'an' da "gücünüz yetiyorsa" 
buyurulmakta olup "siz ikiniz güç yetirebiliyorsanız" denilmemiştir. Aynı durum 
"Ey cin ve insan lar topluluğu! İçin izden size ayet/erimi anlatan ve bu gününüzle 
karşılaşacağın ızı b ildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?"301 ayetinde 
de geçerlidir. 

Allah Teala "Siz ikin izin üzerine ateş alevi ve bir duman salınır; size yardım 
da olunmaz"302 buyurup burada çoğul kalıp kullanıp "sizlerin üzerine" dememesi 
iki türü kastetmesinden ileri gelmektedir. Yani türlerden biri diğerinden ayrılma
yacak ayette zikri geçen azap her iki türe de ulaşacaktır. "Gücünüz yetiyorsa" 
ifadesi de bu anlamı vermekle birlikte orada çoğul form kullanmak daha uygun 
görünmektedir. Burada L4 şeklinde tesniye ( ikili) zamiri kullanmak ise ayetle
rin başına muvafakat içindir. Yani süregelen ikili formlar terkedilmemiştir. Ayrıca 
tesniye zamiri kullanılarak cin ve insan türlerinin aynı azabı görecekleri bildirilmiş 
ve türlerden birinin diğerinden ayrılacağı düşüncesine imkan tanınmamıştır. 

İbn Abbas ayette geçen 1ı.,,_;. kelimesini dumansız alev olarak açıklamıştır . 
.;.L>J ise alevsiz duman demektir. 

300 er-Rahman 55/37 .  
301  el-En'am 6/130. 
302 er-Rahman 55/35 . 
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35. Üzerinize ateş alevi ve bir duman salın ır; size yardım da olun
maz. 

36. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

37. Artık gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül gib i olduğu 
zaman . . .  

38. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

39. O günde ne insana ne cinne günahı sorulmayacak. 

40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

Günahlar iki türe de nispet edilmiştir. Bu da mükellef olma bakımından iki 
türün aynı seviyede .olduklarını göstermektedir. Buradaki sorulmayacağı ifade 
edilen soru hakkında alimler farklı yorumlar yapmışlardır. Bazı alimler mahluka
tın yeniden diriltilip mahşere doğru gidişi sırasında günahların sorulmayacağını ; 
ancak mahşerde uzun süre kaldıktan sonra kulların Allah'tan hesaba çekilmeleri
ni ve buradan götürülmelerini talep edeceğini söylemişlerdir. Başka bazı alimler 
ise burada bilmek ve haberi olmak için sorulan soruların kastedildiğini; hesaba 
çekmek ve karşılığını vermek için yöneltilen soruların sorulacağını belirtmiştir. 
Yani ayet "Allah sizin günahlarınızı bilmektedir; onları öğrenmek için size sorma
sı gerekmemektedir. Günahlarınız yüzünden sizleri hesaba çekecektir" anlamın
dadır. 

41 . Günahkarlar yüzlerinden tanınacak da alınlarından ve ayakların
dan yakalanacak. 

42. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

43. İşte bu, o günahkarların yalan saydığı Cehennemdir. 
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44. Onlar bunun ile oldukça sıcak su arasında gidip geleceklerdir. 

45. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisin i  yalanlayabilirsiniz? 

46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır. 

47. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

48. İkisinin (ağaç/arının) da (gölgelikli) dalları vardır. 

49. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

50. İkisinde de akar iki pınar vardır. 

51 . O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

52. İkisinde de her meyveden çifter çifter vardır. 

53. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

54. Astarları kalın ipekten döşemelere yas/anmış/ar olarak. Her iki 
Cennet'in de (meyvelerinin) toplanışı yakındır. 

55. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

Cinlerin peygamberlerin tebliğ ettiği dini ilkelere inanmak ve amel etmek zo
runda olduklarını ve kıyamet günü ödüllerini almak ya da cezalandırılmak üzere 
haşredileceklerini belirttikten sonra onlardan iyilik yapanların Cennete kötülük 
yapanların ise Cehenneme gideceğini haber vermiştir. "Biz h idô.yet Rehberini 
dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse, ne hakkının eksik veril
mesinden, ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz"303 ayeti onlardan iman 
edenlerle ilgilidir. İmam Buhar! de bunu delil olarak kullanmıştır. Cin suresindeki 
ayette geçen � kelimesi sevapların azaltılması; Wı J kelimesi ise işlediğinden 
daha fazlasıyla cezalandırılması anlamlarına gelmektedir. Yani ne sevapları azal
tılır ne de günahları çoğaltılır demektir. Buna benzer bir başka ayet ise şöyledir: 
"Mümin olarak güzel ve makbul işler işleyen ise, ne zulümden, ne de haklarının 
çiğnenmesinden korkar"304 Burada da sevapların azaltılmayacağından ve gü
nahların haksızca çoğaltılmayacağından bahsedilmektedir. Yine Rahman sure
sindeki "Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır. O halde 
Rabbin izin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"305 ayetleriyle "O ikisinde 
de bunlardan evvel ne bir insanın ne b ir cinnin asla dokunmadığı gözlerin i  yalnız 
eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır"306 ayeti arasında iki Cennetteki nimetler sayıl
maktadır. Bu da birkaç açıdan cinlerin iyi olanlarının da Cennet ile ödüllendiri
leceğini göstermektedir: 

303 el-Cin 72/13.  

304 Taha 20/1 12 .  

305 er-Rahman 55/46-47.  

306 er-Rahman 55/56. 
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1 .  �� �j rliA �l>- �j ayetinde geçen :._,.. genel bir anlam ifade eder. Yani 
Allah'tan korkan herkes bu ayetin kapsamı içindedir. 

2 .  Allah Teala vereceği ödülü O'nun huzurunda durmaktan korkmanın 
karşılığı olarak belirlemiştir. Ancak bundan korkanlar zikredilen ödülü hak ede
ceklerdir. Ayette geçen rlio kelimesinin yj kelimesine izafesinde farklı yorumlar 
yapılmıştır. Yani burada masdann failine mi yoksa mef'Cılüne mi izafe edildiği 
ihtilaflıdır. Alimler iki görüş ileri sürmüşlerdir: 

a. Ayet, "Rabbin huzurunda durmaktan korkanlardan" bahsetmektedir di
yenlere göre burada masdar mef'Cılüne izafe edilmiş olmaktadır. 

b .  Ayette , "Rabbin üzerinde durup kendisini izlemesinden korkanlar" kas
tedilmektedir diyenlere göre ise burada masdar failine izafe edilmiş olmaktadır. 
Aynı durum şu iki ayette de geçerlidir: ''Ama kim Rabbinin divanında durmaktan 
korkarsa, ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse"307, "Ve (ey inananlar!) 
Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan kor
kan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur"308 

Bu durum işte bu üç yerde de geçerlidir. Aşağıda arzedeceğimiz sebeplerle 
bu iki yorumdan ilkinin daha doğru olduğu belirtilmiştir: 

aa . Kur'an korkutmaya ve sakındırmaya yönelik ayetlerde Allah ve ahireti 
hatırlatarak korkutma üslubunu kullanmaktadır. Bu ayetlerde de doğrudan 
Allah'a atıf yapılmakta, Allah ' ın kullan üzerinde durmasından bahsedilmemek
tedir. Örneğin şu ayetlerde böylesi bir durum geçerlidir: "İşte o şeytan ancak 
kendi dostlarını korkutur, inanmışsanız onlardan korkmayın, Benden korkun"309, 
"Işte bu, Rabbinden ' içi titreyerek korku duyan kimse ' içindir"310, "Üstlerinden 
(her an bir azab göndermeğe kadir olan) Rab/erinden korkarlar ve emrolun
duklarz şeyi yaparlar"31 1 , "Fakat Rab 'lerini görmedikleri halde, O'na karşı saygılz 
davrananlara mağfiret ve büyük bir mükôfat vardır"312. Bu ayetlerin hiçbirinde 
Allah' ın kullan üzerinde durmasından ve onların da bu durum karşısında kork
malarından bahsedilmemiştir. Bazen de korku azapla ilişkilendirilmektedir. Me
sela "O'nun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçek
ten korkunçtur"313 ayetinde korku azaba bağlanmıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki 
Allah' ın kulları üzerinde durması her ne kadar gerçekleşecek olsa da Kur'an'ın 
üslubu böyle değildir. 

307 en-Naziat 79/40. 
308 İbrahim 14/14. 
309 Al-i İmran 3/1 75. 
310 el-Beyyine 98/8. 
3 1 1  en-Nah! 16/50. 
312 el-Mülk 67/12 .  
313 el-İsra 1 7/57. 
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bb. Bu ayet, "Rab/erinin huzurunda toplanacak/arından korkanları Kur'an'la 
uyar"314 ayetinde anlatılan durumla aynı şeye dikkat çekmektedir. Allah ' ın hu
zurunda toplanmaktan korkmaları ile O'nun huzurunda durmaktan korkmaları 
birdir. Bir anlamda ayetler birbirini tefsir etmektedir. 

cc. Kulların Rablerinin huzurunda durmaktan korkmaları Allah ile karşılaşa
caklarına, ahiret hayatına ve ölümden sonra dirilişe iman etmelerinden kaynak
lanmaktadır. İşte ayette zikredilen iki Cenneti hak edenler bunlardır. Zira sadece 
peygamberlere inananlar bu vaade tam olarak iman ederler. Çünkü bu, pey
gamberlerin haber verdiği gaybla ilgili bir malumattır. Allah'ın kullar üzerinde 
durması, onları görmesi ve onlar üzerinde kudretinin bulunmasına gelince ina
nan, inanmayan, iyi ve kötü herkes bunu kabul etmektedir. Kafirlerin çoğu za
limlerin zulümlerinin, iyilerin de iyiliklerinin karşılığını aldıklarını gördükleri için 
Allah ' ın kendilerini dünyada cezalandırmasından korkarlar. Ama ahirette Allah' ın 
huzurunda durmaya gelince buna sadece peygamberleri tasdik edenler inanır. 
Eğer ayetin anlamını "Amellerinin karşılığını vermek için Allah' ın ahirette kulla
rı üzerinde durmasından korkanlar" diye belirlersek her iki anlamı da biraraya 
getirmiş oluruz; böylece de ikisinden birini tercih etmek durumunda kalmayız" 
denilirse şunları söyleyebiliriz: Kulları Allah' ın huzurunda duracakları tehdidiyle 
korkutmak Allah ' ın kulların üzerinde olacağı tehdidiyle korkutmaktan daha be
liğdir. "O gün insanlar Alemlerin Rabbinin huzurunda durur/ar"315 ayetinde Rab
bimiz bizi böyle korkutmuştur. Zira oradaki duruş özeldir, Allah' a  nispet edilmiştir 
ve kıyamette gerçekleşecektir. Allah' ın kulları üzerinde durması ise her zaman 
gerçekleşmektedir. Ayrıca Allah' ın kudreti , kulla�ını görmesi ve onları bilmesi 
"Allah' ın durması" ifadesiyle anlatılmaz. Allah için böyle bir tabirin kullanılması 
yaygın da değildir. I3unlardan başka Kur'an ve sünnette i\.A.. "durmak" kelimesi 
mekanla ilişkilidir. Orneğin "Böylece Rabbinin sen i  makam-ı mahmuda erişti
receğin i umabilirsin"316

, "Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman o 
kafirler iman edenlere dediler ki: "Bu iki zümreden, mümin ve kafirlerden han
gisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir?"31 7 ayetlerinde 
bu durum vardır. 

"Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır" ayetinde 
cin ve insan türlerinin hepsinin kastedildiğine dair yukarıda iki gerekçeyi sun
muştuk. 

3. Kur'an' da bu vaadin ardından "O halde (siz ikin iz) Rabbinizin nimetlerin
den hangisini yalanlayabilirsin iz?" ayeti gelmektedir. 

3 14 el-En'am 6/51 .  
3 1 5  el-Mutaffifin 83/6. 
316 el-İsra 1 7/79. 
3 17  Meryem 19/73. 
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4. Onların hanımlarından bahsederken şöyle buyurulmaktadır: "O ikisinde 
de bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokunmadığı gözlerini yalnız 
eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır"318 Allah en doğrusunu bilir ama bunun anlamı 
insanların eşlerine insanların cinlerin hanımlarına da cinlerin dokunmadığıdır. 

Onların ödüllerinin Cennet olduğunu gösteren bir başka delil ise şu ayettir: 
"İman edip güzel ve yararlı işler yapanlara gelince, şu bir gerçek ki Biz güzel iş 
yapanların işlerini asla zayi etmeyiz. İşte onlara, içlerinden ırmaklar akan Adn 
Cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler ta
kılacak, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlara kurulacaklar. Ne 
güzel mükôfattır bunlar ve ne güzel bir meskendir o Cennetf "3 19 Benzeri genel 
ifadeler de bunun delillerindendir. Kesin bir şekilde sabittir ki onların müminleri, 
müminlerle ilgili genel ayetlerin, kafirleri de tehdidi hakeden kafirlerle ilgili genel 
ayetlerin kapsamına girmektedir. Mümin cinlerin vaad ayetlerinin şumulüne dahil 
olması kafir cinlerin tehdit ayetlerinin muhtevasına dahil olmasından daha evla
dır. Zira vaad Allah' ın cömertliği, tehdit adaleti gereğidir. Cömertliği de gazabını 
geçmiş bulunan rahmetindendir. Onların asilerinin Cehenneme girecek olması 
Allah'ın emirlerine muhalefet etmelerinden dolayıdır. Eğer Allah'a itaat ederlerse 
Allah da onları Cennete koyar. Allah'ın emirlerinden sorumlu olanlar için Cennet 
ve Cehennem dışında bir başka yer bulunmamaktadır. Cehenneme girmeyenler 
Cennete gideceklerdir. Allah' ın gönderdiği elçilere icabet edenlerin bağışlanaca
ğı ve azaptan kurtulacağı da kesindir. Kuşkusuz bağışlanan herkes de Cennete 
girecektir. Mağfiret, Cennete girmek ve Cehennem'den kurtuluş anlamına gel
mektedir. Hz. Peygamber'in cinlere de gönderilmiş olduğu, ona tabi olmaları 
gerektiği, Allah ve Resulüne itaat edenlerin Allah' ın nimet verdikleriyle beraber 
olacağı bilinmektedir. Zira Kur'an'da şöyle buyurulmuştur: "Kim Allah 'a ve resu
lüne itaat ederse işte onlar, Allah 'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddlkler, 
şehidler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlarf "320 Allah 
Teala arşı taşıyan melekler ve etraflarındaki diğer meleklerin iman edenler için 
istiğfarda bulunduklarını ve 'Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan me
lekler devamlı olarak Rab'lerini zikir ve O'na hamd ederler. O'na gerçekten iman 
ederler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler: "Ey Ulu Rabbimiz, 
senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde tövbe edenleri ve Senin 
yoluna tôbi olanları, affet ve onları Cehennem azabından koru!" "Ey bizim ulu 
Rabbimiz! Sen, onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerin
den iyi kimseleri kendilerine vôd ettiğin Adn Cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki 
Sen aziz ve hakimsin (üstün kudret, tam hüküm ve h ikmet sahibisin)" 321 Bu ayet-

318 er-Rahman 55/56. 
319 el-Kehf 18/30-3 1 .  
320 en-Nisa 4/69. 
321 el-Mü'min 40/7-8. 
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!er de Allah'ın bağışladığı ve Cehennem azabından koruduğu bütün mü'minlere 
Cennet vaadedildiğine delalet etmektedir. Cinlerin mü'minlerinin iman ettiği, gü
nahlarının bağışlanacağı ve Cehennem' den korunacakları daha önce zikredilen 
delillerle sabit olduğu için dolayısıyla Cennete girecekleri anlaşılmış olmaktadır. 

Cinlerin Müslüman, kafir, salih ve salih derecesine varamamış olanlar şeklin
de gruplara ayrıldığı ve Allah'ın emirlerine uymakla mükellef tutuldukları anlaşıl
mış olmaktadır. Dolayısıyla onların da insanlar gibi tabakalara ayrıldığını söyleye
biliriz. Ancak onlardan peygamber gönderilmemiştir ve onların en üst tabakasını 
salihler oluşturmaktadır. Eğer salihlerden daha üstün bir tabakaları olsaydı mut
laka zikredilirdi. Halbuki Kur'an'da onlarla ilgili üç tabakadan bahsedilmektedir: 
Salihler, salihlerden daha alt derecede olanlar ve kafirler. İnsanların ise onlardan 
ayrı olarak risalet, nübüvvet, mukarrebOn tabakaları bulunmaktadır322 

"Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır" ayetinin 
yorumunda günah işlemeyi düşünen ama dünyada Rabbinin kendisini gördü
ğünü ve ahirette huzuruna çıkarılacağını düşunerek bundan vazgeçen kişinin 
kastedildiği de söylenmiştir323 • 

''Astarları kalın ipekten döşemelere yaslanmışlar olarak" ayetinde zikredilen 
döşemelere gelince Allah Teala Vakıa suresinde de şöyle buyurmuştur: "Yüksek 
döşekler üzerindedirler"324 Cennetteki döşeklerin kalın ipekten astarlara sahip 
olduğu ifade edilmiştir. Bu iki şeye delalet etmektedir: 

1 .  Döşemelerin dışı içlerinden daha kaliteli ve daha güzeldir. Zira astar kısmı 
yere bakmakta, dış yüzeyi ise güzel görünmeleri, süs olmaları ve göze hitap et
meleri için yapılmaktadır. Abdullah b. Mes'Od'dan nakledildiğine göre "Size dö
şemelerin astarından bahsedilmiş. Varın dış kısımlarını siz düşünün!" demiştir. 

2. Döşemeler yüksektir ve altıyla üstü arasında yastıklar ve tavan bulunmak
tadır. Bunların yüksekliği ve tavanı hakkında birtakım rivayetler bulunmaktadır. 
Ancak bunların sıhhat durumu kuşkuludur. Bunlara göre yükseklikten maksat, 
konuldukları yerin yüksekliğidir. Tirmizl'nin naklettiğine göre Hz. Peygamber 
"Yüksek döşekler üzerindedirler" ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Bun
ların yüksekliği yer ile göğün yüksekliği kadardır. Bunların arası da beş yüz yıl
lık bir mesafedir" . Tirmiz\' bu rivayet hakkında "Garib (isnadının herhangi bir 
tabakasında tek ravi kalmış) bir hadistir. Sadece Rişd\'n b. Sa'd isnadıyla bize 
ulaşmaktadır" demiştir325 . 

Burada basamakların yüksekliğinin kastedildiği ve döşemelerin bunların 
üzerinde olduğu da ifade edilmiştir. Rişdln b. Sa'd ' ın münker (kendisinden daha 
güvenilir ravilerin rivayetlerine muhalif) nakilleri vardır. Darekutni güvenilir bir 

322 Tariku'l-hicreteyn, s. 391-396. 
323 Ravdatu'l-muhibbin, s. 365. 
324 el-Vakıa 56/34. 
325 Tirmizt, Sıfatu'l-Cennet, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, ili, 75. 
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ravi olmadığını söylemiştir. Ahmed b. Hanbel de kimden rivayette bulunduğu
nu önemsemediğinden ancak zühd konusunda naklettiği haberlerin alınabile
ceğinden bahsetmiştir. Ayrıca hadis rivayetinde doğru olduğunu umduğunu da 
söylemiştir. Yahya b. Main ve Ebu Zur'a zayıf bir ravi olduğuna hükmederken 
Cuzecanl "münker rivayetleri vardır" demiştir. Dolayısıyla Rişdln b. Sa'd'ın hafı
zasının zayıf olduğu ve sadece kendisinin naklettiği haberlere güven duyulama
yacağı anlaşılmaktadır326. 

Ebu Said el-Hudrl'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber "Yüksek döşekler 
üzerindedirler" ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "İki döşek arasında yer 
ile gök arasındaki kadar mesafe vardır" . Bu rivayetin doğru olması daha muhte
meldir. Taberanl'nin naklettiğine göre ise Ka'b kırk yıllık bir mesafe bulunduğunu 
söylemiştir. Ebu Ümame'den nakledildiğine göre ise Hz. Peygamber'e "Yüksek 
döşekler üzerindedirler" ayeti sorulduğunda şöyle buyurmuştur: "Döşeğin üst 
tarafından bir şey düşse altına ulaşana kadar yüz yıl geçer"327. Bu hadisin Hz. 
Peygamber' e nispeti konusunda ihtilaf vardır. İbn Ebi' d-Dünya "Döşeğin üst ta
rafı düşse alt kısmına ulaşana kadar kırk yıl geçer" şeklinde bir rivayet olduğunu 
kaydetmiştir. 328 
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56. O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla 
dokunmadığı gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri ) ler vardır. 

5 7. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

58. Onlar sanki yakut ve mercandır. 

59. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

60. İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? 

61 . O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisin i  yalanlayabilirsiniz? 

62. O ikisinden başka, iki Cennet daha vardır. 

63. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

326 Bk. İbn Hacer, Tehzlbü't-Tehzlb, 111, 277. 
327 Taberanl, el-Mu'cemü'l-keblr, VIII, 289. Heysem! hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. 

Mecmau'z-zevfıid, VII , 120 ) .  
328 Hadi' l-ervah, s .  1 69-170 .  
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Tefsiri : 

"O ikisinde de bunlardan ewel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokunma
dığı gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır. O halde Rabbinizin nimetle
rinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar sanki yakut ve mercandır" ayetinde 
huriler gözlerini yalnız eşlerine dikmiş olmakla vasıflandırılmışlardır. Bu vasıf on
lar için Kur' an' da bu ayet haricinde iki yerde daha kullanılmıştır. 

1 .  "Yanlarında bakışların ı  kendilerinden ayırmayan iri gözlü dilberler"329 

2 .  "Yanlarında, gözlerin i  eşlerine dikmiş yaşıt güzeller vardrr"330 Müfessirlerin 
tamamı bu ayetlerde hCırilerin gözlerini eşlerinden ayırmadıklarının anlatıldığını 
ifade etmişlerdir. Güzellikleri sebebiyle eşlerinin başkalarına bakamadıkları yo
rumu da yapılmıştır. Mana itibariyle bu da doğrudur. Ancak lafız itibariyle ayette 
geçen d.r"ü kelimesi güzel yüzlü hurilere nispet edilmiştir. Yani huriler gözlerini 
başka tarafa çevirmezler anlamına gelmektedir. Mücahid de "gözlerini yalnız eş
lerine dikmiş" ayetini yorumlarken onların eşlerinden başkasını arzulamadıkları 
anlamı vermiştir. Hasan el-Basri' den de benzer bir yorum nakledilmiş ve hurilerin 
süslenip başkalarına görünmediklerini ifade etmiştir. Yine Mücahid' den hurilerin 
gözlerini, kalplerini ve kendilerini tamamen eşlerine adadıkları tefsiri de rivayet 
edilmiştir. Katade de onların başkalarını arzulamadıkları açıklamasını yapmıştır. 

Ayette geçen '--7'ı_;i kelimesi yaşıt, akran anlamına gelmektedir. Ebu Ubeyde 
ve Ebu İshak hurilerin yaşlarının birbirlerine eşit olduğunu belirtmişlerdir. İbn 
Abbas ve diğer müfessirler otuz üç yaşında aynı gün yaratılmış kızlar olacakları
nı söylemişlerdir. Mücahid ise '":" ı;i kelimesinin emsal, benzer anlamına geldiği 
kanısındadır. Ebu İshak da hurilerin gençliklerinin baharında ve güzelliklerinin 
zirvesinde olduklarını söylemiştir. Akran olanların ._,ı;i şeklinde adlandırılma
sının sebebi olarak da aynı zamanda toprağa ayaklarının değmesini göstermiş
tir331 .  Onların aynı yaşta olmalarının Kur' an' da zikredilmesi ise içlerinde güzelli
ğini kaybetmiş yaşlı kadınların ve cinselliği oluşmamış küçük kızların olmadığını 
belirtmek içindir. Ancak hizmet etmek üzere yaratılmış küçük erkekler Cennet'te 
varolacaktır. 

Ayette geçen � ifadesinin ne anlama geldiği konusu da müfessirlerce tartı
şılmıştır. Bir görüşe göre burada iki Cennet ve içindeki saraylar, evler ve çadırlar 
kastedilmektedir. Bir başka yoruma göre ise "Astarları kalın ipekten döşemelere 
yaslanmışlar olarak" ayetinde zikri geçen döşemelere atıf yapılmaktadır. Bu yo
ruma göre � ifadesindeki ı..s' "içinde" harfi .).>- "üzerinde" anlamına gelmek-
tedir. -

329 es-Saffat 37/48. 
330 Sad 38/52. 
331 Arapça'da yly toprak demektir (çev. ) . 
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"bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokunmadığı" ifadesinde 
geçen 0f ! L:: � kelimesi Ebu Ubeyde'nin yorumuna göre "dokunmadı" anlamı
na gelmektedir. Arapça' da hiç bağlanmamış bir deve için.W J.->- � L. � l.U 
"Bu hiç ip değmemiş bir devedir" ifadesi kullanılmaktadır. Yunus da aynı örneği 
vererek benzer bir kanaat açıklamıştır. Ferra ise .;._1 kelimesinin "kanını akıtarak 
bekaretini bozmak" demek olduğunu ve yine .;._1 sözcüğünün "kan" anlamı
na da geldiğini belirtmiştir. Leys de aynı kanaati taşımaktadır. Onun belirttiğine 
göre Arapça' da ..:.....l1 "hayızlı" demektir. Ebu' l-Heysem de benzer bilgileri ver
miş ve Ferezdak' ın � � r-1 �':>lll J':" _? "Benden önce ilişilmemiş kadınlar 
çıktı" mısrasında geçen .;._1 fiilini "dokunmak" şeklinde anlamıştır. Müfessirler 
Arapça' da aynı anlamı veren başka kelimeler olduğunu da belirtmişlerdir. 

Hurilerin Cennet'te ilk defa yaratılacak kızlar mı yoksa Cennet'te yeniden 
anlatıldığı şekilde bakire olarak yaratılacak dünyalı hanımlar mı olacağı da tar
tışmalıdır. Şa'bl bunların dünyadaki hanımların yeniden yaratılmış ve yaratıldık
tan sonra henüz kimsenin dokunmadığı kızlar olacağını söylemiştir. Mukatil de 
Cennet'te yeniden yaratılan kadınlar olacakları için dokunulmamış olacaklarını 
belirtmiştir. İbn Abbas'tan ise "Bakire olarak ölmüş dünyalı hanımlar" yorumu 
nakledilmiştir. Kelbl de bu yeni yaratılışlarında ne insan ne de cin hiç kimsenin 
kendileriyle beraber olmadığı varlıklar olduğunu belirtmiştir. 

Bana göre Kur'an' ın ifadelerinden ilk anlaşılan husus hurilerin dünyalı ka
dınlar olmadığıdır. Çünkü insanlar kendi cinslerinden kadınlarla cinler de kendi 
cinslerinden kadınlarla beraber olmuşlardır. Ayetten anlaşılan budur. 

Ebu İshak bu ayetin cinlerin de insanlar gibi kadınlarıyla birlikte olduğuna 
ve hurilerin özel olarak Cennet'te yaratılmış olduklarına delalet ettiğini söylemiş
tir. Allah onları da Cennet ehli için yarattığı meyveler, nehirler, giysiler ve diğer 
şeyler gibi nimet olarak yaratmıştır. Bu ayetin ardından gelen "Çadırlar içinde 
örtülerle gizlenmiş huriler vardır"332 ve " Bunlara onlardan önce ne bir insan 
dokunmuştur, ne de bir cinn"333 ayetleri de aynı şeye işaret etmektedir. 

Ahmed b .  Hanbel hurilerin sürekli yaşam için yaratıldıkları için sura üflenil
diği zaman ölmeyeceklerini ifade etmiştir. Tefsiri : ini yaptığımız ayet mü'min cin
lerin Cennete kafir cinlerin ise Cehenneme gideceği şeklinde alimlerimizin genel 
kanaatini de desteklemektedir. İmam Buhar! de eserinde "Cinlerin ödüllendi
rilmesi ve cezalandırılması" başlığıyla bir takım hadisler kaydetmiştir334. Damre 
b. Habib cinlerin ahirette ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceği sorulduğu zaman 
olumlu yanıt verip bu ayeti okumuş ve insanlara insanlar cinlere cinler verilecek-

332 er-Rahman 55/72 . 
333 er-Rahman 55/74. 
334 Bk. İbn Hacer, Fethu'l-Bari, Vl, 395. 
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tir demiştir. Mücahid ise besmele çekilmeden yapılacak birleşmelerde cinlerin 
birleşmeye dahil olacağı uyarısında bulunmuştur. 

1;.i.1:; "onlardan önce" ifadesindeki � zamiri ile sonrasında gelen .:r-,� "yas
lanmışlar" kelimesi aynı anlama gelmekte olup bu hurilerin Cennetteki eşlerine 
delalet etmektedir. 

"Onlar sanki yakut ve mercandır" ayeti hakkında ise Hasan el-Basri ve 
müfessirlerin çoğu burada mercanın beyazlığı ve yakutun berraklığının kaste
dildiğini ifade etmiştir. Abdullah b. Mes'Cıd'un "Cennetteki hanımlar yetmiş kat 
elbise de giyse baldırlarının beyazlığı görülecektir. Zira Allah Teala "Onlar sanki 
yakut ve mercandır" buyurmuştur" sözü de aynı şeye delalet etmektedir. Yakut 
bir taştır. Ama içinden bir iplik geçirip sonra taş parlatıldığında içindeki iplik gö
rülebilmektedir. 

Allah Teala daha önce "Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki 
Cennet vardır" buyurmuş ve iki Cennet' in varlığını haber vermişti. Şimdi ise "O 
ikisinden başka, iki Cennet daha vardır" buyurmaktadır. Böylece Cennetlerin 
sayısı dörde çıkmaktadır. Bu ikinci ayette geçen 4..ı� kelimesinin anlamında 
farklı yorumlar yapılmıştır. Bir grup alime göre bu iki Cennet daha önce zikre
dilen Cennetlerin üstündedir ve arşa daha yakındır. Diğerlerine göre ise onların 
altındadırlar. Zira Arapça'da 0_ı� kelimesi mertebece daha alt olmayı ifade et
mektedir. Yine 0_ı� kelimesinin yakınlık anlamı da vardır. 

Daha önce zikredilen iki Cennet' in bu sonuncu Cennetlerden daha üstün 
olduğu konusunda on delil zikredilmiştir: 

1 .  "İkisinin (ağaçların ın) da (gölgelikli) dalları vardır"335 ayeti ilk delildir. Bu 
ayetin yorumunda iki görüş vardır: 

a. �ıjı kelimesi "dal" anlamına gelen ıfi kelimesinin çoğuludur. 

b .  �ıjı kelimesi "çeşit" anlamına gelen .} kelimesinin çoğuludur. Bu durum
da ayetin anlamı çeşit çeşit nimetler içeren şeklinde olmaktadır. Halbuki bu olgu 
daha sonra zikredilen iki Cennet hakkında geçmemektedir. 

2 .  "İkisinde de akar iki pınar vardır"336 ayeti ilk iki Cennet için, "/kisinde de 
suları durmaksızın coşan iki pınar vardır"337 ayeti ise ikinci iki Cennet için zikre
dilmiştir. �>-c,_; "coşan, pınarından kaynayan" demektir. ilk ayette ise pınarından 
kaynamış bir suyun akışından bahsedilmektedir. Dolayısıyla ikincisinden (yani 
yalnızca coştuğu ifade edilen pınarlardan) daha üstündür. 

335 er-Rahman 55/48. 
336 er-Rahman 55/50. 
337 er-Rahman 55/66. 
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3. "İkisinde de her meyveden çifter çifter vardır"338 ayeti ilk Cennetleri "İki
sinde de meyve, hurma ve nar vardır"339 ayeti ise ikinci Cennetleri nitelemek
tedir. İlk Cennetlerin daha güzel nimetlerle vasfedildiği kuşkusuzdur. Alimler bu 
ayette geçen çift kelimesinin iki çeşide delalet ettiği konusunda ittifak etmekle 
birlikte son tahlilde ne anlama geldiği meselesinde farklı yorumlar yapmışlardır. 
Bir gruba göre burada yaş ve değer itibariyle yaş ile aynı olan ve aynen yaş mey
veler gibi istifade edilen kuru meyveler kastedilmektedir. Bana göre bu yorum 
çok da isabetli değildir. Diğer bir gruba göre ise çift kelimesi bilinen meyveler ile 
şekil itibariyle tanınmayan meyveler anlamına gelmektedir. Bir başka grup sade
ce iki çeşit meyve olduğunu belirtmiştir. Allah en doğrusunu bilir ama bana göre 
burada tatlı, ekşi, beyaz ve kırmızı meyveler kastedilmektedir. Zira meyvelerin 
çeşitlerinin farklılığı daha çok göz ve dil için önem taşımaktadır. 

4. "Astarları kalın ipekten döşemelere yaslanmış/ar olarak"340 ayeti döşeme
lerin dış yüzeyinin daha güzel ve mühim olduğuna işaret etmektedir. Halbuki 
diğer iki Cennet vasfedilirken "Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanarak 
(dinlenirler)"341 buyurulmaktadır. Bu ayette geçen .._j )_; kelimesi halı , nevresim 
ve döşek diye tefsir edilmiştir. Her halu karda ilk iki Cennet için kullanılan ifade
ler burada kullanılmamıştır. 

5. "Her iki Cennet'in de (meyvelerinin) toplanışı yakındır"342 ayeti oradaki 
meyvelerin yakınlığını ve kolay toplandığını yani Cennet ehlinin diledikleri gibi 
onları alıp yiyebildiklerini ifade etmektedir. halbuki böyle bir bilgi ikinci Cennet
ler için zikredilmemiştir. 

6. "O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokun
madığı gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır"343 ayeti orada gözlerini 
eşlerine duydukları sevgi ve onlardan razı olmaları sebebiyle eşlerinden ayırma
yan hurilerin varlığını haber vermektedir. Bu bilgi eşlerinin de gözlerini onlardan 
alamadıklarını zımnen içermektedir. Yani onlar o kadar güzeldir ki eşleri başka
larına bakamamaktadırlar. Sonraki Cennetler vasfedilirken ise "Çadırlar içinde 
örtülerle gizlenmiş huriler vardır"344 buyurulmaktadır. Gözlerini eşlerinden ala
mayan hanımların kendilerinden gözlerin alınamadığı hanımlardan daha üstün 
olduğu ise malumdur. 

338 er-Rahman 55/52. 
339 er-Rahman 55/68. 
340 er-Rahman 55/54. 
341 er-Rahman 55/76 
342 er-Rahman 55/54. 
343 er-Rahman 55/56. 
344 er-Rahman 55/72 . Müellife göre ayette geçen wl;_,..,.i.. kelimesi "kendilerinden gözler alına

mayan kadınlar" anlamındadır ( çev. ) . 
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7. İlk iki Cennetteki huriler parlak, güzel ve berrak renkli yakut ve mercan 
gibi olmakla nitelenirken ikinci Cennetlerde böyle bir tavsif yapılmamıştır. 

8. İlk iki Cennet hakkında "İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir m i ?"345 
ayeti yer almaktadır. Bu da o Cennetlerde yaşayanların mutlak ve tam iyilik ehli 
olduklarına dolayısıyla ödüllerinin de böyle olacağına delalet etmektedir. 

9. Allah Teala önce ilk iki Cenneti anlatmaya başlamıştır. Bu iki Cennet 
Allah'ın huzurunda durmaktan korkanlar içindir. Bir anlamda O'nun huzurunda 
durmaktan korkanlara verilebilecek en üstün ödül bunlar olmaktadır. yani se
bebe (Allah'ın huzurunda durmuktan korkmak) karşılık müsebbeb ( iki Cennet) 
verilmektedir. Allah'tan korkanlar iki çeşittir: MukarrebO.n (Allah'a yakın olan
lar) ve Ashabu' l-yemln (kitaplarını sağ taraflarından alacak olanlar) . Allah Teala 
önce mukarrebO.nun iki Cennet'inden sonra ashabu' l-yemlnin iki Cennet' inden 
bahsetmiştir. 

10 .  "O ikisinden başka, iki Cennet daha vardır" ayetinin bağlamı da 
Cevherl'nin dediği gibi üstün olan Cennetlerden bahsedilmediğini göstermek
tedir. Eğer bu dört Cennet' in Allah'ın huzurunda durmaktan korkanlar arasında 
nasıl paylaştırıldığı merak ediliyorsa şunları söyleyebiliriz: Allah' ın huzurunda 
durmaktan korkanlar mukarrebO.n ve ashabu' l-yemln olarak iki kısma ayrılınca 
mukarrebO.na üstün iki Cennet diğerlerine de başka (diğerlerinden daha alt se
viyede) iki Cennet verilecektir. Eğer Allah'tan korkanların hepsine birden mi iki 
Cennet verileceği ya da her birine mi iki Cennet -ki bunlar iki Cennet bahçesidir
verileceği merak ediliyorsa burada müfessirler iki görüşü de dillendirmişlerdir. 
Ancak ikinci görüşün doğru olduğunu gösteren iki delil bulunmaktadır: 

a . Rivayet edilen haberler ikinci görüş lehinedir. 

b. Mana açısından da ikinci görüş doğrudur. 

Resulullah'tan nakledildiğine göre bu Cennetler, Cennet bahçelerinden iki
sidir346. Mana açısından da ilk Cennet emirleri yerine getirmenin ikincisi ise ya
saklardan kaçınmanın karşılığı olarak verilecektir. 

Kadınlardan bahsedilirken Cennetlere � ifadesiyle, başka şeylerden bah
sedilirken L..+J kelimesiyle atıf yapılmasının sebebine gelince Allah Teala döşeme
lerden bahsettikten sonra "içlerinde güzel huylu, güzel yüzlü (huri) fer vardır"347 
buyurmuştur. Daha sonra aynı lafzı sonraki iki Cennet için de kullanmış ve böy
lece lafız ve mana uyumunu temin etmiştir.348 

345 er-Rahman 55/60. 
346 Kurtubi'nin tefsiri dışında kaynağı tespit edilememiştir (Vll, 6347) . 
347 er-Rahman 55). 70. 
348 Hadi' l-ervah, 91-92. 
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64. ikisi de siyaha yakın koyu yeşildir/er. 

65. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

66. İkisinde de suları durmaksızın coşan iki pınar vardır. 

67. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

68. İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır. 

69. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü (huri) /er vardır. 

71 . O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

72. Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. 

73. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

74. Bunlara onlardan önce ne bir insan dokunmuştur, ne de bir 
cinn. 

75. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

76. Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (dinlenirler}. 

77. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

Tefsiri : 
"İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü (huri) ler vardır" ayetinde geçen ..:..,ı� 

kelimesi • f sözcüğünün çoğuludur. 0L>- kelimesi ise � sözcüğünün çoğu
ludur. Yani huriler vasıf, ahlak ve karakter bakımından hayırlı yüz bakımından 
güzeldirler. 

Abdullah b .  Mes'Od'dan aktarıldığına göre Cennete girecek her Müslüman'a 
bir huri verilecek, her hurinin kendi evi (çadırı) olacak, her evin dört kapısı bu
lunacak, her kapıdan her gün daha önce bahşedilmemiş hediyeler ve lütuflar 
edilecektir. Orada üzüntü, kötü koku, duman ve hırs bulunmayacaktır.349 

"Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır" ayetinde geçen ..:..,11_,...aio 
kelimesi "eşlerine özgü kılınmış" demektir. Ebu Ubeyde hurilerin evlerinde ba-

349 Hadi' l-ervah, s .  183 .  
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rındırılacaklarını ve ayrıca eşlerine özgü kılınmış olarak yaşatılacakları anlamının 
da var olduğunu ifade etmiştir. Yani evlerinde kaldıkları için onları (eşlerinden 
başka) hiç kimse göremeyecektir. Bu tefsir hurilerin yalnızca eşlerine mahsus 
olacaklarını , başkalarını arzulamayacaklarını , eşlerinden başkasına meyletme
yeceklerini söyleyenlerin yorumlarına da uygundur. Örneğin Ferra bu yorumu 
aktaranlardan biridir. 

"gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri ) ler vardır" ayetinde kendilerini eşleri
ne adayan hurilerden bahsedilirken burada ism-i mef'ul kalıbıyla "kendileri özgü 
kılınan" huriler zikredilmektedir. Bu durumda onların "çadırlarda olacağı" ifadesi 
Arapça grameri bakımından hurilerin sıfatı olmakta, ism-i mef'ulün ma'mulü 
olmamaktadır. Muhtemelen bu yorumu yapanlar hurilerin çadırlarda alı konul
duklarını; odalara ve bahçelere çıkmalarına izin verilmediğini düşünmektedirler. 

İlk görüşü savunanlar bu ikinci tefsire şu karşılığı vermektedirler: Allah Teala 
hurileri eşlerine özgü kılınan ve korunan hanımlar şeklinde oldukça hoş bir şekilde 
vasfetmiştir. Bu onların çadırlara hapsedildiği; odalara ve bahçelere çıkmalarına 
izin verilmediği anlamına gelmez. Örneğin kralların eşleri ve diğer harem kadıla
rının da yolculuğa çıkmaları, bahçelerde gezinti yapmaları yasaklanmamaktadır. 
Allah Teala huriler için gerekli vasıf olan çadırlarında eşlerine hass kılınmalarını 
zikretmekte; hizmetçileriyle birlikte bahçelerde gezinti yapmaları hususu ise onlar 
için arızi bir nitelik olmaktadır. Mücahid ise hurilerin kalplerinin eşlerine özgü 
olduğunu ve inciden yapılma çadırlarında yaşayacaklarını belirtmiştir. Önceki 
huriler "gözlerini yalnız eşlerine dikmiş" olmakla ikincileri ise "eşlerine özgü kı
lınmakla" nitelendirilmiştir. Her iki halde de hurilerin mükemmelliği ifade edilmiş 
olmaktadır. İlkinde huriler gözlerini eşlerinden başkasına arzuyla çevirmemekte; 
ikincisinde ise başka erkeklerin gözlerinden kaçırılarak yalnızca kendi eşine özel 
kılınmaktadırlar. 350 

"Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (dinlenirler)" ayeti Cennet
teki halı ve kilimleri anlatmaktadır. Bir başka surnde şöyle buyurulmaktadır: "Ora
da yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar 
vardır"351 Said b .  Cübeyr �); kelimesini "Cennet bahçesi" �p kelimesini de 
"halı" şeklinde yorumlamıştır. Hasan el-Basri ise "Yeşil yastıklara ve güzel döşe
melere yaslanarak (dinlenirler) " ayetinden bahsederken burada sergilerin kaste
dildiğini Medinelilerin de bu kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Bu arada Vahidi 
Gaşiye suresi 15. ayette geçen J).� sözcüğünü alimlerin çoğunun "yastık" olarak 
tefsir ettiğini söylemiştir. Bu kelimenin tekil hali � r' şeklinde olup ilk harfinin esre 
veya ötre ile başladığı konusunda ihtilaf vardır. Ebu Ubeyde "Eğlencenin sergileri 
serildiği ve zevkin çeşitleri ve yastıkları yaklaştığı zaman" beytinde J_ık; sözcüğü-

350 Hadi' l-ervah, s. 182-183 .  

351  el-Gaşiye 88/13-16 .  

r 
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nü kullanmıştır. Kelbl de yastıkların sıra halinde dizildikleri yorumunu yapmıştır. 
Mukatil yastıkların kadife halıların üzerine konulduğundan bahsetmiştir. <..$.1.Jj keli
mesi kilim ve kadife hah anlamına gelmekte olup tekil hali Arap dili uzmanlarının 
çoğuna göre �.Jj şeklindedir. � j-o ise "yayılmış" demektir. 

J)j Leys' in ifadesine göre yeşil renkli bir nevi yaygıdır. Tekil hali ü).J dir. 
Ebu Ubeyde de bu kelimeyi kilim diye tefsir etmiştir. Ebu İshak ise bu ayette 
._;).J kelimesinin Cennet bahçesi, yastık, nevresim ve güzel yatak örtüleri diye 
yorumlandığını açıklamıştır. Müberrid bu kelimenin kralların döşeklerini ört
mek için kullandıkları harika örtüler anlamına geldiğini düşünmektedir. Vahidi 
de bu yorumun doğruya en yakın olan tefsir olduğunu kaydetmiştir. Zira Arap
lar çadırların altına sermek için dokunan şeylere J ).J adını vermektedirler.Hz . 
Peygamber' in vefatıyla ilgili bir hadiste de şöyle buyurulmaktadır: "Halıyı kaldır
dıklarında yüzeyini gördüm. Sanki kağıt gibiydi"352. İbnü' l-A'rabl bu ayette ge
çen J) j kelimesini halının kenarı olarak tefsir etmiştir. Kilimin değerlileri çadırın 
kenarlarına benzetilmiş ve ,_,,;) j diye isimlendirilmiştir. Bana göre bu kelime asıl 
itibariyle kenar ve yan anlamına gelmektedir. Bu bazen duvarın kenarı bazen de 
çadırların örtüsü ya da zırhların kenarı anlamında kullanılmaktadır. Tekili ;.; ).J 
şeklindedir. Kuşların bir yere konmak istediklerinde kanat çırpmaları da bu keli
meyle ifade edilmektedir. Yine döşek örtüsü yapımında kullanılan yeşil kumaşa 
da bu ad verilmektedir. Tekili ;.; ) J dür. Herhangi bir şeyin tercih edilenine de 
.....; )J denilmektedir. Nakledilen bir habere göre "Andolsun ki, Rabbinin ayetle
rinden en büyüğünü gördü"353 ayetinin yorumunda Abdullah b. Mes'Cıd "Bütün 
ufuğu kaplayan yeşil bir örtü gördü" demiştir354. Bu hadis Buhar! ve Müslim' in 
Sahihlerinde yer almaktadır. 355 

�VA� İ-l}� lj ��\ lŞ� �) pi i\1� 
78. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! 

Tefsiri: 

Bu ayetle ilgili iki görüşten daha doğru olanı şudur: Celal, ta'zlm, ikram ise 
sevgi duymak anlamlarına gelmektedir. Bu kelime-i tevhidin ve tekbirin sırrıdır. 
Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber şöyle 
buyurmaktadır: "Yazel celôli ve 'l-ikram ifadesini sürekli kullanın. "356 

352 Bu lafızla bulunamamıştır. Bk. İbnü'l-Esır, Nihaye, il, 242. 
353 en-Necm 53/18.  
354 Buharl, Bed'u'l-halk, 7 .  
355 Hadi'l-ervah, s .  1 70- 1 7 1 .  
356 Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 177 .  
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Kıyamet koptuğu zaman, 

2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur; 

3. O, alçaltıcıdır, yükselticidir. 

4. Yer şiddetle sarsıldığı, 

5. Dağlar parçalandığı, 

6. Uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman . . .  

7. Ve sizler de üç sınıf olduğun uz zaman, 

8. Defterleri sağdan verilenler. Ne mutlu onlara! 

9. Defterleri soldan verilenler. vay gele başlarına! 

1 O. (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler. 

1 1 ,  12. işte bunlar, nalm Cennetlerinde (Allah 'a) en yakın olanlardır. 

13. (On/arın)  çoğu önceki ümmetlerden, 

14. Birazı da sonrakilerdendir. 

1 5, 16. Mücevheratla işlenmiş divanlara yaslanarak karşılıklı otururlar. 
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Tefsiri: 

Allah Teala Cennetten bahsederken bir başka ayette şöyle buyurmuştur: 
"Orada yükseltilmiş divanlar vardır. "357 Allah Teala Cennetliklerin divanlarının 
birbirinin yanı sıra dizilmiş olduğunu da haber vermiştir. Bir kısmı diğerinin ar
kasında kalmamıştır. Aralarında mesafe de yoktur. Bur surede ise Allah Teala, 
müminlerin divanlarının mücevherle işlenmiş olduğunu bildirdi . 

.... � J kelimesi sözlükte, istiflenmiş, üst üste örülmüş anlamına gelir. ..;")'..! :ri' J 
� Jy "-'2.ıV _r 'JıJ �ı (Falanca taş ve tuğlayı üstü üstüne koydu . )  denilir. O 
konan malzemelere ise .:.ı _rP y denir. 

Leys şöyle demiştir: "� }l divan vs. gibi şeylerin örülmesi anlamına gelir." 
Arapçada � _rP y U.) dendiği zaman, sıkı örülmüş zırh kastedilir. Araplardan biri 
hanımına �ı t_L:... � demiştir. Bu cümle "Evin eşyalarını birbirine yaklaştır. " 
anlamına gelir. 

Ebu Ubeyde, Ferra, Müberrid ve İbn Kuteybe şöyle demiştir: � � y kelime
si, sıkı örülmüş, parçaları birbirine tamamen geçmiş anlamına gelir. Tıpkı zırhın 
halkalarının birbirine sıkıca tutturulduğu gibi. Yine bu kökten türemiş olan � J 
kelimesi de sıkıca örülmüş, parçaları birbirine iyice bitiştirilmiş anlamına gelir. 

l\şa'ya şu beyit nispet edilmiştir: 

Savaş için hazırladın DavCıd'un yaptığı sağlam zırhları 

Taşır bunları ard arda dizilmiş deve kervanları . 359 

Söylendiğine göre bu kelime, altın ile örülmüş, inci, yakut ve zeberced ile 
süslenmiş anlamına gelir. Nitekim Heşim, Husayn ve Mücahid kanalıyla İbn 
Abbas'ın bu kelimeyi şu şekilde izah ettiğini nakletmiştir: ·· � ,_;, _,...Jl Tane tane 
altınlarla süslenmiş anlamına gelir." 

Mücahid şöyle demiştir: "� �� _,....l l ,  altın ile birbirine bağlanmış anlamına ge-
1 . " ır. 

Ali İbn Ebi Talha İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "�� .r-Jl, sıra sıra 
konmuş anlamına gelir. Nitekim Allah Teala bunların yükseltildiğini de haber 
vermiştir." 

357 el-Ôaşiye 88/13 .  
358 Tercümede esas aldığımız nüshada bu kelime ._r,ll (vahiy) şeklinde çıkmıştır. Ancak doğru

su bizim yukarıda yazdığımız gibidir. Bk. Pl.şa, Divan, s. 149 .  [Mütercim] 
359 Pl.şa bu beyti Hevze adında bir emiri övmek için söylemiştir. Bk. Pl.şa, Divan. s. 142 .  [Mü

tercim] 
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Ata ise İbn Abbas'tan şöyle naklehniştir: " . �  _ri> .,.....ıı Zeberced, inci ve yakut 
ile süslenmiş altından yapılmış tahtlar anlamına gelir. Bu tahtların her biri Mekke 
ile Eyle arası kadardır." 

Kelbi de şöyle demiştir: "Bu tahtın göğe doğru yüksekliği yüz zira kadardır. 
İnsan onun üstüne çıkmak istediği zaman taht eğilir. İnsan üzerine kurulunca 
doğrulur ve eski yüksekliğine kavuşur. "360 

1 7. Çevrelerinde, (h izmet için ) ölümsüz gençler do/aşır. 

1 8. Mafn çeşmesinden do/duru/muş testiler, ibrikler ve kadehlerle. 

1 9. Bu (kaplardaki) şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. 

20. Bir de . . .  tercih edecekleri meyveler. . .  

21 . Canlarının istediği kuş etleri . . .  

22, 23. Ve gün görmemiş saklı inciler gibi ceylan gözlü eş/er. . .  

24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir) . 

25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. 

26. Söylenen, yalnızca "selam, selô.m "dır. 

Tefsiri : 

Son iki ayette, boş sözlerin, günaha sokan lafların Cennet'te duyulmayacağı 
belirtilmiştir. Öte yandan, bunların zıddı olan selamın duyulacağı ifade edilmiştir. 
Burada bir şeyin olmayacağı ve bu olmayacak şeyin zıddının olacağı kastedil
miştir. O halde l.;')L. ı..;')\..;:. � ifadesini müstesna minhin içine sokma tekellüfüne 
girmeye gerek yoktur. Çünkü böyle bir şey, ayetten çıkacak faydanın yok olma
sını da beraberinde getirir. Bu ifadeyi müstesna minhin bir cüzü olarak görenler 
şöyle demişlerdir: Allah Teala Cennetliklerin boş söz ve g:;naha sokan bir laf 
işitmeyeceklerini belirtti. Her ikisi de söylenen paydasında birleşmektedir. Bu 
durumda insan, Cennet'te bir sözün işitilip işitilmeyeceğini öğrenmek ister. Bu 
------- -------
360 Hadi'l-ervah, s. 1 74-1 75. 
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yüzden Allah Teala L.:')\..:. L.:')\..:. � (Söylenen, yaln ızca "se/dm, se/dm "dır) bu
yurmuştur. Neticede mana şöyle şekillenmiştir: "Orada, 'selam, selam' dan başka 
hiçbir şey işitmezler. " 

Bu iki yorum düşünüldüğü zaman, ilkinin daha doğru olduğu anlaşılır. Çün
kü bu yoruma göre bir şeyin işitilmeyeceği, zıddının ise işitileceği ifade edilmiştir. 
İkinci yoruma göre ise, selam dışında ne varsa hepsinin işitilmeyeceği belirtilmiş
tir. Ancak ayetin anlamı böyle değildir. Çünkü Cennetlikler hem selamı hem de 
onun dışında diğer güzel sözleri işiteceklerdir. Bu husus iyice düşünülmelidir. 361 

· · � 

27. Defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağdaki/ere! 
28. (On/ar) Dikensiz sidr ağaçları, 
29. Dolgun salkımlı muzlar, 
30. Uzamış gölgeler, 
31 . Şırıl şırıl akan sular. . .  
32, 33. Ne tükenen, n e  de yasaklanan bir çok meyveler . . .  

34. Ve yükseltilmiş yatak/ardadır/ar. 

Tefsiri: 
Allah Teala Cennetleri tasvir ettiği bir başka ayette şöyle buyurmaktadır: 

�dl t,;\j� (Bu iki Cennet türlü ağaçlarla doludur. )362 Bu ayette geçen �\Jı kelimesi, 
dal anlamına gelen � kelimesinin çoğuludur. Yine Cennet'le ilgili olarak şöyle 
buyurmuştur: �\.! jj �j 4ştj l.4.�-=� (İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar 
vardır. )363 -

28. Ayette geçen J �\ kelimesi, dikenleri kırılmış, temizlenmiş dolayısıy
la dikensiz hale gelmiş manasını taşır. Bu görüş, İbn Abbas, Mücahid, Mukatil, 
Katade, Ebu'l-Ahvas, Kasame İbn Züheyr ve daha başka müfessirlere aittir. Bu 
kimseler kendi görüşlerini desteklemek için şu iki delili ileri sürmüşlerdir: 

a) ..L.,a.>Ji kelimesi lügatte kesmek anlamına gelir. Toplanan her yaş meyve, 
dal vs. için ..;...l....2.>- denir. Bir ağacın dikenlerinin koparılmasını anlatmak için yine 

361 Bedfüu' l-fevfüd, 111, 69-70. 
362 er-Rahman 55/48. 
363 er-Rahman 55/68. 
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bu fiil kullanılır. Dikeni koparılmış ağaçlara da, � ve ..) � denir. Meyvelerin 
toplanmasını ifade etmek için de bu kelime kullanılır. Meyvesi devşirilmiş ağaçla
ra da � ve ..) � denir . ..)L.ö..>J I ise, dikeni bulunmayan ağaç anlamına gelir. 

b )  İbn Ebu Davud şöyle demiştir: "Muhammed İbn Musaffa, Muhammed İbn 
Mübarek, Yahya İbn Hamza, NCır İbn Yezid, Habib İbn Ubeyd ve Utbe kanalıyla 
İbn Abd es-Selemi'nin şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamberle -sallallahu aley
hi vesellem- birlikte oturuyordum. Derken bir bedevi çıkageldi ve Allah ResO.lü'ne c11 ' ı  kastederek -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dedi: �4--9 .uı\ JyJ (:: UL:::- ...:.-5 J\; 
Jw e11lı � 4.:... l5 _,..;. ;si ;;� �1 'J ö� �ı .j _;.t �1 .uıı J_,..,,J � Jw c!ı/1 
0.Y'--"' � JJ"':-" � ..).r.lo.JI .r:=JI ö� J!.. ö� ·� "SY, J5 ı'.JK. (..,l....:>- ,ı.ıı \ u! ..ıı l J_,..,.J 
y>T ı:.ı} � 'J İL..k.1 1 if L;_,.l (Ey Allah ' ın elçisi! Seni dinliyorum . . .  Bakıyorum da 
Cennet'te benim bildiğim en fazla dikenli ağacın olduğundan bahsediyorsun . "  
Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Allah Teala o 
ağacın her dikeninin yerine bir meyve var etmiştir. O meyveler, kıllı/eti sıkı tekenin 
husyesi gibidir. 364 Her birinde yetmiş çeşit tat vardır. Hiçbiri diğerine benzemez. )365 
Bu rivayette geçen ..) _,._wı lafzı , kıllan keçeleşmiş anlamına gelir.366 

Abdullah İbn Mübarek şöyle demiştir: "Safvan İbn Amr, Selim İbn Amir' in 
şöyle dediğini bize nakletti: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabı 
şöyle derdi: Allah Teala bedeviler ve onların sorulan vasıtasıyla bize fayda ve
rirdi. Bir defasında bedevi biri gelip Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
demişti: "Ey Allah' ın elçisi! Allah Teala Cennet'te bu dünyada insanlara eza ve
ren bir ağaçtan bahsetti . Bana göre Cennet'te insana eza veren bir ağaç yoktur." 
Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bedeviye "O ağaç hangi
sidir?" diye sordu. Bedevi "Sidr ağacı . . .  Onun dikeni olur. İnsanlara batar. " diye 
cevap verdi. Bu defa Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Allah 
Teala'nın �� J� ..}. buyurduğunu hiç duymadın mı? Allah Teala onun diken
lerini temizlemiş ve her bir dikenin yerine bir meyve koymuştur. "367 

364 Bu rivayetteki benzetme, meyvelerin dolgun ve aşağı doğru sarktığını ifade etmek gayesiyle 
yapılmıştır. 

365 Bu hadis sahihtir. Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, iV, 1 30; Ebu Naim, Hilye, VI, 103; SuyUti, 
ed-Durru'l-mensur, VIII, 12. Heysem! bu rivayet hakkında şöyle demiştir: "Bu rivayetin 
senedi, Buhari'nin ravilerinden oluşmaktadır." Heysem!, Mecma' , X, 414. 

366 Hadiste geçen > �- tenasul organındaki yumurta anlamına gelir. �I kelimesinin tekili
dir. bk. Cevheri, Muhtaru's-sıhah HSY md. �ı..wı ise eti sıkı anlamına gelir. Yani bir kısmı bir 
kısmına iyice yapıştığı için katılaşan manasına gelir. bk. İbnu' l-Esir, en-Nihaye, IV, 225 . İbn 
Kayyim bu kelimenin iki anlamından birini yukarıda zikretti. Ancak bu hadiste kastedilen 
bizim verdiğimiz manadır. 

367 İbnu' l-Mübarek, s. 74-75; Hakim bu rivayeti, sika bir tabii olan Selim İbn Amir kanalıy
la Ebu Umame el-Bahill'den nakletmiştir. Ayrıca bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiş
tir. Zeheb! de bu konuda ona tabi olmuştur. İbn Kesir bu rivayeti, Ebu Bekir Ahmed İbn 
Selman en-Necad kanalıyla nakletmiştir. bk. İbn Kesir, Tefsir, IV, 308. 
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Bazı alimler .) � kelimesine yükünü yüklenmiş anlamını vermişlerdir. An
cak bu görüşleri tenkit edilmiştir. Onlara şu şekilde itiraz edilmiştir: Lügatte bu 
kelimenin, yüklemek anlamına geldiği bilinmez. Ne var ki onlara itiraz edenler, 
yanılmışlardır. Çünkü o mana da doğrudur. O manayı savunanlar, Allah Teala'nın 
bu ağacın dikenlerini temizleyip onların yerine meyveleri koymasına bakarak bu 
yorumu yapmışlardır. Biraz önce geçen iki hadis, bu görüşleri birleştirmektedir. 

Bazı alimler ise �_,...::,;.... kelimesini ele batmayan,  eli yaralamayan ve ele acı 
vermeyen şeklinde yorumlamışlardır. Bu yorumu kelimenin manasının lazımına 
göre yapmışlardır. Müfessirlerin geneli , bazen mananın lazımı ile bazen bir cüzü 
ile bazen de bir örnek ile yorum yapar. Görüşlerin içeriğine dikkat etmeyenler 
ise bunları birbirine aykırı yorumlar olarak görür. Halbuki bunlar arasında bir 
çelişki yoktur. 

('.�ıJ, kelimesini müfessirlerin çoğu, muz ağacı olarak tefsir etmiştir. Mücahid 
şöyle demiştir: Vecc' in368 muzları Arapların hoşuna giderdi. Bu yüzden onlara 
"Dolgun salkımlı muzlar " ayeti inmiştir. Bu tefsir, Ali İbn Ebi Talib , İbn Abbas, 
Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'ye aittir. 

Bazı müfessirler ise d6' ın büyük ve uzun bir ağaç olduğunu söylemiştir. 
Onlara göre Araplar nezd1nde bu ağaç, çölde yetişen ve dikeni bol bir ağaçtır. 

Nitekim kervanda develeri yürüten kimse şu beyti okumuştur: 

Rehberi ona müjdeyi verdi ve dedi ki: 

Görürsün yarın Talh ağacını ve dağları. 

Bu ağacın, kokusu, yükü ve gölgesi vardır. Dikenlerin yerine meyvelerle 
donatılmıştır. İbn Kuteybe şöyle demiştir: "Bu ağaç, yükle veya yaprakla yük
lenmiştir. Yukarıdan aşağı her tarafı doludur. Dolayısıyla dışarıdan görünen bir 
gövdesi yoktur. " 

Mesruk ise şöyle demiştir: "Cennetteki ağaçlar, en altından en üst dallara 
kadar tamamen yapraklarla kaplıdır. Nehirleri ise kanal olmadan akar." 

Leys şöyle demiştir: "d1 kelimesi, Ümmü Gaylan ağacı anlamına gelir. Bu 
ağacın eğri büğrü dikenleri yoktur. Çalı cinsinin en büyük ve sivri dikenlerine 
sahiptir. Dalları çok sağlamdır. Çok dayanıklı bir ağaçtır. " 

Ebu İshak da şöyle demiştir : "� kelimesi ile Ümmü Gaylan ağacı kastedil
miş olabilir. Çünkü bu ağacın kokusu güzeldir. Allah Teala vahyin ilk muhatap-

368 Taif şehrinin bir diğer adıdır. bk. Yakut el-Hamevi, Mu'cemu' l-büldan, iV, 8; V, 361 . 
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[arına sevdikleri şeyleri vermeyi vad etmiştir. Ancak şu kadarı var ki, Cennetteki 
bu ağaç dünyadaki benzerinden çok üstündür. Tıpkı Cennetteki diğer varlıkların 
dünyadaki varlıklardan üstün olduğu gibi. Cennetteki müminlere mükafat olarak 
verilecek ödüller ile dünyadaki nimetler arasında sadece isim benzerliği vardır." 

� kelimesi muz olarak tefsir edenler, örnekleme yoluyla bu tefsiri yapmış
lardıf. Çünkü muz, dolgun bir meyvedir. Halbuki Arap dilinde bu kelime, çölde 
yetişen büyük bir ağacın adıdır. 

Her şeyi en iyi Allah bilir.369 

35. Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık. 

36, 37. Onları, eş/erine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık. 

38. Bütün bunlar sağdakiler içindir. 

Tefsiri : 

V.�81 ifadesindeki zamir kadınları gösterir. Ancak daha önce kadınlardan 
söz edilmemiştir. Ne var ki, 34. ayette geçen yatak kelimesi, kadınlara delalet 
etmektedir. Çünkü kadınların yeri, yataktır. Bu konuda ileri sürülen bir diğer 
yorum ise şöyledir: �) ..74 �j j ayetinde geçen __,;. j (yataklar) kelimesi kadınlar
dan kinayedir. Nitekim kadınlara kinaye yoluyla iki kulplu testi, izar vb. isimler 
de verilir. Ayetin devamında bulunan ü.) _)A (yükseltilmiş) ifadesi bu yoruma 
izin vermez. Ancak bu kelime "değerleri yükseltilmiş" şeklinde izah edilirse bu 
yoruma kapı aralanmış olur. 

Daha önce Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu yataklara ve onla
rın yüksekliklerine ilişkin açıklaması geçmişti . Doğrusu şu ki, burada yatakların 
bizzat kendisi kastedilmiştir. Ancak bu lafız, kadınlara da delalet eder. Çünkü 
çoğunlukla onlar yatakta bulunur. 

Katade ve Said İbn Cübeyr bu ayeti (35. ayet) şu şekilde açıklamıştır: "Biz 
onları, yeni bir yaratılışla yarattık." 

İbn Abbas şöyle demiştir: "Bu ayette dünyadaki kadınlar kastedilmiştir. " 

Kelbl ve Mukatil şöyle demiştir: "Burada saçları ağarmış, iyice ihtiyarlamış 
dünyadaki kadınlar kastedilmiştir. Adeta Allah Teala şöyle buyurmuştur: Biz, 

369 Hadi' l-ervah, s. 136-138. 
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dünyada ilk kez onları yarattıktan sonra ihtiyarlayıp plr-i fani olan kadınları yeni
den yaratacağız." Enes'ten nakledilen merfCı' bir hadis de bu yorumu destekle
mektedir: "Yeniden diriltilecek kadınlar, dünyada görme duyuları yavaşlayıp göz
lerinde daima yaş olan ve çapak biriken kocakarı/ardır. "370 Sevrl de bu rivayeti, 
Musa İbn Ubeyde ve Yezid er-Rakkaşl kanalıyla Enes'ten nakletmiştir. Yahya 
el-Hamanl'nin rivayeti de bunu desteklemektedir: İbn İdris, Leys ve Mücahid 
kanalıyla Hz. Aişe' den aktardığına göre Allah ResUlü bir defasında onun yanına 
varmış. O esnada Hz. Aişe'nin yanında bir ihtiyar oturuyormuş. Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bu kim?" diye sormuş. Hz. Aişe "Halalarımdan biri" 
diye ce�ap vermiş. İhtiyar kadın bu sözden bayağı alınmış. Bunun üzerine Allah 
Resulü " .. G\ z.,;.�ili C\ (Biz onları yeniden yarattık . )  ayetini okuyup bunu 'Yani 
bambaşka yarattık. '  şeklinde izah ettikten sonra şöyle demiştir: İnsanlar kıyamet 
günü yalın ayak ve çıplak biçimde haşrolunacaklardır. İlk giydirilen İbrahim pey
gamber olacaktır." Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- tekrar G! 
i' .. G! ��Wı (Biz onları yeniden yarattık.) " ayetini okumuştur.371 

Adem İbn Ebl İyas, Şeyban, Zühri, Cabir el-Ca'fi, Yezid İbn Mürre ve Sele
me İbn Yezid kanalıyla Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- .. Gı jl>�Wı GI 
ayeti hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Bu ayette, dünyadaki dul ve 
bakireler kastedilmiştir. "372 

Adem şöyle demiştir: Mübarek İbn Fudale Hasan kanalıyla Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu bize nakletti: "İhtiyarlar Cennete gire
mez. " Bunun üzerine bir ihtiyar kadının canı sıkıldı. Bu durum karşısında Allah 
Resulü şöyle buyurdu: "Ona söyleyin,- mahşer günü o, ihtiyar olmayacak. Aksine 
o, genç olacak. Çünkü Allah Teô.lô. ';Gı z.,;.�Wi Cı (Biz onları yeniden yarattık) ' 
buyuruyor. "373 

İbn Ebl Şeybe, Ahmed İbn Tarık, Müsıde İbn Yesa' , Said İbn Ebl Arube, 
Katade ve Said İbn Müseyyeb kanalıyla Hz. Aişe'den şöyle nakletmiştir: "Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- ensardan bir ihtiyar kadın gelip 'Ey Allah' ın 
elçisi! Allah'a dua et de beni Cennete soksun. '  dedi. Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- 'Cennete ihtiyarlar giremez. ' diyerek karşılık verdi. Sonra gitti ve 
namaz kıldı. Daha sonra Hz. Aişe 'nin yanına döndü. Hz. Aişe ona, 'Senin söz-

370 Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 56. 
371 Beyhaki, el-Ba's ve'n-nüşlir, s. 216; Ebu Naim, Tarihu Asbahan, i l ,  107.  
372 Ebu Davlıd et-Tayalisi, Hadis no: 1307; Taberi, XXVll ,  185; Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, 

VII, 40; Beyhaki, el-Ba's ve'n-nüşfır, s. 217 .  
Bütün bu rivayetler, Cabir el-Ca'fı, Yezid İbn Mürre ve Seleme İbn Yezid kanalıyla gelmek
tedir. İçlerinde Cabir zayıftır. Yezid İbn Mürre'nin de biyografisini bulamadım. Ravilerden 
sadece Selem İbn Yezid' in biyografisini bulabildim. bk. İbn Hıbban, es-Sikat, IX, 274. 

373 Tirmizi, Şemail, Hadis no: 205. Elbani bu hadis hakkında şöyle demiştir: "Bu hadisin sene
di zayıftır." Ancak Elbani "Gayetu'l-meram" adlı kitabında daha önce zikrettiğimiz şahitleri 
ile birlikte bu hadisi vererek hasen olduğunu belirtmiştir. bk. s. 375. 



/erin yüzünden kadın sıkıntıya girdi. ' dedi. Bunun üzerine Resulullah -sallallôh u  
aleyhi vesel/em- 'Ama gerçek böyle. Kuşkusuz Allah Teala yaşlı kadınları Cennete 
soktuğu zaman, onları bakireye dönüştürecektir. ' buyurdu.374 

Mukatil bu konuda bir başka görüş zikretmiştir. Zeccac da bunu tercih etmiş
tir. Söz konusu görüşe göre burada daha önce bahsi geçen huriler kastedilmiştir. 
Allah Teala hurileri, sahipleri için doğum yapmayacak şekilde apayrı bir yaratılış
la yaratacaktır. Zahir olan görüşe göre, burada Allah Teala'nın Cennet'te hurileri 
apayrı yaratması kastedilmiştir. Birkaç husus buna delalet etmektedir: 

a) Allah Teala ecirde önde olanlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Çevre
lerinde, (h izmet için ) ölümsüz gençler dolaşır. Main çeşmesinden doldurulmuş 
testiler, ibrikler ve kadehlerle . . .  Bu (kaplardaki) şaraptan ne başları ağrıtı/ır, ne 
de akılları giderilir. Bir de . . .  tercih edecekleri meyveler. . .  Canlarının istediği kuş 
etleri. . .  Ve gün görmemiş saklı inciler gibi ceylan gözlü eşler . . .  "375 Bu ayetlerde, 
onların kadehleri, içecekleri, meyveleri, yemekleri ve ceylan gözlü hurilerden 
oluşan eşleri anlatıldı . Daha sonra da, amel defterleri sağdan verilecek kimse
lerin yiyeceklerinden, içeceklerinden, yataklarından ve kadınlarından bahse
dildi . Öyle anlaşılıyor ki , bu eşler, kendilerinden önce bahsi geçen huriler gibi 
Cennet'te yaratılmış �adınlardır._ 

b) Allah Teala �81 V.�Gı GI buyurmuştur. Bu cümle, onların ikinci kez de
ğil, ilk olarak yaratıldığını açıkça ifade eder. Çünkü Allah Teala bu fiil ile ikinci 
kez yaratmayı kastettiği zaman bir sıfat ile bunu belirtmiştir. Nitekim şu ayetlerdf 
bu durum görülmektedir: ı.5;-'iı öLl l  � �lj (Şüphesiz tekrar diriltmek de O'. ıa 
aittir. ) .:.ı , i _: 'J �  J !t; . �; - !ç-18\ j.:J .jı ' �- �__; , , ,  ' ' · t... ._ ...:..ı · , İ ı ·<-·: v:j ı · ·376 � ........ r-;--J ı- - · ı...r"' • .. F. � ...?'-' ..- _,.,,..., r-=- J .:.r--' .:.ıJ'}:i 'Jjlı J}Jı �Uı � ..Ll.lj (Aranızda ölümü tdkdir eden biziz. Ve biz, önüne 
geçilebilecek/erden değiliz. Böylece sizin yerin ize benzerlerinizi getirelim ve sizi 
bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik) .  And olsun ki, 
ilk yaratmayı b ilirsiniz, yine de düşünmez misin iz?)377 

c) � l:'.-ljji p·j {Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman )378 ayeti ile baş
layan hitap, sonuna kadar erkeklere ve kadınlara yöneliktir. Yeniden diriliş de 
bu iki türü kapsamaktadır. Dolayısıyla, �81 .:,;.��\ � I  ayetinin zahirinden, bu 
yaratılışın hurilere ait olduğu anlaşılır. Bu ayetteki yaratma fiilinin masdar ile tekit 
edilmesi de düşünülmelidir. Hadisler, bu yaratmanın, ihtiyar kadınlara mahsus 
olduğunu göstermez. Aksine ihtiyar kadınların bu konuda huriler gibi olduğuna 

374 Bu rivayeti İbn Ebi Şeybe'nin "Musannef"inde bulamadık. 
Heysem! bu rivayet hakkında şöyle demiştir: "Bu hadisin senedinde Müsıd vardır. Bu ravi 
zayıftır. " bk. Heysem!, Mecma' , X, 419. Ebu Naim, Sıfatu'l-Cenne, 111, 231 .  

375 el-Vakıa 56/17-23 . 
376 en-Necm 53/47. 
377 el-Vakıa 56/60-63. 
378 el-Vakıa 56/7. 
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delalet eder. Ancak bu özelliğin kocakarılara değil de sadece hurilere mahsus ol
duğu vehmine kapılmak yanlıştır. Çünkü kocakarılar bu yaratılışı onlardan daha 
çok hak etmektedirler. Netice olarak, buradaki yaratmanın hem hurileri hem de 
kocakarıları kapsadığını söyleriz. Her şeyi en iyi Allah bilir. 

�.1 kelimesi, '":"' J/ kelimesinin çoğuludur. Kocalarına şirinlik yapan kadınlar 
anlamına gelir. İbnu'l-A:rabi379 (ö. 231 . )  şöyle demiştir: "'":"'J/, Kocalarına itaat 
eden, onlara şirinlik yapan kadınlar anlamına gelir." Ebu Ubeyde de "'":"'J/ eş
leşmesi güzel anlamına gelir. " demiştir. Bu sözü ile o, sevişirken kocasına karşı 
cömert davranan ve onunla arzulu birlikte olan kadını kastetmiştir. Müberrid ise 
bu kelimeyi kocasına aşık kadın şeklinde izah etmiştir. Lebid'de şu beyti nispet 
etmişlerdir: 

Hevdecinde fuhşa bulaşmaz, kocasına sadık bir kadın var. 

Sahip olduğu iri kalçalara bakmaktan yorgun düşer gözler.380 

Müfessirler �.1 kelimesinin aşık, şirinlik yapan, kur yapan, işve yapan, sırılsık
lam aşık, ateşli vb. manalara geldiğini ifade etmişlerdir. İmam Buhari "Sahih" inde 
bu kelime hakkında şöyle demiştir: "Lr, ağırlaştırılmış (değerlendirilmiş/güzel ko
nuşan/sevgili) anlamına gelir. J.J-1" ve _;...o veznindedir. Mekkeliler işveli kadına 
� _r.ll, Medineliler �ı. Iraklılar �l der. '":"' �l kelimesi kocalarına şirinlik ya
pan kadınlar anlamına gelir." İmam Buhar! "Sahih"inin "Bedu'l-halk" bölümün
de bunları demiştir.381 "Kitabu't-tefsir" bölümünde ise şunları söylemiştir: "�_1 
ağırlaştırılmış (değerlendirilmiş/güzel konuşan/sevgili) anlamına gelir. J� ve� 
veznindedir. Mekkeliler işveli kadına �rJl, Medineliler �ı. Iraklılar �\ der. 

Allah Teala hurilere hem güzellik, hem de güzel davranma özelliği vermiştir. 
Bunlar, kadınlarda en fazla aranan özelliklerdir. Ancak bunlar sayesinde erkekler 
kadınlardan tam olarak zevk alır. Onlar hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
"Daha önce cin ve insanlardan h iç kimse kendilerine dokunmamıştır. "382 burada 
müminlerin hurilerden alacağı zevkin doruğa ulaşacağı ilan edilmiştir. Çünkü 
erkeğin kendisinden önce hiç kimseyle birlikte olmamış bir kadından aldığı haz, 
dul bir kadından aldığı hazdan daha çoktur. Hurilerin durumu da böyledir.383 

379 Kufe ekolüne mensup önemli bir dil alimidir. [Mütercim] 
380 bk. Divanu Lebtd, s .  58. [Mütercim] 
381 Buhar!, Bedu'l-halk, 8. 
382 er-Rahman 55/56. 
383 Hadi'l-ervah, s. 183-185 .  
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Allah Teala şöyle buyurmuştur: l�ı)I �_;. ljl5�1 �� "Onları, eşlerine düş
kün ve yaşıt bakireler kıldık. " 

Ayette geçen �:f keliD'.esi, kocasına huyu, davranışları ve fiziği ile güzel 
gelen kadın anlamına gelir. lbn'u' l-�rabi (ö. 231 . )  bu kelimeyi şu şekilde izah 
etmiştir: "Kocasına itaat edip ona karşı şirin görünen kadın anlamına gelir." Ebu 
Ubeyde de şöyle demiştir: '' ._,;&:. güzel eş anlamına gelir. " Müberrid ise şöyle 
demiştir: "� :)- kocasına aşık kadın demektir." İmam Buhari de bu kelimeyi "kur 
yapan kadın" , "işveli kadın" şeklinde izah etmiştir.384 

Allah Teala burada hurilerin ahlaki özelliklerini anlattı. Daha önce de onların 
fiziki özelliklerinden bahsetmişti. Allah Teala'nın onları tavsif ettiği bu özellikler 
düşünülünce, bunların hatta bunlardan daha üstün vasıfların onların özelliği ol
ması gerektiği anlaşılır. 

Sadece Allah'tan yardım dilenir.385 

� (+ 

39, 40. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. 

41 . Defterleri soldan verilenler . . .  ne bedbahtır o soldakiler. 

42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, 

43, 44. Ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altın
dadırlar. 

45. Çünkü onlar vaktiyle varlık içinde azıtmış/ardı. 

384 Buhar!, Bedu'l-halk, 8. 
385 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s.  275-276. 
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46. Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı. 

47. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline gel-
dikten sonra, biz m i  bir daha diriltileceğiz? 

48. Önceki atalarımız da mı? 

49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler, 

50. Belli b ir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır! 

51 . Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! 

52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. 

53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. 

54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. 

55. Hem de susamış develerin suya saldırışı gib i  saldırarak içecek
siniz. 

56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur! 

5 7. Sizi yaratan Biz'iz, hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek 
misiniz? 

Tefsiri : 

55. Ayette geçen r,--�1 kelimesi , susuzluktan içi kavrulan develer anlamına 
gelir. Bu kelime, r-"'i kelimesinin çoğuludur. Tekil ve çoğulluk bakımından .l"""""l 
.I""""" (C.) ,  gibidir. Aynı zamanda bu vezin, �)l.....j sigasında gelen kelimelerin de ço
ğuludur. Tıpkı _}-.p (l::) .ı_}-.p örneğinde olduğu gibi .386 

� � �  

58, 59. Söyleyin; akıttığın ız meniden insanı yaratan siz misin iz, yok
sa Biz mi yaratmaktayız? 

60, 61 . Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerin ize ben
zerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemediğiniz bir alemde yaratmayı dilersek, 
Bize mani olacak h içbir güç yoktur. 

62. Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz, artık düşünüp ibret alma
nız gerekmez mi? 

386 Ravdatu'l-muhibb'in, s .  59. 
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Tefsiri : 

Allah Teala bu ayetlerde insanın yaratılışının başlangıcından bahsetti ve bunu 
surenin sonlarına doğru yaptı . Bu yoktan var etmeyi, yeniden dirilmeye delil ola
rak gösterdi .  Böylece insanlara şu mesajı verdi: Siz, annelerinizin karnında ilk defa 
nasıl yaratıldığınızı biliyorsunuz .. Başlangıcınızın akıttığınız menilerden olduğunun 
bilincindesiniz. Bu yaratılışınızın üstüne bilmediğiniz bir yerde sizi tekrar yaratma 
konusunda kimse bize mani olamaz! O an gelince bir de bakacaksınız ki sizler, 
dünyada sahip olduğunuz suret ve heyete benzer biçimde var olacaksınız . . .  İşte 
bu, Allah Teala'nın mükemmel kudretinin ve iradesinin bir yansımasıdır. Eğer ilk 
yaratılışın durumunu düşünürseniz bu davranışınız, yoktan var edenin gücünün 
yalanlayıp durduğunuz yeniden diriltmeye de yeteceğini size gösterir. . .  

Bundan daha güzel bir akıl yürütme, yol gösterme olabilir mi! . .  Bu sözler, 
akla ve mantığa çok yatkındır. Şekten ve şüpheden olabildiğince uzaktır. Böylesi 
açıklama ve delil sunmadan sonra ancak ya Allah Teala ve O'nun peygamberi
nin getirdiği mesajlar inkar edilir ya da kabul edilir. 

Hak Teala insan suresinde şöyle buyurmuştur: "On/an biz yarattık; onların 
yaratılışını sapasağlam yaptık. "387 Burada bahsi geçen yaratma ilk yaratmadır. 
Ayetin devamı ise şu şekildedir: "Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine 
benzerlerini getiririz. " Burada ise ikinci yaratma kastedilmiştir. Bu durumun bir 
benzeri de şu ayet-i kerimede görülür: "Rahime atılan nutfeden (spermden) er
kek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. "388 
Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri gerçekten çoktur. Bir başka ifade ile Kur'an' da 
ilk yaratma ile yeniden yaratma yan yana zikredilmiştir. Böylece fıtratlara ve akıl
lara, birini anıp ötekini hatırlatma yapılmıştır. 

Başarı yalnızca Allah'tandır.389 

387 el-İnsan 76/28. 
388 en-Necm 53/45-47. 
389 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 199-200. 
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63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. 

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz m iyiz? 

65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdın ız. 

66. Derdiniz ki; Biz borca battık. 

67. Daha doğrusu her şeyimizi kaybettik. 

68. Içtiğiniz suyu görüyor musunuz? 

69. Onu buluttan siz mi indirdin iz, yoksa Biz mi?  

70. Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Ş imdi şükretmeniz gerekmez 
mi? 

71 . Tutuşturduğunuz ateşi görüyor musunuz? 

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz? 

73. Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlar için yararlı kıldık. 

74. Öyleyse yüce Rabbinin adın ı  noksanlıklardan tenzih et. 

Tefsiri : 

Allah Teala 73 . ayette ateşin kaynağı olan ağacı, ahireti hatırlatan bir ibret 
vesilesi kıldığını, bir de, çölde konaklayan yolcuların istifadesine sunduğunu be
lirtmiştir. 

Arapçada � )\ s}İ dendiği zaman, bu cümle kişinin ıssız bir yerde konak
laması anlamına gelir. L.S_,A.ll ise, ıssız bölge manasındadır. Ağaçtan, hem bütün 
yolcuların hem de ikamet halinde olan insanların yararlanmasına rağmen bu 
ayette sadece ıssız çölde konaklayanlar zikredilmiştir. Böylece bütün insanların 
yolcu olduğuna dikkat çekilmiş olabilir. Çünkü herkes, bu dünyada seyir halin
dedir. Burası kimsenin ne yurdu ne de vatanıdır. Bütün insanlar bu yoldan gelip 
geçen kimselerdir. 390 

�\)J �� �V '\�
�
� �_,.:.h.; _;j f -;\ �µ �v o1' r-�I dl� r-Jl� 

- • .,. • � - , 'Y ,.. .., :_r. J..P �v °''  0_,�ı )'� � )1 �v "' �JS.-. -rL:? ıj �vv, r:} 
�" · ? �wı YJ 

75. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, 

76. Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir. 

77. Bu kitap, yüce Kur'an'dır. 

390 Tariku'l-hicreteyn, s. 131 - 132 . 
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78. Korunmuş bir kitaptadır. 

79. Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. 

80. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. 

Tefsiri: 

75. ayet ile ne kastedildiği hakkında iki görüş vardır. 

1 - Bu ayette bildiğimiz yıldızlar kastedilmiştir. Bu yoruma göre �ly (yerleri) 
kelimesinin hangi anlama geldiği konusunda birkaç görüş ileri sürülmüştür. Bun
ları şu şekilde sıralayabiliriz : 

a) Kıyamet günü yıldızların sönüp etrafa dağılması .  Bu görüş Hasan-ı 
Basri'ye aittir. Müneccimler bunu yalanlarlar. Bu yorumu kabul etmezler. 

b) Yıldızların yörüngeleri. Bu görüş, Ata ve Katade'ye aittir. 

c) Yıldızların battığı yerler. 

d) Yıldızların doğup battığı yerler. Bu görüşü İbn Atıyye Mücahid ve Ebu 
Ubeyde' den nakletmiştir. 

e) Gökteki yerler. İbnu' l-Cevz! bu görüşü Katade' den nakletmiştir. 
f) Taşlandığı sırada ifritin peşi sıra kayması. Bu görüşü İbn Atıyye naklet

miştir. Ebu' l-Ferec İbnu' l-Cevzl sadece il1-< üç görüşü nakletmiştir. 

2- i y..:jl (�ly ifadesi, Kur'an' ın yirmi üç yıllık zaman dilimi i�inde Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- peyderpey indirilişini ifade eder. lbn Atıyye 
bu konuda şöyle demiştir: f-!.} 01) �! ayetindeki zamirin Kur'an' ı göstermesi , bu 
yorumu desteklemektedir. Ayrıca ancak bu yoruma göre buradaki zamirin daha 
önce geçmiş bir mercii bulunmaktadır. Bu yorumu benimsemeyenler ise, şöyle 
demişlerdir: Bu zamir, daha önce her ne kadar kendisinden bahsedilmese bile 
yine de Kur'an' ı gösterir. Çünkü onun durumu aşikardır. Mana bakımından da 
gayet açıktır. Söz içinde daha önce geçmeyen ancak belli olan kelimelere zamir 
gönderildiği şu ayetlerde de görülmektedir: '-:-'�4 ..:...;ı) J;. (Nihayet (güneş) 
battı. )391 , ��  � ..r js (Yeruüzünde bulunan-her şiy fanidir. )392 Bunun örnekle
rini çoğaltmak mümkündür. " 

Kanaatime göre birinci görüşü destekleyen hususlardan biri de şudur:�l 

hf �i) ayetinde zamir tekil ve müzekker olarak kullanılmıştır. Halbuki l::' IY' ke
.


limesi çoğuldur. Eğer bu kelimenin yerine zamir kullanılacak olsaydı ,  bu ayet 4�! 
f-!_f 0i)j şeklinde olurdu. İşte bu durum birinci görüşü desteklemektedir. Ancak 
yine de i �ı l::' IY' tabirinin Kur'an'a delalet ettiği söylenebilir. Bu yüzden zamir, 

391 Sad 38/32. 
392 er-Rahman 55/26. 
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.:ıT} kelimesinin yerine kullanılmıştır. Burada zamirin gösterdiği kelimenin tefsiri 
ile yetinilmiştir. Bu, belağat ve icaz türlerinden biridir. 

Eğer bu yeminle Kur'an' ın parça parça indirilişi kastedilmişse, bu ayetle buna 
delil getirmek mümkün değildir. Eğer çoğunluğun tercih ettiği gibi buradaki ye
min ile yıldızlar kastedilmişse, şu yorum yapılır: Yıldızlarda Allah'ın rububiyetini, 
yaratmanın sadece O'na ait olduğunu ve güzel biçimde yoktan var ettiğini göste
ren deliller vardır. O'nun tek başına ilah olması gerekir. Tıpkı tek başına yaratıcı 
olduğu gibi .  Yıldızlarda Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren işaretler ile ilgi çe
ken durumlar vardır. İşte bütün bu nedenlerden dolayı , onlarla yemin edilmiştir. 
Bu yemin, müşriklerin, müneccimlerin, dehrllerin ve muattılanın iki türünün de 
yalanlamalarına karşı ileri sürülen en açık delildir.393 

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki. Eğer anlarsanız bu gerçekten bü
yük bir yemindir. Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. 
Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden 
indirilmiştir. 

Allah Teala 75. ayetteki yemini yapmadan önce, kıyametten ve onun son
rasında insanların üç gruba ayrılmasından bahsetti . Kudretini gösteren kesin de
lilleri sıraladı. İlk yaratmayı yeniden yaratmanın delili olarak sundu. Topraktan 
bitkilerin yeşermesini anlattı. Gökten yağmurun inişini tasvir etti. Ateşin yaratılı
şından söz etti. Küçük kıyamette insanların ruhlarının bedenlerini terk ederkenki 
hallerinden bahsetti . Sonra bu ayette, Kur'an' ın gerçek ve kendisinin indirdiği bir 
kitap olduğuna dair yıldızların yerleri ile yemin etti. 

Allah Teala'nın yerlerine yemin ettiği i y..JI kelimesinin hangi anlama geldiği 
konusunda ihtilaf edilmiştir. Bu konudaki bazı görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

1) Kur'an ayetleri. Buna göre C:�ı_,.. kelimesi,_ Kur'an' ın peyderpE'.y indirilişini 
ifade eder. Bu görüş Ata'dan gelen rivaye göre lbn Abbas ile Said lbn Cübeyr, 
Kelbl, Mukatil ve Katade'ye aittir. 

2 )  Yıldızlar. Bu yorumu benimseyenler �lyı lafzı ile şunların kastedildiğini 
ileri sürmüşlerdir. 

a) Batışları esnasında bulundukları yer. Bu görüş Ebu Ubeyde ve bazı mü
fessirlere aittir. Bu görüşü savunanların delilerinden biri de şudur: Allah Teala, 
yıldızlara, onların doğuşunu, seyrine ve batışına yemin etmiştir. Yıldızlarda ve 
onların bu üç halinde, İlahi hakikatleri gösteren bir ayet, bir ibret ve bir delil 
vardır. Nitekim şu ayetlerde bu durum görülmektedir: "Hayır! Akıp giden, bir 

393 Miftahu dari's-saade, s. 535-536. 
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kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara anda/sun. " ,  394 "Battığı zaman yıldıza 
anda/sun. "395, "Doğu/arın ve batıların Rabbine yemin ederim ki. "396 

b) Kıyamet günü dağılıp sönmeleri. Bu görüş Hasan-ı Basri'ye aittir. Bu gö
rüşün delilleri arasında �ı_,.. lafzının bunu gerektirdiği iddiası da vardır. Şöyle ki, 
bu kelime düşmek anlamına gelen 1/-' kökünden cYLl...397 vezninde türetilmiştir. 
Her yıldızın düşeceği bir yer vardır. Bu yerlerin çoğulu ise �ı_,.. şeklinde gelir. 

Kur'an' da i �ı kelimesi kullanıldığı zaman yıldızlar kastedilir. Bu durum, 
yukarıdaki ayette bu lafız ile yıldızların kastedildiğini söyleyenlerin görüşünü des
tekleyen delillerden biridir. Mesela şu ayetlerde i y....Jt kelimesi yıldız anlamın
da kullanılmıştır: "Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu 
tesbih et. "398, "Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan 
Allah 'tır. "399 

Buna göre, yeminde yıldızların kullanılması ile kendisine yemin edilen Kur' an 
arasında birkaç açıdan münasebet kurulur: 

a) Allah Teala yıldızları hem karada hem de denizde karanlık olduğu zaman 
insanların yol bulması için yaratmıştır. Kur'an ayetleri de, cehalet ve azgınlığın 
karanlığında insanların doğru yolu bulmaları için gönderilmiştir. Yıldızlar hissedi
len karanlıkta yol gösterirler. Kur' an ayetleri ise manevi karanlıklarda yol gösterir. 
Böylece iki yol gösterme yan yana getirilmiştir. Ayrıca yıldızlar şeytanları taşla
maya yarar. Kur' an ayetleri ise cinlerden ve insanlardan oluşan şeytanlardan ko
runmaya vesiledir. Yıldızlar Allah' ın apaçık görünen ayetleridir. Kur' an ise O'mm 
okunup dinlenen ayetleridir. Gurup vakti yıldızların bulunduğu yerlerde Allah' ın 
Kur'an! ayetlerine bir dela.Jet söz konusudur. 

Bir kıraate göre bu ayet, i Y"JI c!yu, şeklinde okunmuştur. Çoğula izafe edilen 
tekil kelime teaddüde delalet eder. c! r-JI kelimesi, cins isimdir. Muza.tın kaynakları 
farklılaştıkları zaman muzaf, çoğul olarak gelir. Eğer tür tek olursa, tekil gelirler. 
Mesela şu ayeti buna örnek olarak verebiliriz: Zıı �_;..p &! >Jı.11.J 4.!.. .). �lj 
.. :=�;jı .:.., _;..al uıµ 'lİ ı �ı (Seslerin en çirkini şüphesiz merkeblerin s�sidir. )400 Bu 
ayette -?lj . .O 'lİı çoğul olarak gelmiştir. Çünkü farklı türlere aittir . ..:... � ise tekil gel· 
miştir. Çünkü tek bir türe aittir. Bu kıraatte i �I C:.; Y' şeklinde muza.tın tekil olarak 
gelmesi, muza.tun ileyhin tek tür olmasından dolayıdır. i �I �ı_,.. kıraatinde ise 
muzaf, her yıldızın bir yeri olduğu dikkate alınarak çoğul olaraR gelmiştir. 

394 et-Tekvlr 81/15-16. 
395 en-Necm 53/ 1 .  
396 el-Maaric 70/40. 
397 Bu vezin ism-i mekanın çoğuludur. Yani düşeceği yerler anlamına gelir. [Mütercim] 
398 et-Tur 54/49. 
399 el-A'raf 7 /54. 
400 Lukman 31119. 
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Burada muksamun aleyh (üzerine yemin edilen) �} 0ı_;.hl �I ifadesidir. Ye
min ile cevabı arasına �� ı:ı_r.lı.; jJ 1;...;:...il �U ayeti ara cümle (cümle-i mu'tarıza_

) 
olarak girmiştir. Bu ara cümle içinde, bir ara cümle daha vardır. Şöyle ki , 0� jJ 
ifadesi sıfat ile mevsufu arasına girmek suretiyle ara cümle olmuştur. Neticede 
iç içe ara cümleler oluşmuştur. En güzel ara cümle tekit, uyarı ve ihtiraz içirdiği 
zaman meydana gelir. Mesela şu ayette olduğu gibi :  ..;:.ıNWoJI ıµ J ı_,!;İ z.r..Üıj 
.)J��- L+J � �jı �ı;._;.\ ��i l_f;....;.j '11 L:l; .  �}<G '1 (İnanıp da iyi iş/er yapanlara 
gelince -ki h iç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar, Cen
net ehlidir. Orada onlar ebedf kalacaklar. )401 Bu ayette mübteda ile haber arasına 
ara cümle girmiştir. ı..p_..:,j '11 L:.1 .Ji5j ':I (-ki h iç kimseye gücünün üstünde bir 
vazife yüklemeyiz-) cümlesi, Allah' ın vaadini ancak bütün salih amelleri yeri
ne getirenlerin hak edeceğini düşünen kimsenin bu yanlış düşüncesini bertaraf 
eden bir ihtiraz içirmektedir. Bu yanlış düşünce ayetin bu kısmı ile ortadan kalk
maktadır. Bu ifadeyi ara cümle yapmak, bunu I�\ z.r..0ıj ifadesinin ilk haberi, 
.i.ı.:.l_,\cümlesini ise ikinci haberi yapmaktan daha güzeldir. Çünkü insana gücü

nün 't.istünde vazife yüklememek sadece iman edenlere mahsus değildir. Aksine 
bütün mahlukatı kapsamaktadır. Ayrıca bu ifade haber yapıldığı zaman , haberi 
mübtedaya rabt eden bir rabıt yoktur. Bi_'

. de L:� ifadesinden sonra r+-4 şeklinde 
bir sıfat takdir etmemiz gerekmektedir. Ustelik yukarıda ifade edilen önemli bir 
ayrıntı da ortaya çıkmamaktadır. 

. ' 
En güzel ara cümle örneklerinden biri de şu ayet-i kerimedir: 411 ıJ�j 

ı:ı; �! l; �j ü�;..:, ...:..ılJı (On/ar, kızların Allah 'a ait olduğunu iddia ediyorlar. 
Haşa! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de (erkek çocuklar) kendilerinin 
oluyor. )402 Burada iki cümle arasına ;.;� (Hôşô! Allah bundan münezzehtir. ) 
ifadesi ara cümle olarak girmiştir. 

Ara cümle kullanmanın yararları, konuşanın gayesine ve kelamın akışına 
göre değişir. Önem vermek, açıklamak, tekit etmek, yemin edilen veya haber 
verilen şeyi yüceltmek, kastedilenin yanlış anlaşılmasını önlemek, mukadder bir 
soruya cevap vermek vs. bu yararlardan bazılarıdır. 

Açıklama ve tekide örnek olarak şairin şu beytini örnek olarak verebiliriz: 

Cimriler - ki sen de onlardan birisin- keşke seni görseler 
Düşünürler "Sonra veririm" demeyi senden öğrendiklerini 
Mukadder bir sorunun cevabı olarak kullanılan ara cümleye şu örneği ve

rebiliriz: 

401 el-A:raf 7/42. 
402 en-Nah! 16/57. 
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Ayrılıp gideceği belli değil, kessek ondan ümidi kavuşuruz rahata 

Tamamen bizim yanımızda olacağı da kesin değil ki, edelim ikram ona 

�IJ ,...r . ..tJı JJ ir kimsenin sorduğu takdir edilen bir soruya cevap olarak söy
lenmiştir. Söz konusu soru ise şu şekildedir: Onun ayrılıp gitmesinin sana ne 
faydası olur? Burada şair iki şeyden birini istemektedir: Ya o kişiden tamamen 
ümidi kesip rahatlamayı, ya da tamamen onunla birlikte olmayı. 

Ca'dl'nin şu beyti ise , ihtiraza örnektir: 

Nusayb' ın şu beyti de buna örnek teşkil eder: 

Şimşeğin parıltısı Hicaz' a doğru yönelirse 

Neredeyse uçacak olurum . . .  Ama ben kuş yaratılmadım. 

_J:..11 l.r" �i r-1J (Ama ben kuş yaratılmadım. )  cümlesi şaire yöneltilebilecek 
bir sorunun reddedilmesi için söylenmiştir. Şair y:bİ eı..l.5J (Neredeyse uçacak 
olurum.) deyince, kendisine "Yoksa sen kuş olarak mı yaratıldın?" şeklinde bir 
soru yöneltilebilir. İşte şair, ara cümle kullanmak suretiyle bu itirazdan kurtulmuş
tur. Bana göre buradaki ara cümle başka bir gayeyi ifade etmektedir. Şöyle ki; 
şair, Hicaz topraklarının aşkından yanıp tutuşmaktadır. Bu yüzden uçabilecek en 
son mahluk olmasına rağmen o topraklara doğru uçmasına ramak kaldığını ha
ber vermiştir. Ama kendisi kuş olarak yaratılmamıştır. Zaten kuşların uçmasında 
hayret edilecek bir durum yoktur. Esas hayret edilecek şey, kuş olarak yaratılma
yan varlıkların sevgiliye duydukları aşk ve şevkten dolayı ona doğru uçmalarıdır. 
Bu nokta göz ardı edilmemelidir. 

Ara cümlenin dua olarak kullanıldığına şu beyitleri örnek olarak verebiliriz: 

�IJ .) J.ı..aJI 1..lA. )l>
�) &-- �I J J W � 

Sen hoşnut iken ben ağlarım 
Bu yüz çevirme ve öfkeden sakınarak 
Ey zalim! Bu ayrılık gerçekleşmişse 
Yoktur artık yaşamanın bir anlamı benim için 

� 1 J 1.: .. ..;İ j 0 i ı..:...:S .ti 

':lJ İ_,JJ; � �\ I� � 01 
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Sevgilim Süleyma . . .  Allah onu korusun 
Kendisine zarar vermeyecek şeyleri benden esirger durur403 

Seksen yaş . . .  Sen de göresin bu yaşı 
Eyledi bir tercümana muhtaç beni . 
Yemin ile de ara cümle yapılır. Şu beyti buna örnek olarak verebiliriz: 

İşte o - babana yemin olsun ki, - iyi bilir Malik' i 

Hak batılın yıkar geçer batılın yalanlarını 

·:· 199 

Birinin teveccühünü kazanmak için de ara cümle yapılır. Mesela şu beyitte 
olduğu gibi :  

Hani bir kez bana bakmıştın ya 
Canım sana feda olsun kim bana öyle bakar . . .  

Bu beyitte şair, muhatabının teveccühünü kazanmak için �l9 1� � ifadesini 
ara cümle olarak kullanmıştır. 

-

Şu ayet-i kerimedeki ara cümlenin , ne kadar yerinde ve mükemmel eılduğu 
düşünülmelidir: 0fa "i ,;J.ftı J fa �ı �l ı)li_J_;.u-�-�-fıııJ_�ı �Ko �ı li1 l� lj 
(Biz bir ôyetin yerine başka bir ôyeti getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceği
ni çok iyi bilir- "Sen ancak bir iftiracısrn" dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler. )404 
j_:;:� l.4� �\ :liılj cümlesi, şart ile cevap arasında vuku' bulmuş bir ara cümledir. Bir 
çok faydası vardır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) "Bu değişikliğin hikmeti ve faydası nedir?" şeklinde gündeme gelebile
cek bir sorunun cevabı olabilir. 

b) Değiştirilen ve yerine başkası getirilen ayet, Allah katından indirilmiştir. 
Vahyin ilk muhataplarına kendi dillerinde haber verilmeden önce bu ayetin indi
rileceği kesin idi .  

-- ------- ---- -------
403 Bu beyit İbrahim b. Herme'ye aittir. bk. Muhammed Derre, Fethu' l-karim, 111, 388 [Müter

cim ] .  
404 en-Nahl 16/101 .  
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c) Hem önceki ayet, hem de onun yerine getirilen ayet, Allah Teala'nın bil
gisi dahilindedir. Her ikisi de Allah katından imiştir. Dolayısıyla ikisine de teslim 
olup iman etmek gerekir. 

En güzel ara cümle örneklerinden biri de şu ayet-i kerimede söz konusudur: 
. - � iı .iı .iıüJı + J. · " � ı L.ıi · · · ıs.  · JL,a_; - . · - \;._ t.:;, - �.!l �:ı.� ..;jjı - .jl.:.3:Jı t;_�;, - � ıJ, - - Y.J ' Y""" - 0::-" ı,f .J 0" J � J -- - Y. - - JJ 
(Biz insana, ana- babasına İyi da-vranmasinı tavsiye etmişizdir. Anası onu zayıf-
lık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl 
içinde olur. Bana ve ana- babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş 
Allah 'adır. )405 Bu ayette, insanın annesinin hamilelik durumu ve onu doğurması, 
vasiyet ile hakkında vasiyet edilenin arasında anlatılmıştır. Böylece durumu bu 
şekilde olan anneye nasıl davranılması gerektiğine dair yapılan vasiyet tekit edil
miştir. Çocuklara da annenin hakkı hatırlatılmıştır. Annenin hamilelik ve doğum 
esnasında babanın katlanmadığı sıkıntılara katlandığı bildirilmiştir. 

Ara cümleye verilebilecek en güzel örneklerden biri de, şu ayet-i kerimedir: 
� L.ı� r5 LA t__;..:. {lııJ 4:-' . ��.ı�l! '� 1;..!i-; ; lj �;._;;ı UÜ (Hani siz bir adam 
öldürmüştünüz de onun hakkında birbirin izle atışmıştın ız. Hô.lbuki Allah gizle
mekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. "Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesi
len ineğin ) bir parçasıyla vurun! "  dedik. ) 406 Bu ayet-i kerimede �Ç LA ?-� �IJ r- '-' . 
ifadesi ara cümledir. Birbirine atfedilen iki söz arasında vuku bulmuştur. lsra-
ilogullarına öldürülen kimse hakkında tartışıp birbirleri ile atışmalarının, katili 
saklama konusunda onlara bir fayda sağlamayacağını ifade etmektedir. Çünkü 
Allah Teala mutlaka kimin öldürdüğünü meydana çıkaracaktır. 

Ara cümle ve örnekleri hakkında anlattıklarımız, gereksiz bilgi olarak görül
memelidir. Çünkü bu bilgiler, okuyucuya bir ölçü verir. Kur'an' ı anlaması için 
kendisine yardımcı olacak bir yöntem kazandırır. 

Yardım dilenecek sadece Allah'tır. 

Bu kitap, Yüce Kur'an"dır. 

Allah Teala Kur'an' ı güzelliğinin, bol hayrının , yararının ve azametinin ge
rektirdiği biçimde tavsif etmiştir. Çünkü (--:,..? demek, parlak, hayrı bol ve faydası 
çok anlamına gelir. Her şeyin en iyisine, en üstününe �f denir. Allah Teala 
hem zatını, hem de kelamını bu sıfat ile vasıflandırmıştır. Ayrıca arşını, hayrı 
bol ve görünüşü güzel olan bitki vs . de bu vasıfla nitelendirmiştir. Bundan do
layıdır ki selef, �..? lafzını güzel olarak açıklamıştır. Mesela Kelbl bu ayeti şöyle 
yorumlamıştır: ",�} 0ij} �\ Kur'an' ın güzel ve Allah katında değerli olduğunu 
ifade eder." Mukatil de şöyle demiştir. "41ll v..? cümlesi, 'Allah onu aziz kılsın ! '  
anlamına gelir. " 

405 Lukman 3 1/14. 
406 el-Bakara 2172-73. 
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Ezherl bu kelimenin anlamı hakkında şöyle demiştir: ·r-ı-PI övülen her şey 
için kullanılan kapsamlı bir isimdir. Mesela "Allah kerimdir, yaptıkları güzeldir. " 
denir. Kur'an da övülen kerimdir. Çünkü onda hidayet, açıklama ilim ve hikmet 
vardır. Özetle ifade edecek olursa�, f-'-f kolayca bol hayır veren özelliğe sahip 
anlamına gelir. Bunun zıddı is�, � kelimesidir. Bu da, az 

,
olan hayrı bile zorlukla 

yapan kimse anlamına gelir. insanlar için de f-!} ve � sözcükleri kullanıldığı 
zaman da bu anlam kastedilir. ' 

Korunmuş bir kitaptadır. 

Müfessirler bu ayetin hangi anlama geldiği konusunda farklı görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Bazıları bununla, levh-i mahfuzun kastedildiğini söylemiştir. Doğ
rusu, bu ifade ile aşağıdaki ayetlerde bahsedilen meleklerin ellerindeki kitap kas
tedilmiştir: 

"O ayetler şerefli yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli 
katiplerin elleriyle yazılıdır. "407 

Daha sonra gelen şu ayet, bu ayetteki kitabın meleklerin ellerindeki sahifeler 
olduğunu gösterir: "Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. "408 Buna göre 
bu kitap, meleklerin ellerindedir. Onlar, ona dokunabilir. 

Ayetin doğru olarak yorumlanması bu şekildedir. Ancak bazı müfessirler, 
bu ayet ile Mushaf' a sadece abdestli kimselerin dokunabileceğinin kastedildiğini 
söylemişlerdir. Fakat ilk görüş şu nedenlerden dolayı tercihe şayandır: 

a) Bu ayet (el-Vakıa 56178) Kur'an' ın şeytanlar tarafından indirilmediğini ifade 
etmek için gelmiştir. Kur'an' ın bulunduğu yere ancak tertemiz varlıkların ulaşıp 
dokunacağını belirtmiştir. Allah' ın yarattıkları içinde en pisi ve adisi olan şeytan
ların ona ulaşamayacaklarını , dolayısıyla ona dokunamayacaklarını ifade etmiş
tir. Tıpkı şu ayetlerde olduğu gibi: "Kur'an, şeytanlar tarafından indirilmiş değil
dir. Bu, onların yapacağı iş değildir! Zaten buna güçleri yetmez!"409 Bu ayette 
Hak Teala, onların böyle bir şey yapamayacaklarını, bunu meydana getireme
yeceklerini ve buna güçlerinin de yetmeyeceğini ifade etti . Dolayısıyla şeytanlar, 
Kur'an' ı indirmemiştir. Zaten böyle bir şeyi yapmak onların işi değildir. Buna asla 
güç yetiremezler. Bir fiil bazen kendisini güzel yapan kimseden nefyedilir. Bazen 
onu yapmaya güç yetiremeyecek kimseye layık olur. Ancak burada şeytanlardan 
üç durum da nefyedilmiştir. 

Şu ayette de benzer bir durum söz konusudur: "O ayetler şerefli yüce ve 
tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. "410 Bu 

407 Abese 89/13-16 .  
408 el-Vakıa 56/79. 
409 eş-Şuara 28/2 10-2 1 1 .  
4 1 0  Abese 89/13-16 .  
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ayetlerde Allah Teala, Kur'an'ın bulunduğu yeri bu sıfatlarla anlattı. Böylece şey
tanların onu indirmesinin mümkün olmadığını açıkladı .  Bu anlamın belirtilmesi, 
Kur' an' a abdestsiz kimsenin dokunamamasının açıklanmasından daha önemli 
ve faydalıdır. 

b) Bu sure Mekkl'dir. Mekke'de inen surelerde inanç esaslarına önem veril
miştir. Tevhid, ahiret ve nübüwet konuları açıklanmıştır. Hükümler ise Medeni 
surelerde ele alınmıştır. 

c) Bu ayet indiği zaman Kur'an, bir Mushaf'ta toplanmamıştı. Hatta Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hayatında bile Kur'an iki kapak arasında 
birleştirilmemiştir. Kur'an' ın kitap haline getirilmesi , Hz. Ebu Bekir' in halifeliği 
döneminde olmuştur. Burada "Gelecekte meydana gelecek bir husus dikkate 
alınarak böyle buyrulmuştur. " şeklinde bir itiraz ileri sürülebilir. Ancak, bu ayet 
ile mevcut durumun açıklığa kavuşturulduğu görüşü gayet açık ve güçlüdür. 

d) Ayette geçen 0� kelimesi, gözlerden saklanmış ve korunmuş anlamına 
gelir. İnsan elinin on� ulaşamayacağını ifade eder. Tıpkı şu ayette olduğu gibi: 
0jS:.; � c)Çt5 (Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler. )411 Selefin de 
tefsiri bu doğrultudadır. Mesela Kelbl şöyle demiştir: " ,ı:.ıjS:.; kelimesi Kur'an'ın 
şeytanlardan korunduğu anlamına gelir." Mukatil de şöyle demiştir: "0)5... keli
mesi, örtülü anlamına gelir. " Mücahid ise şöyle söylemiştir: "0)5... kelimesi, toz 
toprak bulaşmamış anlamına gelir. " Ebu İshak da şöyle demiştir: "Lı  jS.;. kelimesi, 
gökte korunmuş anlamına gelir. Allah Teala onu açıklar. " 

e) Bu kitabın ı:ı.JS-;. olarak vasıflandırılması, J; � olarak vasıflandırılmasına 
benzer. �P.,. '-:'l:? J, �} 0ı)j �1 (Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitap
tadır. ) ayetleri ,·�� C.jı J, � 01) � j (Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i 
mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. )412 ayetleri tarafından tefsir edilmiştir. 

f) Ayete verilen bu mana, "Mushaf 'a abdestsiz kimselerin dokunamayaca
ğı" anlamına nazaran, İlahi mesaj ı yalanlayanlara daha etkili cevap olur. Ayrıca 
Kur'an' ın şanını dahc: iyi yüceltir. 

g) LlJ�I '11 � � ;; '1 (Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. }413 
ayette geçen ;"':..�� fiili merflı'dur. Bu cümle lafız ve mana bakımından haberi 
bircümledir.414 Eğer olumsuz emir cümlesi olsaydı, bu fiilin son harekesi fethalı 
olurdu. Bu ayeti olumsuz emir cümlesi şeklinde yorumlayanlar, haberi bir cümle-

41 1  es-Saffat 37/49. 
412 el-Burfıc 85/21-22. 
413 el-Vakıa 56178. 
414 Arapçada cümleler ikiye ayrılır: a) Haberi cümle: Doğrulanabilen ve yalanlanabilen cümle

lere haberi cümle denir. b) İnşa cümlesi: Doğrulama ve yalanlama ihtimali olmayan cümle
lere inşa cümlesi denir. [Mütercim] 
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yi zahirinden koparıp olumsuz emir cümlesine çevirmek zorunda kalırlar. Halbuki 
haberi cümle ile olumsuz emir cümlesinin her ikisinin de olduğu gibi bırakılması 
esastır. Burada sözün haberi cümleden olumsuz cümleye sarfedilmesini gerekti
ren herhangi bir neden yoktur. 

h) Allah Teala 0J_;fb� i ı 'h buyurdu . .:,_,�ı ':lJ buyurmadı. Eğer bu ayette, 
abdestsiz Mushaf'a dokunmayı yasaklamayı murat etseydi , .:,_,.J�h:.JI 'lJ buyurur
du. Nitekim şu ayette bu ifadeyi tercih etmiştir: .jfejı �_j Lr.'IJJI � iİıı �I 
(Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sev'er. )415 Hadiste 
de şöyle geçmektedir: .jy�h: .. dı � �lj �ıpı � �\ ,.�1ıı (Allahım! beni 
tevbe edenlerden kıl! Allahım beni temizlenen/erden eyle!)416 

� h:�I Kendi kendine temizlenen anlamına; i'.JJ�I ise başkası tarafından 
temizlenen anlamına gelir. Abdest alan, temizlenen; melekler ise temiz kılınmış 
varlıklardır. 

ı) Eğer bu ayet ile elimizdeki Mushaf kastedilmiş olsaydı, kendisinden sak
lanmış olarak bahsedilmesinin büyük bir anlamı olmazdı. Çünkü bir sözün bir ki
tapta saklı olması, onun gerçek olduğu anlamına gelmez. Bu durumda nasıl olur 
da Kur'an, bir kitapta saklı olması ile övülür. Zira bu, bütün kitapların müşterek • 
özelliğidir. Bu ayet (el-Vakıa 56178) ,  Kur'an' ı methetmek ve şerefini belirtmek için 
nazil olmuştur. Kur'an' ın Allah katından indirildiğini , korunup muhafaza altında 
olduğunu, hiçbir surette şeytanların ona ulaşamayacağı, bulunduğu yere ancak 
tertemiz kılınmış, iyilik timsali, değerli elçiler dokunabildiğini ifade etmek üzere 
indirilmiştir. 

k) Sahid İbn Mansur "Sünen"inde şöyle Hakletmiştir: Ebu' l-Ahvas, Asım 
el-Ahval kanalıyla Enes İbn Malik'in 0J..J�b!il ':J ı  4...:_� ':} (Ona tertemiz olanlardan 
başkası dokunamaz. )417 ayeti hakkında, "Burada tertemiz olarak bahsi geçen 
varlıklar, meleklerdir." yorumunu yaptığını bize nakletti . Bu rivayet, ehl-i hadis
ten bazılarına göre, merfü' hadis hükmündedir. Mesela Hakim şöyle demiştir: 
Bize göre sahabe tefsiri, hükmen merfü' dur. Çünkü sahabe, bu ümmet içinde 
Kur' an tefsirini en iyi bilen nesildir. O halde onların tefsirine müracaat -etmek 
gerekir. Harb da "Mesai!" adlı eserinde şöyle demiştir: " İshak' ı0J;ih..J ı '.Jı • :  � '] 
(Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. )418 ayeti hakkında şöyle derken 
işittim: Burada kastedilen ,  semadaki nüshadır. Ona ancak tertemiz olanlar, yani 
melekler dokunabilir. " 

Şeyhu' l-Islam'ın başka bir şekilde bu ayeti, Mushaf 'a abdestsiz kimselerin 
dokunamayacağına delil getirilişini anlatırken dinlemiştim. Bu konuda şunla-

415 el-Bakara 2/222. 
416 Tirmizi, Tahare, 41. Elbani bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. bk. irva, 1 ,  134. 
41 7 el-Vakıa 56/78. 
418 el-Vakıa 56/78. 
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rı söylemişti: Abdestsiz kimsenin Mushaf'a dokunamaması, dikkat çekip işaret 
etme yöntemi iledir. Şöyle ki; semadaki sahifelere ancak tertemiz olanlar do
kunabiliyorsa, elimizde olan Kur'an sayfalarına da ancak abdestli kimselerin 
dokunması gerekir. "419 Şu hadis bu ayetin yansımasıdır: "Kur'an'a ancak ab
destli iken dokun!" Bu rivayeti Sünen sahipleri Zührl, Ebu Bekir İbn Mücahid 
İbn Amr İbn Hazm, Onun babası ve dedesi kanalıyla nakletmişlerdir. Şöyle ki : 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetler, farzlar ve diyetler hakkında 
Yemen halkına yazdığı mektupta şöyle geçmekteydi: Kur'an'a ancak, abdestli 
kimseler dokunsun!" Ahmed İbn Hanbel bu rivayetin sahih olduğunu umduğu
nu ifade etmiştir.420 Ayrıca şöyle demiştir: "Ben, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- bu mektubu yazdığından şüphe etmiyorum."  Ebu Amr İbn Abdilberr 
şöyle demiştir: "Siyer alimleri nezdinde bu mektup, meşhurdur. İlim ehli bunu 
bilmektedir. O kadar şöhret bulmuştur ki, bu şöhreti senede ihtiyaç bırakmamak
tadır. Çünkü rivayeti konusunda tevatüre benzer bir durum oluşmuştur. İnsan
ların kabulünü görmüş ve malumatları arasında yer almıştır." Daha sonra İbn 
Abdilberr şunları kaydetmiştir: "Bu, alimlerce bilinen bir mektuptur. İçeriği ko
nusunda, birkaç husus hariç ittifak vardır. İbn Hıbban bu rivayeti "Sahih"inde,421 
İmam Malik ise "Muvatta"'sında nakletmiştir. 

Bu konuda burada yer vermediğimiz daha başka rivayetler de mevcuttur. 

Bu ayet-i kerime, işaret ve ima yoluyla, Kur'an' ın manalarını ancak temiz 
kalpli kimselerin anlayacağını göstermektedir. Bidat ve muhalefetle kirlenen 
kalplerin ise, gerektiği gibi Kur'an'ı anlamaktan mahrum kalacaklarını bildirmek
tedir. Buhar! "Sahih" inde bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Kur'an'ın tadını an
cak bu ayete iman edenler alır. "422 Bu yorum da, ayetin işaretine dayanmaktadır. 
Bu söz şu anlama gelmektedir: Kur'an' dan, onu okumaktan, anlamaktan ve dü
şünmekten ancak onun Allah' ın kelamı ve Hz. Muhammed'e -sallallahu aleyhi ve
sellem- indirdiği vahyi olduğuna inananlar tat alabilir. Kur' ani anlamlara, sadece 
bu İlahi kitaptan ötürü kalbinde bir sıkıntı bulunmayanlar ulaşabilir. Onun Allah 
tarafından indirilmiş hak olduğuna iman etmeyenlerin, kalbi ondan dolayı sıkın
tıya girer. Kur'an' ı Allah Teala'nın vahiy olarak gönderdiğine, onun mahluk ol
madığına inanmayanların kalbi ondan dolayı sıkıntıya girer. Her kim ,  "Kur'an' ın 
zahirinden farklı bir batını var, anlaşılan anlamından başka bir yorumu var. " 
derse, kalbi ondan dolayı sıkıntıya girer. Yine her kim ,  "Kur'an' ın anlamadığı-

419 İbn Teymiyye "Fetava" adlı eserinde şöyle demektedir: "Dört mezhebe göre Kur'an'a ancak 
abdestli kimseler el sürebilir . . .  " bk. 1, 56. Daha sonra İbn Teymiyye Amr İbn Hazm ve di
ğerlerinden nakledilen hadisleri zikreder. Bu görüş, Kur'an' ın şanına daha uygundur. 

420 bk. İmam Malik, Muvatta' 1, 199; Abdurre12ak b. Hemmam, Musannef, 1, 341 , ;  Ebu Davud, 
Merasil, s. 121 ;  Hakim, 1, 395. Hakim bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir. Zehebi de 
bu konuda ona tabi olmuştur. 

421 İbn Htbban, Sahih, Hadis no: 793. 
422 Buhar!, Tevhid, 47. 
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mız ve bilmediğimiz bir yorumu vardır, biz sadece lafızlarını tekrarlayarak ibadet 
edip okuruz. "  derse, ondan ötürü kalbinde sıkıntı vardır. Kim mezhebi görüşle
ri, kelamcıların hezeyanlarını, safsata ehlinin safsatalarını ve sufilerin hayellerini 
Kur'an'a hakim kılmaya kalkarsa, ondan dolayı kalbi sıkıntıya girer. Kim Kur'an' ı 
eğilimine, mezhebine, taklit ettiği kimselerin görüşüne tabi kılar, onların düşün
celeri ile bir tutar, zorlama yorumlarla onlara hamlederse, ondan dolayı kalbi 
sıkıntıya girer. Her kim hem zahir hem de batın olarak onu dinin inanç esasları 
ile furuatına Kur'an'ı hakim kılmaz, her ne olursa olsun onun hükmüne boyun 
eğip teslim olmazsa, ondan dolayı kalbi sıkıntıya girer. Yine her kim, Kur'an' ın 
emirlerini yerine getirmez, nehyettiklerinden kaçınmaz, bildirdiği her şeyi tasdik 
etmez, emirlerini , yasaklarını ve haberlerini kabul edip ona aykırı bütün emir, ya
sak ve haberleri reddetmezse ondan dolayı kalbi sıkıntıya girer. Bu tür insanların 
tamamı Kur'an' ın manalarıyla temasa geçemezler. Onları anlaşılması gerektiği 
gibi anlayamaz�ar. Sahabe ve tabiunun ondan aldığı tadı alamazlar . 

.:ı Jj.f1.Jı '1� �..:.,� ':1 (Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. )423 ayetinden 
bütün bu manaları anlamak için, önce bu ayeti iyice düşünmek, sonra lafız, ima 
ve işaret bakımından delaletini tam olarak tespit etmek, bir şeyi benzerine kıyas 
etmek, bir konuya benzerinden hareketle ulaşmak, Allah'ın zahir ile batın arası
na yerleştirdiği benzerliği düşünmek gerekir. 

Başarı yalnızca Allah'tandır. 

Bu ayetten (el-Vakıa 56/78) sonra Allah Teala , Kur'an' ın vahiy mahsulü ol
duğunu tekit edip güçlendirmek için �WI �_:, � j,,p (0, alemlerin Rabbinden 
indirilmiştir. ) buyurmuştur. Allah katından indirildiği gibi bu vahyin, korunmuş 
bir kitapta değerli bir Kur'an olması gerekmektedir. Bu durum, onun zorunlu 
sonucudur. Bir başka ifade ile Kur'an , hem lazım hem de melzumdur. Bu, onun 
hem delili hem de medlulüdür. 

Kur'an-ı Kerlm' in Allah katından indirilmiş olması en önemli dini meseleler
den ikisini açıklığa kavuşturmuştur: 

a) Kur'an Allah kelamıdır. O'nun katından inmiştir. Kur'an-ı Kerim O'ndan 
gelmeye başlamıştır. Kur'an sözlerini telaffuz eden de yine O' dur. Bundan dolayı 
selef-i salihln şöyle demiştir: "Kur'an, O'ndan gelmeye başladı ." 

Şu ayetlerde anlatılanlar da bundan farksızdır: "Fakat, "Cehennemi hem 
cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. '' diye benden kesin söz 
çıkmıştır. "424; "Onlara de ki; "Bu Kur'an\ Ruh- uf Kudüs (Cebrail) Rabbinin ka
tından hakka dayalı olarak indirdi. "425 

423 el-Vakıa 56178. 
424 es-Secde 32/13. 
425 en-Nahl 1 6/102. 
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b) Allah'ın yarattıklarının üstünde olması.426 Çünkü akılların ve fıtratların 
anladığı n uzul ( inmek) ve tenzfl ( indirmek) kavramları, bir şeyin yukarıdan aşa
ğıya ulaşması manasına gelir. Allah Teala kullarına fıtratlarının anlayacağı, akıl
larının kabul edeceği tarzda hitap etmiştir. Kur'an' ın indirilişini ifade eden J-_r; 
kelimesini, kendisinin alemlerin Rabbi oluşuna izafe etmiştir. O'nun rubCıbiyeti, 
kullarına sahip olmayı, onlar hakkında tasarrufta bulunmayı, onlara hükmetme
yi, iyilik etmeyi, nimet vermeyi gerektirir. Yarattıklarına karşı bu durumda ve tam 
bir rubCıbiyete olan Yüce İlah 'ın kullarını başıboş biçimde bırakması, yalnızlığa 
terk etmesi, onları boş yere yaratması , onlara hiçbir şeyi emretmemesi ve hiçbir 
şeyi yasaklamaması, yaptıklarına karşılık sevap ve ceza vermemesi uygun düş
mezdi .  Her kim, Allah' ın alemlerin Rabbi oluğunu kabul ederse, Kur'an' ın da 
O'nun tarafından Hz. Peygamber'e indirildiğini kabul eder. Allah ' ın alemlerin 
Rabbi oluşunu, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin hak olduğuna, onun tebliğ 
ettiklerinin doğru olduğuna delil getirir. İşte bu çıkarım, mucize ve olağanüstü 
olaylarla delil getirmekten daha güçlü ve değerlidir. Mucize ve olağanüstü olay
ların insanların çoğu açısından daha güçlü delil olması, diğerinin ise sadece zeki 
ve seçkin kimselere delil olması bu gerçeği değiştirmez. 

Allah Teala, Kur'an'ın bir çok yerinde bu iki yönteme işarette bulunmuş
tur. Mesela şu ayetlerde olduğu gibi : "insanlara ufuklarda ve kendi nefisle
rinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara iyice 
belli olsun. "427 Ayetin bu kısmında, gözle görülen ve aynı zamanda mahluk 
olan ayetlerle istidlal söz konusudur. Ayetin devamında Allah Teala şöyle bu
yurmuştur: "Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?" Ayetin bu kısmında 
ise, rubCıbiyetinin mükemmelliği ve kemal sıfatları ile Allah ResCılü' nün -sallallahu 
aleyhi vesellem- bildirdiği mesajlar konusunda doğru olduğuna delil getirilmiştir. 
Bu yöntem, diğerine nazaran daha özel, daha güçlü , daha mükemmel ve daha 
yücedir. Diğeri ise buna nazaran daha kapsamlı ve daha geniş kitlelere hitap 
etmektedir. N itekim bu hususu, "Eğer (Peygamber) b ize atfen bazı sözler uy
durmuş olsaydı, "428 ayetinin tefsirinde açıkladık. Hiç Allah Tea!a'nın sıfatları ve 
mukaddes kemali ile Hz. Peygamber'in hak olduğuna dair delil getirme, bazı 
mahluklarla buna delil getirmekle bir olabilir mi! . .  

Dünya kadınlarının hanımefendisi Hz. Hatice 'nin Rab Tea!a'nın ve Hz. 
Peygamber' in sıfatlarıyla delil getirmesi ile bunlardan hareketle onun peygam
berliğinin hak olduğuna, gerçekten Allah ' ın elçisi olduğu; Rabbinin ve yaratıcısı-

426 Selef-i salih!nin mezhebi böyleydi. Sıfatlarla ilgili ayetleri olduğu gibi kabul ederlerdi. Ancak 
keyfiyetini Allah'a havale ederlerdi. [Mütercim} 

427 Fussilet 41/53. 
428 el-Hakka 69/44. 
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nın sıfatları bu şekilde olan kimseyi Allah' ın üzmeyeceği, aksine onu destekleyip 
yücelteceği ve kendisine verdiği nimetleri tamamlayacağı sonucuna ulaşması 
arasındaki fark iyice düşünülmelidir.429 

Bu yöntemi ve bu istidlali düşündüğümüz zaman, bununla kelamcıların 
yöntemleri arasında kolayca sezilen fark olduğunu görürüz. Kul, Allah'ın isim ve 
sıfatları konusunda fıkıh (derin anlayış) sahibi olursa, bunun faydasını sözlerden, 
yönelişlerden, mezheplerden ve inançlardan hangisinin batıl hangisinin hak ol
duğunu öğrenirken görür. "Maa/im"430 adlı kitabımızda faizli işlemler konusunda 
hilelere müracaat etmenin batıl olduğunu Allah' ın isim ve sıfatlarından hareketle 
anlattık. Şöyle ki; Hakim olan bir İlah' ın ,  bir şeyi yasaklaması, sonra bunu ya
panlara çeşitli cezalar vereceğini bildirmesi , daha sonra da kalkıp çeşitli hileler 
ile bunun yapılmasına izin vermesi imkansızdır. Şiddetli ceza tehditleri ile hileli 
yöntemlerle bu fiilin yapılması uzlaşmaz. Rab Teala'nın hikmeti, kemal ilmi, isim
leri ve sıfatları, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını ifade eder. İşte bu Allah ' ın 
isim ve sıfatlarında sahip olunan fıkh-ı ekber ile emir ve yasak konusunda ameli 
bir fıkha ulaşmaktır. Bu, Allah' ın sıfatlarını işlevsiz kılan Cehmllerin geçip Cenne
te girmelerinin haram olduğu bir kapıdır. Cennet' in beş yüz yıllık bir mesafeden 
dahi alınabilen kokusu bile onlara haramdır. 

Aziz olan ve bolca veren Allah'ın verdiğin emani olacak hiç kimse yoktur. 
Vermediğini de verecek bir güç yoktur. Başarı sadece Allah'tandır. 

81 . Şimdi bu kelamı  mı siz küçümsüyorsunuz? 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede Hak Teala, müşriklerin doğru sese kulak vermemelerini ayıp
lamıştır. Çünkü onlar, açıkça haykırılması, önem verilmesi, sımsıkı tutunulması, 
can kulağı ile dinlenilmesi, gönüllerin onunla dolması, uğrunda savaş ve barışın 
yapılması, kendisinden ne sağa ne de sola hiçbir surette dönülmemesi gereken 
bu sözü hiçe sayıyorlardı .  Halbuki kalbin o sözü bırakıp başka laflara yönelmesi 
uygun değildir. Zira ancak o söz ile muhakeme olunur. Ancak o söz uğruna tar
tışmaya girilir. Yüce gayelere giden yollar ancak onun nl'lru ile aydınlanır. Gerçek 
şifa onunla olur. O, varlığın ruhu, alemin hayatı, mutluluğun kaynağı, huzurun 
rehberi, kurtuluşun yolu, doğruluğun anahtarı, basiretin nurudur. O halde nasıl 
olur da bu söz hafife alınabilir! Halbuki bu söz, insanların küçümseyip alay et-

429 bk. Buharı, Bedu'l-vahy, 3 .  
430 Müellif burada "İ 'lamu'l-muvakkıln" adlı eserini kastediyor. bk. Bekr Ebu Zeyd, İbn Kayyim 

el-Cevziyye ve hayatuhO, s. 209. 
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mesi için inmemiştir. Kuşkusuz bu söz, hak ile hak için inmiştir. Hafife almak ise , 
ya önlenmesi mümkün olmayan güçlü bir batıla karşı olur, ya da ayakta dura
mayacak kadar zayıf birine karşı olur. Hafife alan kimse, hakkın bir kısmını terk 
edip, batılın bir kısmına uymak mecburiyetinde kalır. O halde bütün gerçeklerin 
kendisiyle kaim olduğu Hak, nasıl olur da hafife alınır. 

,.! A 'I' }.. � Ik; . <::i ! <:; � � 1 : !__ : , ' ,., Y, ,  ,- ,-)� �.J 
82. Allah 'ın size verdiği rızka şükrünüz, onu yalan saymanız mı ol

malıydı! 

Tefsiri : 

Hem bedenin hem de kalbin istenildiği şekilde olması, ancak rızık ile müm
kündür. Bedenin rızkı, yiyecek ve içeceklerdir. Kalbin rızkı ise, iman, kişinin Rab
bini ve yaratıcısını bilmesi, O'nu sevmesi, O'na karşı şevk duyması, O'na yakın 
oldukça ünsiyet kesbetmesi, O'nu andıkça mutlu olmasıdır. Kalp, ancak bu şekil
de yaşar. Tıpkı bedenin ancak yiyecek ve içeceklerle ayakta durduğu gibi. 

Allah Teala kulların hem bedenleri hem de kalpleri için rızık vermiştir. Beden 
ve kalplerinin ayakta kalabilmesini bu rızıklara bağlamıştır. Ancak bu kalp ve 
beden rızıkını insanlar arasında eşit dağıtmamıştır. İlmi ve hikmetinin gerektirdiği 
şekilde bunları, insanlar arasında farklı ölçülerde dağıtmıştır. Kimilerinin payına 
her iki rızıktan da bol bol düşmüştür. Kimilerinin payına ise her ikisinden de az 
düşmüştür. Bazılarının beden rızkı çok olmuş, kalp rızkı az olmuştur. Bazıları
nın da tam tersi olmuştur. Bu rızık, şükür ile kemale erer ve tamamlanır. Şükür, 
rızkın artış kaynağıdır. Rızkın korunmasına ve sürmesine vesile olur. Şükrü terk 
etmek, kulun rızkının kesilmesine ve yok olmasına neden olur. Allah Teala kesin
likle çok şükredenin rızkını artıracağını ilan etmiştir. Şükretmeyenden de mutlaka 
rızkını keseceğini bildirmiştir. Mekkeli müşrikler inkar ve yalanlamayı, iman ve 
şükrün yerine koyunca, bizzat rızıklarına yalanlama yapmış oldular. Tasdik ve 
şükür gerçekten kalbin rızkıdır. Aynı zamanda, rızkın artmasına vesile olurlar. 
Müşrikler ise ,  bu rızkın yerine yalanlamayı ve inkarı koydular. Böylece rızıklarını 
yalanlama yaptılar. İşte bu, şu yorumları yapan müfessirlerin etrafında dolaştık
ları manadır. Bazı müfessirler bir muzaf takdir ederek ayeti şu şekilde yorumla
mışlardır: Allah ' ın size verdiği rızka şükrünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı! 
Diğer bazıları ise şöyle yorumlamışlardır: Size verilen rızka şükretmek yerine 
onu yalanlıyor musunuz? Bu yoruma göre iki muzaf431 birden hazfedilmiştir. Bu 

431 Bu yorumun Arapçası şu şekildedir: üy:& ,.s.;i rSJj.J � J.ı.ı ü_,ı..,...:;J Bu takdirde geçen � 
kelimesi � kelimesine göre muzaf, � kelimesi de � J.J tamlamasına göre muzaftır. Bu 
yoruma göre her iki muzafta ayetten hazfedilmiştir. [Mütercim] 

T" l 
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iki yorumu benimseyenler, lafzı uzatıp manayı kısaltmışlardır. Ayette geçen rızkı 
yıldızlardan gelen yağmurlara bağlayarak "Şu şu yıldızlar sayesinde bize yağmur 
gönderildi. "  açıklaması da ayetin tam olarak manasını yansıtmaz. Çünkü ayet, 
bundan daha geniş ve kapsamlı manaya delalet eder. 

Bu sure küçük kıyamet olan ölüm esnasında insanların durumlarını anlatan 
ayetlerle son bulur. Surenin başında insanlar üç kısma ayrılmıştı . Burada da yine 
üç kısma ayrılırlar. Allah Teala insanların üç kısma ayrılmasından bahsetmeden 
önce, bunun gerçekleşeceğine dair, onların Rabbin kontrolü altında olduğunu, 
yönetildiklerini , başkasının mülkü olduklarını, üstlerinde güçlü bir Rabbin oldu
ğunu, bu Rabbin onlara malik olduğunu ve haklarında dilediği gibi tasarrufta 
bulunduğunu delil olarak sundu. Bu hakikati de onlara, reddedemeyecekleri ve 
inkar edemeyecekleri bir tarzda anlatmıştır: 

4� �)i ;_r,.J �A t�· 0.J� ,4·-� pTj �A ,..,· ).i;Jı ·: �� l�l 'J fa 
• �� �Aj �A lf �� _# p ı)�'l_;U �/\ Of (J_,; ?'.� 'Y �<Jj � 

�AVf Zr.i�l.P P 
83. Hele can boğaza dayandığı zaman, 

84. O sırada sizler gözlerinizi (o can çekişen adama) dikersiniz. 

85. (0 anda) biz ona sizden daha yakın ız, ama göremezsiniz. 

86. Madem ki ceza görmeyecekmişsin iz, 

87. Eğer bu iddianız doğru ise o çıkmak üzere olan canı geriye dön
dürsen ize! 

Tefsiri : 

83 . ayet ruhun bedeni terk edip çıkacağı yere gelip dayandığı ama henüz 
terk etmediği bir durumu tasvir eder. Boğaz (i _,..il:;jı) hayat ile ölüm arasındaki 
geçittir. Ruh bu geçidi geçerse, dünya ile ahiret arasındaki berzah yolculuğuna 
başlar. Allah' ın melekleri, can çekişen kişiye, yanında bulunan insanlardan daha 
yakındır. Ancak bu insanlar, onları göremezler. 

Ey ölünün etrafında toplanan insanlar! Eğer iddia ettiğiniz gibi hesaba çekil
meyecekseniz, yaptıklarınız yanınıza kar kalacaksa, hadi ruhu bedendeki yerine 
tekrar göndersenize . . .  

Eğer insanların üç kısma ayrılması ile canın boğaza dayanması arasındaki ir
tibatın ne olduğu, bu iki konuyu bir arada zikretmeyi neyin gerektirdiği sorulacak 
olursa şu şekilde cevap veririz: 
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Bu ayetlerde en güzel ve en beliğ istidlal yöntemi kullanılmıştır. Şöyle ki; 
vahyin ilk muhatapları ya kendileri hakkında tasarrufta bulunan güçlü ve malik, 
emreden ve yasaklayan bir ilahın kulları olduklarını, O'nun kendilerine malik 
olduğunu ve kendilerini yönettiğini kabul ediyorlardı ,  ya da bunu kabul etmi
yorlardır. Eğer bunu kabul ediyorlarsa, bu durumda O'nun kendileri üzerindeki 
haklarını yerine getirmeleri, O'na şükretmeleri, yüceltmeleri , saygı göstermeleri 
ve ortak koşmamaları gerekir. Bütün bunlar da, o ilahın gönderdiği elçinin tebliğ 
ettiği mesajlardır. Kitabının taşıdığı hakikatlerdir. Yok bunu inkar edip kendileri
nin, kul, başkasının mülkü ve yönetimi altında olmadıklarını söylüyorlarsa, o za
man her şey kendi ellerinde demektir. Öyleyse ruhlar bedeni terk etmeye yönel
diğinde onları eski yerlerine döndürsünler. Kendi hakkında tasarrufta bulunan 
ve ruhuna hükmedebilen birinin böyle yapması gerekir. Kendisine hükmedilen, 
hakkında başkasının tasarrufta bulunduğu ve kendisini başkasının yönettiği kim
se ise böyle değildir. 

Bu şekildeki bir istidlali kabul etmekten başka çare yoktur. Bu, istidlal kati 
surette çürütülemez. Açıklama ve izah bakımından bunun hakkını verenler tam 
olarak bundan yararlanırlar. Onun vesilesiyle kulluğu kabul edip boyun eğerler. 
Hak Teala'nın rubCıbiyetine ve ulCıhiyetine teslimiyet gösterip O'na olan kulluk
larını ikrar ederler. 

Allah Teala burada en güzel lafızları kullanmıştır. Keldmı belağat ve fesahatin 
zirvesindedir. Özlü lafızlarla manayı tam olarak ifade etmiştir. Ayrıca bu lafızlar
da kınama, açıklama, ilzam ile rububiyet, tevhid ve yeniden dirilmenin delilleri 
söz konsudur. Ayrıca ruh konusunda, özellikle de onun yükselmesi, inmesi, bir 
yerden bir başka yere gitmesi konusunda ihtilafları sona erdirecek bilgiler vardır. 
Burada 'j) edatının ilk kullanımında gerekli olan fiilin zikredilmesinden önce 
ikinci kez kullanılması ne kadar yerinde bir kullanımdır! Burada iki harf, bir şeyi 
gerektirir halde kullanılmıştır. Birinci edat ile iki_nci edat arasında iki şart ile bu
nun gerektirdiği fiil zikredilmiştir. Birinci şart ile ikinci şart arasında peşpeşelik 
vardır. Bu ikisinin arası bir kelime ile bölünmüştür. O da birinci edat ile ikinci 
edat ve birinci şart ile ikinci arasındaki rabıtadır. Bu terkibin lafzı ve manası kar
şısında akıl yerini bilmektedir. 

Bu iki ayet (83 . ve 86. ayetler) bir açıklama, bir kınama ve iman esaslarına 
yönelik bir delillendirme içermektedir. Allah Teala'nın varlığına, kudretinin ke
maline, iradesinin gerçekleşmesine, rubCıbiyetine yönelik deliller barındırmak
tadır. 

istidlalde bulunulan konular arasında şunlar da vardır: Hak Teala kullarının 
ruhları hakkında dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Onlar ise bu konuda hiçbir 
şeye güç yetiremezler. Kulların ruhları, O'nun elindedir. Dilerse çekip alır, dilerse 
onlara iade eder. Bazen bedenlerini ruhlarından ayırır. Bazen de ikisini bir arada 
tutar. 
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Ahiretin gerçek olduğu, Hz. Peygamber' in  Rabbinden bildirdiği haberler ko
nusunda sadık olduğu, meleklerin varlığı, mahlukatın ibadet etmesi gerektiği vs. 
esaslara da delil getirilmiştir. 

Bütün bu hususlar, iki tahdıd432, iki kınama, iki takrir, iki cevap, iki şart ve iki 
ceza içeren, en güzel biçimde oluşturulan ve birbiriyle bağlantısı fevkalade olan 
bir kelamda açıklanmıştır.Nazım ve mana bakımından buna benzer bir kelamı 
hiçbir insan meydana getiremez. Bu hususta Ferra şöyle demiştir: "0 \�\ 'l)j 
ile �..La ? p .jı '1 _;l; ayetlerine bir cevap ile karşılık verilmiştir. Bu cevap da 
��L.o p .J[ L6] �:; ayetidir. Şu ayet-i kerimede de buna benzer bir durum söz 
konusudur: lı; � r-"' � j � J y. )i.1 15ll;. ti .j.J 1.5.Ll. J.-o �� t;\j (Eğer ben
den size bir h idayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi 
bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. )433 Bu ayette de iki şart olmasına 
rağmen bir cevap ile karşılık v�rilmiştir. 

Cürcanl şöyle demiştir: "� � j cümlesi şu yoruma göre ilk ve ikinci ':}_;.Ll 
şartının cevabıdır: İddia ettiğiniz gibi sorgulanmayacaksanız, cezalandırılmaya
caksanız can çıkmak üzereyken ruhu yerine gönderin ! "  

Allah Teala inanmayanlara bu ayetlerle şöyle seslenmiştir: "Durum sizin id
dia ettiğiniz gibiyse, yani yeniden dirilme yoksa, hesap yoksa, ceza yoksa, İlah 
yoksa ve işleri yöneten Rab yoksa o halde, sevdiğiniz insanların canları boğazla
rına gelince ruhlarının çıkmasına engel olsanıza! . .  Eğer bunun bir yolunu bula
mazsanız, acaba bu durum size, her şeyin idaresinin her şeye gücü yeten, hakkı
nızda tasarrufta bulunan ve kendisinden başka ilah bulunmayan kudret ve mülk 
sahibi bir yaratıcının elinde olduğunu göstermiyor mu? 

Ebu İshak şöyle demiştir: "Bu ayetler şu anlama gelir: Eğer başkasının mül
kü ve idaresi altında değilseniz ruhu geri göndersenize ! Eğer durum sizin iddia 
ettiğiniz gibiyse, 'Bize uysa/ardı öldürü/mezlerdi '434, 'Onlar yanımızda olsalardı 
ölmezler ve öldürü/mezlerdi '435 dedikleriniz doğruysa, bir başka ifade ile, ecelin 
gelmesini geciktirebiliyorsanız, can boğaza dayandığı zaman ruhun çıkmasına 
mani olsanız ya! Ölümü kendinizden savsanıza !"  

Kanaatime göre bu ayetlerin ilgili olduğu ayetler şunlardır: "Onlara de ki; 
!ster taş olunuz, ister demir olunuz. Veya gözünüzde büyüttüğünüz bir yaratık 
olun . "436 Yani iddia ettiğiniz gibi yeni ölümden sonra yeni bir yaratılış ile tekrar 
diriltilmeyecekseniz yok olmayan eskimeyen bir şey olun. Ya taş olun, ya demir, 

432 

433 
434 
435 
436 

Tahdld, bir şeyi karşı tarafı rahatsız edecek tarzda istemek anlamına gelir. ( � �ı 
c� jk .:rJı) .  [Mütercim] 
el-Bakara 2/38. 
Al-i İmran 3/168. 
Al-i İmran 3/156. 
el-İsra 17/50-51 .  
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ya da bunlardan daha sert bir şey. Bu ayetler arasındaki çağrışım, daha önce 
açıkladığımız hususlara dayanır. Adeta vahyin ilk muhataplarına şöyle seslenil
miştir: Ya sizin hakkınızda tasarrufta bulunan, size sahip olan, üzerinizde ira
desini ve gücünü gerçekleştiren, dilediği zaman sizi öldüren ve dilediği zaman 
yaşamanıza müsaade eden bir Rabbinizin olduğunu kabul ediyorsunuzdur. Ya 
da güçlü, kadir, malik, sizin üzerinizde iradesini ve kudretini gerçekleştiren bir 
Rabbinizin olduğunu inkar ediyorsunuzdur. Eğer inkar ediyorsanız, yok olmayı 
ve ölmeyi kabul etmeyen başka bir yaratığa dönüşün. Eğer bunu başaramıyor
sanız, o halde sizi yaşayıp ölen bir özellikte yaratan İlah' ın ,  sizi öldürdükten sonra 
tekrar dirilteceğine güç yetireceğini neden inkar ediyorsunuz? Bu istidlal, onları 
ölmeyen bir yaratığa dönüşmek hususunda aciz bırakıyor. Vakıa suresindeki bu 
istidlal ise onların ölüm yaklaşınca ruhun çıkmasına mani olmaya güçlerinin yet
meyeceğini gösteriyor. Bu istidlalden sonra artık boyun eğip kabul etmekten ya 
da bile bile reddedip inkar etmekten başka bir yol yoktur. 

88. Eğer ölmek üzere olan kişi Allah 'a yakın olanlardan ise; 

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Nafm Cenneti vardır. 

90. Ve eğer Ashab-ı Yemfn'den ise, 

91 . Ey ashab-ı yeminden olan sana selam olsun 

92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise; 

93. O kaynar su sunularak ağırlanır. 

94. Ve Cehenneme atılır. 

95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir. 

96. Öyleyse yüce Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. 

Tefsiri : 

İnsanların kendilerine sahip olunduğuna, Rablerinin olduğuna, hesaba çe
kilip amellerinin karşılığını göreceklerine dair delil sunulduktan, yol aydınlandık
tan ve kesin kanıtlar tamamlandıktan sonra Allah Teala birinci haşır sırasında 
insanların tabakalarından bahsetti. Birinci haşırdan maksat küçük kıyamettir. Bu 
zamanda insanlar üç kısma ayrılır: 
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a) Allah' a  yakın olanlar, 
b )  Ashab-ı yemin, 
c) Yalanlayanlar. 

Allah Teala rahatlık, güzel rızık ve Cennet ile mukarrabunu selamlamıştır. 
Ölümden sonra onlara verilen bu üç nimet, kıyamet günü onlara verilecek şu üç 
nimete benzer: 

a) Rahatlık. 
b) Huzur ve sevinç. 
c) Gönül huzuru ve ruh saadeti. 

Bu ifade (t_j)l rahat ve huzur nimetini tamamen kuşatmaktadır. Rahat ve 
huzur, ruhların kuvveti ve gıdasıdır. :'.!�) ise, rızık anlamına gelir. Yenilecek içile
cek gıdaları gösterir. � ise, bütün bu nimetlerin mekanıdır. Allah'a yakın olan 
kimselere, bu nimetler berzah aleminde ve ikinci haşırda verilecektir. 

Ashab-ı yemin ise , mertebe bakımından Allah' a  yakın olanlardan sonra ge
lir. Hak Teala kendisine geldiği zaman onları, yalanlayıcı sapıkların başına gele
cek afetlerden ve kötülüklerden korunacaklarını belirterek selamladı: "Ve eğer 
Ashôb-ı Yemfn'den ise, Ey ashô.b-ı yeminden olan sana selô.m olsun"437 

f�lafzı r�ı....• filinin masdarıdır. Buna göre ayette "Senin için selamet var. " 
anlamına gelir. Burada hitab bizzat ashabı yeminden olan kimseye yöneliktir. 
Buna göre mana şu şekildedir: Ashab-ı yeminden olan kimseye "Senin için 
selamet olsun! "  denir. Nitekim Arapçada gelen biri için buna benzer kullanımlar 
vardır: ıS.rJI � ,�)UI � , �L:.�ll � 

Mukatil şöyle demiştir. "Allah Teala onlara işlerini teslim eder. Kötülüklerini 
bağışlar ve iyiliklerini kabul eder." 

Kelbl de şöyle demiştir: "Cennet ehli ona selam verirler. � �)UI derler. " Bu 
yoruma göre Al '-7'1.>.....i:>l !J° ifadesi, bu tabakadan olan kimseye, ashab-ı yemin
den olan karcfeşlerinden yöneltilmiş bir selamı yansıtır. Yani ashab-i yemine ken
dilerinden olan biri geldiği zaman bu şekilde selamlarlar. Ona �JJ �)UI derler. 

Bu ayet hakkında daha başka görüşler de vardır. Ancak bunlarda zorlama ve 
tekellüf söz konusudur. Dolayısıyla burada onlardan söz etmeye gerek yoktur. 

Üçüncü tabaka ise kendi açısından sapıklığa gömülmüş, hak ehli açısından 
yalancı kimselerden oluşur. Bu tabakadan birinin vefatı gerçekleşince kendisine 
kaynar su ikram edilir ve mekan olarak Cehennem verilir. Daha sonra Allah 
Teala onun bu cezasını , sanki kendisine ve peygamberine iman edenler tara-

437 el-Vakıa 56/90-91 .  
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fından bizzat gözle görülüyormuş kılmak suretiyle tekit etmiştir: Şüphesiz ki bu, 
kesin gerçektir. Böylece onun durumunu zan ve ilimden yakin seviyesine çıkar
mışhr. Yakinden de hak derecesine yükseltmiştir. 

En sonunda Allah Teala insana, yüce ismini kendisine yakışmayan hususlar
dan tenzih etmesini emretti . İsmini noksanlıklardan arındırmak, müsemmayı ya
lancı ve inkarcıların dile getirdiği noksanlıklardan tenzih etmek anlamına gelir.438 

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, Eğer anlarsanız bu gerçekten bü
yük bir yemindir. Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. 

Bu ayetlerde iki ara cümle vardır: İlki, rJ.2."' ı)_r..i;.; _;} � �\j (Eğer anlarsanız 
bu �erçekten büyük bir yemindir. ) ayetidir. Çünkü bu, yemin olan

_
clı..;-:; �i )lj r,y,..Jı (Yı ldızların yerlerine yemin ederim ki) ayeti ile cevabı �� .:ıı;.a.l �l (Bu 

kitap, yüce Kur'an'dır. ) ayeti arasında vuku bulmuştur. Bu ara cumlenin kendi 
içinde de ara cümle vardır. Mevsuf olan p lafzı ile sıfat

_ 
olan � kelimesi ara

sına mutarıza cümlesi girmiştir. Söz konusu bu cümle .:ı � _;J ifadesidir. Böylece 
iki ara cümle birden kullanılmış oldu. 

Eğer ayetler ara cümle olmadan nazil olmuş olsaydı ,  şu şekilde olması ge
rekirdi :  p�.Jı cjl� (Wİ )\,; �} :'.ıi)j �\ (Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, 
Bu kitap, yüce Kur'an'dır. )  Yemin ile cevabının arasına ara cümlenin gelmesi, 
dinleyenlerin nezdinde kendisiyle yemin edilenin değerini yüceltmek içindir. Şu 
ayete dikkat edilirse bu durum daha iyi görülür: Eğer anlarsanız bu gerçekten 
büyük bir yemindir. 439 Bu ayette sıfat ile mevsufu arasına ara cümle gelmiştir. Bu 
da, kendisiyle yemin edilenin karşı taraf nezdinde yüceltilmesi bakımından son 
derece etkilidir. Adeta burada şu kastedilmiştir: Bu yemin son derece büyük ve 
önemlidir. Eğer gerçekten bu bilinseydi, buna gerekli tazim gösterilirdi 440 

Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona tertemiz o/an
lardan başkası dokunamaz. 

İyice düşünüldüğü zaman bu ayetlerin ,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve
sellem- peygamberliğinin hak olduğuna, Kur'an' ın Allah katından indirildiğine, 
onu getirenin tertemiz bir ruh olduğuna, kirli ruhların ona kesinlikle erişemeye
ceğine dair çok güçlü delil oldukları anlaşılır. 

438 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 219-242. 
439 el-Vakıa 56176. 
440 el-Fevfüdu'l-müşewika, s .  95. 
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Bu ayetin şu ayet i le birbirine yakın olduğu görülür: "Kur'an, şeytanlar ta
rafından indirilmiş değildir. Bu, onların yapacağı iş değildir! Hem isteseler de 
buna güçleri yetmez!"441 Bu ayet en güzel biçimde Kur' an' a ancak temiz biri
nin dokunabileceğini gösterir. Yine aynı güzellikte , Kur'an'dan sadece ona iman 
edip onun istediği şekilde amel edenlerin lezzet alacaklarına delalet eder. Nite
kim İmam Buhar! de ayetten bunu anlamıştır: �i � �! �j � � '1 :...:....� '1 
wı ı·=<- \j .L.:._. !ı . �  �ı - �! ı ı ı -'=.:._ � Jı i�: ı� ..ı · :ı � · -! i ı ..;, .j;.., L � - 01 . :iL ; - ı..r- � r r-' J..r � ı..T- . ı..r- <f - - � Lr._,...... • - - . - - J • J"' . 
. � 1) ı�Ll...:.i � ifadesi "Ancak Kur'an'a iman eden insanlar �ndan tat alır ve 
onun yararını görür, sadece kesin iman sahipleri hakkıyla onu taşır. " anlamına 
gelir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: Tevrat'la yükümlü tutulup da onun
la amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. 
Allah 'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler 
topluluğunu doğru yola iletmez. 442)443 

Yine bu ayetin zımnında, Kur'an' ın manalarını olması gerektiği gibi ancak 
temiz kalplerin anlayabileceği; kalbi bozuk insanların onu anlayamayacağı be
lirtilmiştir. Ayetin zahir manası ile bu anlamlar arasındaki ilişki üzerinde önemle 
durulmalıdır. Bu anlamlar, en güzel ve açık biçimde ayetten çıkarılmıştır. Böyle 
bir çıkarım, Hz. Ali 'nin işaret ettiği anlama gücünden ileri gelir.444 

İbn Teymiyye şöyle demiştir: "Doğrusu şu ki; bu ayette (el-Vakıa 56/79) melek
lerin ellerindeki sahifeler kastedilmiştir. Bunun belli başlı gerekçelerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala bu kitabı � _;s... (saklanmış) olarak nitelendirdi. Saklanmış 
demek, gözlerden ırak anlamına gelir. Bu mana da, ancak meleklerin elinde bu
lunan sahifeler için geçerlidir. 

b) Allah Teala "Ona tertemiz o/anlardan başkası dokunamaz. "445 buyur
muştur. Tertemiz olanlardan maksat, meleklerdir. Eğer burada abdestli olanlar 
kastedilmiş olsaydı , şöyle buyrulurdu: .:.ı_,#.o.JI '1! � '1 Nitekim şu ayet-i keri
me böyle buyrulmuştur: ��I �J �ıy:Jı � �I .:.ı� (Şüphesiz ki Allah çok 
tövbe edenleri de sever, çok' temizlenen/eri de sever. )446 Melekler mutahhar (te
miz kılınan) ,  mü'minler ise mutatahhirdir(temizlenen) .  

441 eş-Şuara 26/210-21 1 .  
442 el-Cum'a 62/5. 
443 Buhar!, Tevhid, 47. 
444 İ ' lamu' l-muvakkıin, 1 ,  289-290. 
445 el-Vakıa 56/79. 
446 el-Bakara 2/222. 
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c) Bu ayet haberi cümledir. Eğer olumsuz emir cümlesi olsaydı şöyle buy
rulurdu: � '1 Haberi cümlelerde esas olan, şekil ve anlam bakımından haberi 
cümle olarak kalmaktır. 

d) Bu ayet-i kerime "Kur'an'ı kuşkusuz şeytanlar getirmiştir. " diyenlere ce
vap olarak gelmiştir. Allah Teala onlara şunu bildirmiştir: "Bu Kur'an, korunmuş 
bir kitaptadır. Şeytanlar ne ona yaklaşabilir ne de erişebilir. Nitekim Allah Teala 
bir başka ayette şöyle buyurmuştur: "Kur'an, şeytanlar tarafından indirilmiş de
ğildir. Bu, onların yapacağı iş değildir! Hem isteseler de buna güçleri yetmez!"447 
Kur' an' a ancak temiz ruhlar, yani melekler ulaşabilir. 

d) Bu ayet, Abese suresindeki şu ayete benzemektedir: "Hayır! Öyle yapma. 
Çünkü o ayetler bir uyarıdır. Dileyen onu düşünüp öğüt alır.O  ayetler şerefli yüce 
ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle y�zılıdır. "448 

İmam Malik "Muvatta" adlı eserinde şöyle demiştir: 0J�I :Jı �� 'i (Ona 
tertemiz olanlardan başkası dokunamaz.)449 ayetinin tefsiri hakkında, bu ayetlerin 
Abese suresindeki ayetlerin bir benzeri olduğunu ifade eden yorumdan daha gü
zel bir görüş duymadım. "  

e )  Bu ayet Mekki bir surenin içinde yer alan Mekki bir ayettir. Bu surenin 
ayetleri, tevhid, nübüwet, ahiret, yaratıcının varlığını ispat, kafirlere red gibi ko
nuları içerir. Dolayısıyla bu mana ayete, abdestsiz kimsenin Mushaf'a dokunma
sının hükmü olan feri bir konunun kastedilmesinden daha uygundur. 

f) Eğer bu ayette (el-Vakıa 56/79) insanların elinde olan Kur'an kastedil
miş olsaydı ,  büyük bir yeminle buna yemin etmenin büyük bir faydası olmazdı. 
Çünkü herkesçe malumdur ki , ister hak olsun ister batıl bütün sözler, kitapta 
olabilir. Ancak Kur'an' ın Allah katında korunmuş ve gözlerden saklanmış bir ki
tapta olduğu, hiçbir şeytanın ona ulaşamayacağı ve sadece temiz ruhların ona 
dokunabileceği bildirildiği zaman büyük bir fayda gerçekleşir. İşte bu mana, hiç 
kuşkusuz ayete daha uygundur. 

İbn Teymiyye'yi şöyle derken işitmiştim: "Ancak şu kadarı var ki, bu ayet, 
işaret yoluyla Mushaf'a ancak abdestli kimselerin dokunabileceğini gösterir. Şöy
le ki; o sahifeler Allah katında değerli olduğu için onlara sadece Melekler doku
nabilmektedir. O halde elimizdeki Mushaf'a da ancak abdestlilerin dokunması 
daha uygun olur. "450 

447 eş-Şuara 26/2 10-2 1 1 .  
448 Abese 89/13-16.  
449 el-Vakıa 56/78. 
450 Medaricu's-salikin, il, 416-418.  
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Bu ayetin (el-Vakıa 56/79) hakikati şu anlama gelir: Kur'an' ın bulunduğu yere 
ancak tertemiz kılınmış varlıklar dokunabilir. İşaret yoluyla delaJet ettiği anlam ise 
şu şekildedir. Ancak kalbi manevi kirlerden arınmış insanlar Kur'an' ın hakikatine 
temas edebilir ve ondan tat alabilir. Nitekim Buharı de "Sahih" inde bu anlama 
işaret etmiştir. Gerçekten de bu, en doğru işaretlerden biridir.451 

Allah 'ın size verdiği rızka şükrünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı! 

Yaşamınızın kendisine bağlı olduğu bu rızıktan payınıza düşeni ,  İlahi mesaj ı  
yalanlamak kılıyorsunuz. Bu konuda Hasan-ı Basri şöyle demiştir: "Kur'an'dan 
payınıza, onu yalanlamayı düşürüyorsunuz. Kuşkusuz, Allah' ın kitabından onu 
yalanlamaktan başka bir pay alamayan, kaybetmiştir. "452 

Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, Eğer bu iddianız doğru ise o çık
mak üzere olan canı geriye döndürsenize! 

Bu ayetler sayesinde muhataplara şu mesaj verilmiştir: Eğer bir Rabbin 
kontrolü altında ve onun mülkü konumunda değilseniz ve bu iddianızda doğru 
iseniz, can boğaza dayandığı zaman ruhun çıkmasına mani olun! �.)� p 01 
(Eğer bu iddianızda doğru iseniz) ifadesi bir önceki ayetin şartıdır. Mana ise 
şu şekildedir: Eğer iddianızda doğru iseniz, madem ki ceza görmeyeceksiniz, o 
halde ruhun çıkmasına mani olsanıza! Abdullah İbn Malik'in şu beyti de buna 
delaJet etmektedir: 

\ .� 1 �L .:.ıi 1.;_, 1 � · - - 0 1  J .J J j-:::"---J • 

Dilerseniz bizden yardım, korkup tutuşunca 

Karşılaşırsınız cömertlikle süslenmiş izzet kalelerimizle 

Yardım dilemek, ancak korktuktan sonra meydana gelir. Dolayısıyla kork
mak, yardım dilemenin bir şartıdır. 

Düreydl'nin şu beyti de buna örnek olarak verilebilir: 

Kurtulduktan sonra bir kez daha tökezlersem 

451 es-Sema' s. 396. 
452 Şifüu' l-al!l, s. 42. 
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Allah seni bir daha kurtarmasın deyin bana. 453 

Bu ayette iletilen mesajı şu şekilde özetlemek mümkündür: Eğer iddia etti
ğiniz gibi bir Rabbin kontrolü ve otoritesi altında değilseniz ve ceza da görmeye
cekseniz, çıkmakta olan ruha mani olsanıza! 

Bu ayetlerin açıklanması gerekir: Bu ayetler, yeniden dirilmeyi ve hesabı 
inkar eden Mekkeli müşriklere karşı delil getirmek için indirilmiştir. Bilindiği gibi 
delilin , delil getirilen konuyu çağrıştırması gerekir. Şöyle ki ; delil kullanıldığı za
man, zihinler hakkında delil sunulan hususu canlandırmalıdır. Çünkü delil ile 
hakkında delil getiriline husus arasında bir zorunlu bir çağrışım vardır. Çağrıştırı
lan her husus, kendisini çağrıştırana delalet eder. Ancak bunun tersi her zaman 
zorunlu olarak meydana gelmez. 

Bu ayette delil sunmanın açılımı şu şekilde izah edilir: Mekkeli müşrikler, 
yeniden dirilişi ve amellerin karşılığının verileceğini inkar ediyorlardı .  Aynı za
manda Rablerini de inkar ediyorlardı. O'nun kudretini , rububiyetini ve h ikmetini 
tanımıyorlardı .  Ya dilediği zaman onları öldüren, dilediği zaman yaşamalarına 
müsaade eden, emredip yasaklayan, içlerinden iyi işler yapanları ödüllendiren, 
kötü işler yapanları cezalandıran ve daha başka konularda onlar hakkında tasar
rufta bulunan, her şeye gücü yeten bir Rablerinin olduğunu kabul ediyorlardır. 
Ya da bu özelliklerde bir Rablerinin olduğunu kabul etmiyorlardır. Eğer bunu 
kabul ediyorlarsa, yeniden dirilmeye, mahşere gününe, emir ve cezaların bulun
duğu dine de iman ederler. Yok eğer bunu kabul etmiyorlarsa, kendilerinin bir 
Rabbin kontrolü ve otoritesi altında olmadıklarını, haklarında dilediği gibi tasar
rufta bulunan bir ilahlarının olmadığını iddia ediyorlar demektir. Madem öyle, 
ecelleri gelince ölümü kendilerinden savsalar ya! Can boğaza dayandığı zaman 
ruhlarının çıkmasına mani olsalar ya! 

Bu hitap, ölüm döşeğinde olan kimsenin etrafında bulunan insanlara ya
pılmıştır. Bu kimseler, o kişinin öldüğüne bizzat şahitlik etmektedirler. Onlara şu 
denmektedir: Eğer kudret sahibi iseniz, tasarrufta bulunabiliyorsanız, bir Rabbin 
kontrolü ve her şeye gücü yeten, hakkınızda emirlerini ve hükümlerini gerçekleş
tiren bir yaratıcının otoritesi altında değilseniz, ruhu eski yerine döndürsenize! . .  
Bundan öte taciz olamaz . . .  Çünkü onların bir tek canı bile ölmekten kurtarama
yacakları, bu konuda aciz kalacakları açıkça belirtilmiştir. Eğer cinler ve insanlar 

453 Bedfüu' l-fevfüd, I I I ,  247-248. Bu beyt İbn Düreyd'e  aittir. İbn Düreyd bu beyitte hayat tec
rübelerinden istifade etmeye teşvik ediyor. Buna göre bir defa bir sıkıntıya düşen kimsenin 
ikinci kez aynı sıkıntıya düşmemesi gerekir. Tıpkı Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi ve
sellem- "Bir mümin bir delikten iki kez sokulmaz. "  hadisinde buyurduğu gibi insan uyanık 
olmalıdır. bk. Taha Derre, Fethu' l-karib, iV, 345. [Mütercim] 
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bir araya gelse yine bunu başaramazlardı .  Bu ayet, Hak Tea!a' nın rubO.biyetini, 
vahdaniyetini ve kulları hakkında tasarrufunu ve hükümlerini onlara geçirdiğini 
ne kadar da mükemmel açıklamaktadır.454 

Ve eğer AshCıb-ı Yemfn'den ise, Ey ashCıb-ı yeminden olan sana selam 
olsun 

Buradaki selam, bildiğimiz selam değildir. Eğer bu selam kastedilmiş olsay
dı. fL � buyrulurdu_.

, 
Mesela ş

_
u ayetlerde olduğu gibi :  c_) � f')L;. (Nuh 'a 

selCım olsun. )455; �J.� � f';L (lbrahim 'e selCım olsun. ) .456 Ancak bu ayet, 
Allah'a yürürken küçük kıyamette insanların ayrılacağı kısımları ve mertebeleri 
içermektedir. Burada insanların üç kısma ayrılacağı anlatılmıştır: 

a) Rahatlık, güzel rızık ve Cennete sahip olacak Allah'a yakın olanlar. 
b) Orta tabaka. Bunlar ashab-ı yeminden oluşacaklardır. Kendilerine 

selamet vardır. Allah Teala onlara selamet nasip edeceğini vaad etmiştir. 

Allah Teala kendisine yakın olan insanlara ganimet ve kurtuluş vaad etmiştir. 
Ancak her iki grup da hem kurtuluşa ermiştir, hem de faydalanmıştır. 

c) Yalanlama ve sapıklığı yüzünden zalim olanlar. Allah Teala bu kimselere 
kaynar su ikram edileceği, sonra onların Cehenneme atılacakları tehdidinde bu
lunmuştur. 

91 .  ayet, Allah' a  yakın olan insanların durumunun anlatıldığı yerdir. Burada 
Allah Teala onlar için selametin olacağını haber verdi . 

"Bu yaptığınız ayrım doğrudur. Fakat ayette geçen lam harf-i cerrinin (ci.ll ) 
anlamı nedir? Bu hitapla kime seslenilmiştir? �\ '-:-'l.:...J,I � ifadesindeki ıf 
harf-i cerrinin hangi anlama gelir nedir?" şeklinde ayef hakkında üç soru sorula
bilir. Bunlara şu şekilde cevap vermek mümkündür: 

Allah'a hamdolsun ki, buradaki f 'i.:.. lafzı ile, bildiğimiz selam arasındaki 
farkı açıkladık. Bu lafızla kastedilen bizim açıkladığımız anlamdır. Her ne kadar 
bu sorular ayet ile irtibatlı olsa da, bizim konumuzun dışında kalır. Ancak yine de 
Allah' ın yardımı ile bunlara cevap vereceğiz. Hemen şunu belirtelim ki, bu konu
da yeterli bir açıklama yapan, lafız ile anlamın hakikatini izah eden bir müfessire 
rastlamadık. Bazıları sadece mana üzerinde durup ayeti şöyle izah etmişlerdir: 
Senin ashab-ı yeminden olduğun kabul edilmiştir. Bazıları ise bunun dışında bir 

454 el-Cevabu' l-kafi, s. 3 10-3 1 1 .  
455 es-Saffat 37/79. 
456 es-Saffat 371109. 



yorum geliştirmişlerdir. Ancak bütün bunlar, ayetin özüne temas etmeyen, sade
ce kenarından köşesinden ona değinen izahlardır. 

Şurası iyi bilinmelidir ki; istenilen hayır ve şer, sahibine izafet lamı ile muzaf 
olur. Bu lam, söz konusu hayır ve şerrin sahibinde mevcut olduğunu gösterir. 
f-1esela şu ayette Allah Tea!a � 8uı buyurmadı. Bunun yerine �.::.:..:u ı t+J ��i 
(işte lanet onlar içindir. )457 buyurdu. Böylece böylece lanetin onlarda mevcut 
olduğunu bildirdi. Buna benzer bir durumda şu ayette mevcuttur: L�! j;jı �j 
0)-.a; (Allah 'a yakıştırdığınız uygunsuz sıfatlardan ötürü yazıklar olsun size!)458 

Kötülüğün zıddı durumlar için de lam harf-i cerri kullanılır. Mesela ,4.Q.>)1 dl 
�\ ..!.il ve İ')l.JI dl denir. Bu ayette, ..!.il f )İ...:J buyrulması da bu bakımdandır. 
Buna göre ayet şu anlama gelir: Esenlik ve güven senin için kesinleşmiştir. Bu 
durumda hitap, bu gruba giren herkes için yapılmış demektir. Burada cinse yö
nelik hitap söz konusudur. Açılımı ise şu şekildedir: Ey ashab-ı yeminden olan 
kişi! Sana selamet ve güven vardır. Tıpkı r+-- Y" .r � dl y (Ey onlardan olan 
kimse! Sana afiyet olsun! ) dendiği gibi . Bundan dolayı olsa gerek, ":"'�\ 0� 
�\ ifadesinde \..r" harf-i cerri kullanılmıştır. Buradaki car ve mecrur ha! ma
hallindedir. Buna göre cümlenin açılımı şu şekilde olur: ":"'l'-"'İ .f Lll5 dl i -Y,,,... 
�\ (Ey ashôb-ı yeminden olan! Sana selam olsun . . .  ) .459 Car ve mecrur, ma'rife 
bir kelimeden sonra geldiği zaman ha! olabilir. Mesela rlJ ..:r.�ıJI J>ıi \..r" �I 
(Senin din ve ilim ehlinden olmandan dolayı seni sevdim.) cümlesindeki car ve 
mecnlr haldir. 

Her ne kadar tefsir kitapları bu söylediklerimize temas etmese bile, ayetin 
açıklaması bu şekildedir. Müfessirler bu mananın etrafında dönüp dur.nuşlardır. 
Bir türlü ayetin özüne temas edememişlerdir. Ayetin manasını tam olarak açık
layamamışlardır. Bu konuda onların söylediklerine bakılınca bu durum açıklık 
kazanır. 460 

457 er-Ra'd 13/25. 
458 el-Enbiya 21/18. 
459 Bu yoruma göre 1...\5., cill'deki zamirden haldir. 
460 Bedi\iu' l-fevi\id, i l ,  146-147. 
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HADİD SÜRESİ 

[29 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

•!• 221 

1 .  Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah 'ı noksanlıklardan tenzih 
ederler. O üstündür ve her işi yerinde yapar. 

2. Göklerin ve yerin egemenliği O'nun tekelindedir. Can verir ve 
öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. 

3. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi b ilendir. 

Tefsiri : 

Burada ffül hakkında teselsül vesvesesi ile imtihan olanlar irşad edilmekte
dir. Onlara "Bütün mahlukatı Allah yarattı , peki Allah' ı  kim yarattı?" şeklinde 
bir soru yöneltilirse şu ayeti okumaları istenmektedir: "O ilktir, sondur, zahirdir, 
batındır. O, her şeyi bilendir. "461 

İbn Abbas, kendisine "İçimde hissettiğim bu şey nedir?" diye soran Ebu 
Zemil Semmak İbn Velid el-Hanefi'ye "Ne hissediyorsun?" diye soru ile karşılık 
vermiştir. Olayın bundan sonrasını Ebu Zemll şöyle anlatmaktadır: 

"Vallahi bunu söylemem! "  dedim. Bu defa o, "Şüphe mi hissediyorsun?" 
diye sordu. Ben de "Evet." cevabını verdim . Bunun üzerine şöyle dedi . "Bun
dan hiç kimse kurtulamamıştır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: Şimdi 
şu sana indirdiğimiz şeylerde faraza şüphe edecek olursan, senden önce kitap 
okuyanlara sor! Anda/sun ki, sana Rabbinden gerçek geldi, sakın şüphe edenler-

--- --------
461 el-Hadid 57/3 . 
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den olma!462 Eğer kalbine bir şey gelirse, şu ayeti oku: O ilktir, sondur, zahirdir, 
batındır. O, her şeyi b ilendir. "463 

Allah Teala bu ayet ile aklın ışığında batıl olan teselsülün geçersiz olduğu
nu gösterdi. Yaratılmışlar zinciri başlangıç konusunda kendisinden önce hiçbir 
şey olmayan bir İlk' e kadar uzanır. Aynı şekilde son hususunda da kendisinden 
sonra hiçbir şeyin olmadığı bir Son'a dayanır. Allah' ın Zahir olması, kendisinden 
üste kimsenin olmayacağı şekilde yüce olması, Batın olması ise, kendisinden 
başka hiç kimsenin kuşatamadığı kuşatma sahibi olması demektir. 

Eğer O'ndan önce bir varlık olsaydı mutlaka kendisine tesir ederdi. Bu du
rumda Rab ve yaratıcı o varlık olurdu. Mutlaka her şey, mahluk olmayan bir ya
ratana dayanmalıdır. Her şey O'na muhtaç iken O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. 
Her şey O'nunla kfümken O, tek başına kaimdir. Her şey O'nunla varken O, tek 
başına vardır. Her şey yoktan var olmuşken O, başlangıcı olmayan kadimdir. Her 
şeyin bekası O'nunla iken O, zatı ile bakidir. O İlk' tir, kendisinden önce hiçbir şey 
yoktur. O Son' dur, kendisinden sonra hiçbir şey yoktur. O Zahir'dir, kendisinden 
üstte hiç kimse yoktur. O Batın'dır, ondan içte hiç kimse yoktur.464 

462 Yunus 10/94. 
463 el-Hadid 57/3. 
464 Zadu'l-maad, il, 461-462. 
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4. O gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a istiva etti. O yeral
tına giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen her şeyi bilir. 
Nerede olsan ız sizinle beraberdir. O Allah yaptığınız her işi görür. 

5. Göklerin ve yerin egemenliği O'nun tekelindedir. Her işin sonu 
Allah ' a varır. 

6. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye dönüştürür. O kalplerin 
özünü bilir. 

7. Allah ' a ve peygambere inanınız. Allah 'ın kullanma yetkisini elin ize 
verdiği malların bir bölümünü O'nun için harcayınız. İçin izdeki iman 
edenleri ve hayır yolunda mal harcayanları büyük bir ödül bekliyor. 

8. Peygamber sizi Allah 'a inanmaya çağırdığı halde niçin O'na inan
mıyorsunuz? Oysa O bu konuda sizden söz alm ıştı. Eğer inanacaksanız 
ne duruyorsunuz? 

9. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu (Muhammed'e) 
apaçık ayetler indiriyor. Hiç kuşkusuz Allah size karşı son derece şefkatli 
ve merhametlidir. 

1 0. Niçin malınızı Allah yolunda harcamıyorsunuz? Oysa gökler ve 
yer Allah 'a miras kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce mal har
cayanlar ve savaşanlar, daha sonra mal harcayanlar ve savaşanlarla bir 
değildirler. Onların derecesi daha sonra mal harcayıp savaşanların de
recesinden daha üstündür. Bununla birlikte Allah her iki gruba da en 
güzel ödülü vadetmiştir. Allah sizin neler yaptığınızı bilir. 

1 1 .  Kim, Allah 'a güzel bir borç verecek olursa; Allah ona karşılığını 
kat kat verir. Ve ona, çok değerli b ir m ükafat da vardır. 

Tefsiri: 

1 1 .  ayeti Allah Teala hitabın en güzel şekillerinden biri ile başlattı. Talep an
lamı taşıyan soru edatı ile söze girdi . Bu şekilde bir talepte bulunmak, emir sigası 
ile bulunmaktcı.n daha güzeldir. 

Bu ayet şu manaya gelmektedir: Allah' ın kat kat fazlasını vereceği bu güzel 
borcu verecek herhangi biri var mı? 

Bu ayette infak, güzel borç olarak isimlendirilmiştir. Böylece insanlar harca
maya teşvik edilmiştir. Çünkü malını veren kimse, borç isteyenin varlıklı ,  vefakar 
ve güzel ahlaklı olduğunu bilirse gönlü rahat eder, kalbi serin olur. Eğer malının 
aynen kendisine geri döneceğini bilirse , nefsini vermek için ikna eder ve kolayca 
malını elden çıkarır. Eğer borç isteyen kimsenin, kendisinden alacağı para ile 
onun adına ticaret yapacağını, kar yapıp parasını çoğaltacağını, hatta parasının 
katlanacağını bilirse seve seve borç verir. Bütün bunların yanı sıra, borç isteyenin 
bir de kendiliğinden cömertliğinin bir yansıması olarak ilave para vereceğini an
larsa, borç vermek için yarış eder. Ancak cimrilik, pintilik gibi nefsi afetlere maruz 
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kalmış ya da parasının garanti altında olduğu güvenini yitirmişse, borç vermeye 
yanaşmaz. İşte bu da imanın zayıflığından kaynaklanır. Bundan dolayıdır ki sa
daka, onu veren için bir delil olmaktadır. Bu anlattığımız hususların tamamını, bu 
ayetin lafızları içermektedir. Şöyle ki; Allah Teala yapılan infakı borç olarak isim
lendirdi. Kendisinin de borç isteyen olduğunu belirtti. Ancak O'nun borç istemesi 
ihtiyaca binaen değildir. Aksine borç verene iyilik yapmak içindir. Vereceği mal 
karşılığı ne kadar kazanacağını ona bildirmiştir. Onu kendisi ile iş yapmaya çağır
mıştır. sonra ona borç karşılığı kazanacağı kat kat paradan söz etmiştir. Bunun da 
ötesinde ilave bir şey vereceğini, değerli bir mükafat lutfedeceğini bildirmiştir. 

Bu tür borç, Kur'an'da güzel sıfatı ile birlikte geçmiştir. Bu tabirde üç husus 
bulunmaktadır: 

a) Allah'a borç veren, malının kötüsünü ve adisini değil , iyisini verecek. 
b) Gönül rızası ile elinden çıkaracak. Tek gayesi Allah'ın rızasını kazanmak 

olacak. 
c) Bundan dolayı minnet altında bırakmayacak, yaptığını başa kalkmaya

cak. 
İlk şart, mal ile alakalıdır. İkincisi infak edenle Allah arasındadır. Üçüncüsü 

de infak edenle infak edilenle ilgilidir. 465 

12. Mümin erkeklerle mümin kadınları, önlerinden ve sağlarından, 
(amellerinin) nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde, (onlara) :  Bu
gün müjdeniz, zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız 
Cennetlerdir, denilir. İşte büyük kurtuluş budur. 

1 3. Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere: Bizi bekleyin, 
nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği günde kendilerine: Arkanıza 
dönün de bir ışık arayın! denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet, 
dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir. 

465 Tariku' l-hicreteyn, s. 338-339. 
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14. Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik? diye ses
lenirler. {Müminler de) derler ki: Evet ama, siz kendi başınızı belaya 
soktunuz; fırsat beklediniz; şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. 
O çok aldatan {şeytan) sizi, Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah 'ın 
emri gelip çattı! 

Tefsiri : 

13 .  ve 14.  ayette anlatılanlar münafıklar için hüsrana uğramaktan daha acı 
vericidir. Çünkü, önlerinde kurtuluş yolu açılmış, kendilerinin kurtuluşa ereceğini 
düşünmüş ve mutlu insanların derecelerini görmüş iken, onlardan ayrılmış, bed
bahtlık damgasını yemişlerdir. Allah'ın gazabına ve cezasına uğramaktan yine 
O'na sığınırız. İşte burada kendilerinden bahsedilen münafıklar, katı inkarlarından 
dolayı Cehennem'in en alt tabakasında yer alacaklardır. Çünkü onlar, Müslü
manlarla bir arada yaşamış ve onların içinde bulunmuşlardır. Peygamberliğin 
alametlerini görmüşler, imanın şahitlerine tanık olmuşlardır. Oysa onlardan uzak 
olan insanlar, bunları görme şansı bulamamıştır. İslam' a karşı düşmanlıkla karşı 
koyan kimselere ulaşmayan imana dair bilgilerle imanın doğru olduğu gerçe
ği onlara ulaşmıştı. Onlar bu bilgilerle karşılaştıktan sonra inkar ettiklerine göre 
kuşkusuz en katı inkarı sergilemişlerdir. Onların kalpleri de çok kötüdür. Allah'a, 
Elçisine ve tüm müminlere , Müslümanlara karşı savaşa soyunmuş uzaktaki in
sanlardan daha fazla düşmanlık ederlerdi .466 

1 5. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bedel kabul edilir, 
varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yeridir! 

466 Tarlku'l-hicreteyn, s. 375. 
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1 6. iman edenlerin Allah ' ı  anma ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle 
kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi?  Onlar daha önce ken
dilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman 
geçti de kalplerı katılaştı. Onlardan bir çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. 

1 7. Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Düşü
nesiniz diye gerçekten, size ayetleri açıkladık. 

18. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah 'a 
güzel bir borç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara 
değerli bir m ükafat vardır. 

1 9. Allah 'a ve peygamber/erine iman edenler . . .  İşte onlar, sıddık/ardır. 
Rab/eri yanında Hakka şahitlik edenler için mükafatları ve nurları vardır. 
inkar edip de ayetlerimizi yalanlayan/ara gelince, onlar da Cehennem 'in 
adamlarıdır. 

Tefsiri : 

�9. ayetin �;:ı ff �) � �l�lj 0��1 � ��:ı) �)j fıı}� ipi .:,r.�lj 
�)yJ bölümünde J��"'�J I pı ifadesinde durulacağı ve �_; � �l�lj ifadesin
den yeniden okumaya başlanacağı ileri sürülmüştür. Buna göre ayetin bu kısmı 
iki cümleden oluşmaktadır. 

Birinci cümlede Allah Teala , kendisine ve elçisine iman edenlerin sıddıklar 
olduğunu, tam imanın bilgi, amel, öğretmek ile Allah'a davet ve bu uğurda sabır 
göstermek olduğunu bildird i .  

ikinci cümlede ise , Rablerinin nezdinde Hakka şahitlik edenlerin ecir ve nurları
nın olduğunu haber verdi. 

Sıddıkların mertebesi, şahitlerin mertebesinden önce gelir. Bu yüzden Allah 
Teala iki ayette sıddıkları şahitlerden önce zikretti. Söz konusu ayetlerin biri bu 
surede diğeri ise Nisa suresinde geçmektedir. Hz. Peygamber' in hadisinde de 
sıddıklar şahitlerden önce zikredilmiştir: "Ey Uhud sallanma! Çünkü senin üs
tünde bir peygamber, bir sıddık ve iki şahit var. "467 Bundan dolayıdır ki , sıddıklık 
vasfı , nebilerden ve resullerden sonra insanların en faziletlisi olan Ebu Bekir' e 
verilmiştir. Eğer peygamberlik makamından sonra sıddıklıktan başka daha üstün 
bir derece olsaydı ,  Ebu Bekir' e o derecenin sıfatı verilirdi. 

467 Hadisin tamamı §U şekildedir ·�l,,. :iıı ._}J> �\ Jİ :·� � . .uıı ...r"J �.ı.n .. J. cr;i Jİ ö;t.:; y 
01->-+--:3 :.,._..ı..;,.J ş. � �µ ..;;.1 �ı Jl.i. � -'..� � jı;,.;.� j /.>-3 j.,)3 ı..ı;.'..1 � r1-:- · (Katade 
Enes lbn Malik'ten şöyle aktarmı§tır: Hz. Peygamber -sallallaht:ı aleyhi vesellem-, Ebu Bekir, 
Ömer ve Osman Uhud dağına çıktı. Uhud onları sallamaya başladı. Bunun üzerine Allah 
Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- §öyle buyurdu: Ey Uhud sallanma' Çünkü senin üstünde 
bir peygamber. bir sıddık ve iki §ahit var. ) Buhar!, Fedailu's-sahabe, 6; Ebu Davud, Sünne, 
9: Tirmizl, Menakıb, 19. [Mütercim] 
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Ayetin bu kısmının tamamının tek cümleden oluştuğu da ileri sürülmüştür. 
Bu durumda Allah Teala, müminlerin sıddıklar ve kendi katında şahitler oldu
ğunu haber vermiştir. Bu yoruma göre şahitlerden maksat, Allah Teala'nın kıya
met günü insanların aleyhine şahit olarak getireceği kullardır. Nitekim bu durum 
şu ayet-i kerimede belirtilmiştir: "İşte böylece sizin insanlığa şahitler olman ız, 
Resul'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. "468 Özetleyecek 
olursak, sıddıklar ve şahitler ile müminler kastedilmiştir. Allah Teala onları dün
yada -slcıdık; ahirette ise insanlara karşı şahit olarak vasıflandırmıştır. Buna göre 
şahitlik vasfı, hem sıddıkların hem de diğer müminlere aittir. 

Bu konuda ileri sürülen bir yoruma göre ise ,  ayette geçen �l� I lafzı ile 
Allah yolunda şehit edilen insanlar kastedilmiştir. Buna -göre ayetin bu kısmının 
iki cümleden oluşması daha uygun olur. Bu durumda � ılJ.ıı kelimesi mübteda. 
·kendisinden sonra gelen kısım ise haber olur. Çünkü bütün sıddıklar Allah yo
lunda şehit olmamıştır. Bir de şu husus ayetin iki cümleden oluştuğuna dair gö
rüşü tercih ettiren nedenlerden biridir: Eğer � I  4-�il kelimesi, Allah'a ve Resulü'ne 
iman edenlerin haberleri arasında yer alsaydı ,  fı' ;;J � �\ � ifadesi de bu 
haberler arasında yer alırdı. Bu durumda iman edenler için üç şekilde haber 
verilmiş olurdu: 

a- Sıddık oldukları , 
b- Şehit veya şahit olmaları, 
c- Mükafatlarının ve nurlarının olması . 
Buna göre ikinci haber birinci habere atıf harfi i le bağlanmıştır. Üçüncü ha

ber ise atıf harfi olmadan gelmiştir. Ayetteki bu durum, şu söze benzer:r-:
_? ..l.:.j 

JL._.J ,JLç_, . Birden çok haber kullanılacağı zaman en güzeli haberler arasında - - .___ 
uyumun olmasıdır. Ya hiçbirinde atıf harfinin kullanılmaması ya da hepsinde atıf 
harfinin kullanılması gerekir. Ya JL. .J �l� _,,s �j denmeli, ya da _ı rJL� J r-_? J�j 
JL. .J denmelidir. Bu konu da göz ardı edilmemelidir. 

Şu husus da ayetin bu kısmının iki cümleden oluştuğuna dair görüşü tercih 
ettiren hususlar arasında yer alır: Sözler müstakil cümleler halinde olur. Allah 
Teala bu müstakil cümleler içinde mutluluğa eren kulların tabakalarından bahset
ti . Onları sıddıklar, şahitler veya şehitler ve salihler olmak üzere üç kısma ayırdı . 
Sıddıklar, şahitler veya şehitler bu ayette zikredildi . Salihler ise bir önceki ayette 
sadaka vermek suretiyle Allah' a  güzel borç veren kimselerdir. Böylece müminler 
üç sınıfa ayrılmıştır. Bundan sonra Allah Teala peygamberlerinden bahsetmiş
tir: "Andolsun biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. "469 Böylece bu 
sure, Nisa suresinde bahsedilen dört grubu kapsamış oldu. Buraya kadar mutlu 
insanlardan bahsedildi .  

468 el-Bakara 2/143 
469 el-Hadid 57/25. 
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Daha sonra Allah Teala bedbaht insanlardan söz etti . Onları da, kafir ve mü
nafık olmak üzere iki kısma ayırdı . 19 .  ayetin devamında şöyle buyurdu: "İnkar 
edip de ôyetlerimizi yalanlayan/ara gelince, onlar da Cehennem'in adamlarıdır. " 
13 .  ayette de münafıklardan bahsetmişti: "Münafık erkeklerle münafık kadınla
rın, müminlere: Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği günde 
kendilerine: Arkanıza dönün de bir ışık arayın! denilir " 

Buraya kadar alemdeki bütün insanların kısımlarından bahsedildi. Allah 
Teala iyi ile kötüyü birbirine karıştıran kullardan söz etmedi. Kur'an'ın yöntemi 
de böyledir. Allah' ın hikmeti gereği sonsuz mutluluğa eren ve ebedi bedbaht
lığa maruz kalan kimseleri zikreden ve iyi ile kötüyü birbirine karıştıranlardan 
söz etmez. Öyleyse iyi ile kötüyü birbirine karıştaran insan sakınmalı. Çünkü 
Allah 'a karşı onun bir güvencesi yoktur. O mutlak vaade mazhar olan kullardan 
da değildir.470 

Allah Teala bu suredeki şu ayette iki tür insandan bahsetti : "Sadaka veren 
erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah 'a güzel b ir borç verenlere, verdik
lerin in karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli b ir mükôfat vardır. "471 Bu kimse
ler ecir ve sevap alacak insanlardır. Sonra Allah Teala şöyle buyurdu: "Allah 'a 
ve peygamberlerine iman edenler . . . İşte onlar, sıddıklardır. "472 Bu kimseler ise 
Allah ' a  yakın ve derece sahibidirler. Daha sonra aynı ayetin devamında Allah 
Teala şöyle buyurdu: "Rab/eri yanında Hakka şahitlik edenler için mükôfatları 
ve nurları vardır. " 

19 .  ayette geçen �11� � llj ifadesinin mübteda olan �)j :u� ı;..i .:r.�lj ifade
sinin haberi olduğu söylenmiştir. Buna göre Allah Teala kendisine ve peygambe
rine iman eden kimselerin sıddık olduklarını ve diğer milletlere şahit olacaklarını 
haber verdi . Sonra onların ecir ve nurlarının olduğunu bildirdi . Böylece onlar
dan dört durumu haber verdi . İşte gerçek mertebe ve derece budur. 

Ayet hakkında ileri sürülen bir yoruma göre ise , .J �+..;JI kelimesinde cümle 
tamamlanmaktadır. Daha sonra Allah Teala şahitlerin durumundan bahseder
ken şöyle buyurmuştur: "Rab/eri yanında Hakka şahitlik edenler için mükôfatları 
ve nurları vardır. " 

Surenin bu iki ayetinde iyilik ve ihsan sahibi sadaka verenlerden, sonra 
kalplerine iman perçinlenen ve kalpleri iman ile dolan, ilim ve amel ehli sıd
dıklardan bahsedildi. Sadaka verenler iyilik ve ihsan sahibi olsalar da, sıddıklık 

470 Tarlku'l-hicreteyn, s. 327-329. 
471 el-Hadid 57/18. 
472 el-Hadid 57/19. 



Sure :  57 • Hadid Suresi •!• 229 

bakımından diğerleri onlardan daha ileridedir. Bu iki guruptan sonra şehitlerden 
bahsedildi. Şehitlerin rızık ve nurlarını Allah Teala gönderir. Çünkü onlar, canla
rını O'nun uğrunda vermişlerdir. Bundan dolayı Allah Teala onları, katında diri 
kılıp rızık ve nur vererek mükafatlandırır. İşte buraya kadar anlatılan kimseler, 
mutlu insanlardır. 

Daha sonra Allah Teala ayetin devamında bedbahtlardan bahsetmeye baş
ladı. Onlar hakkında şöyle buyurdu: "inkar edip de ayetlerimizi yalanlayan/ara 
gelince, onlar da Cehennem 'in adamlarıdır. " 

Özetleyecek olursak Allah Teala, ecir ve derece sahiplerinden bahsetti. Ecir 
ve derece Firavun tarafından da, Musa'ya üstün geldikleri takdirde sihirbazlara 
vaat edilmiş iki mükafat çeşididir. Nitekim sihirbazlarla Firavun arasında geçen 
konuşma Kur'an'da şöyle anlatılmıştır: "Sih irbazlar Firavun'a geldi ve 'Eğer üs
tün gelen biz olursak, bize kesin bir mükafat var m ı? '  dediler. (Firavun) 'Evet 
hem de siz mutlaka yakınlarımdan olacaksınız. ' dedi. "473 Firavun analara "Size 
hem mükafat vereceğim hem de sizi yakınıma alacağım, bana yakın insanlardan 
olacaksınız. "  mesajını vermiştir. 

Amel edenler mükafat; arifler ise Allah katında derece kazanmak için amel 
ederler. Ariflerin kalbi amelleri ötekilerinkinden çok olur. Ötekilerin de bedeni 
amelleri bazen bunlarınkinden çok olabilir. 474 

20. Bilin iz ki, dünya hayatı oyundan, eğlenceden, süs ve gösterişten, 
b irbirinize karşı övünmeden, mal ve evladı çoğaltma yarışından ibarettir. 
Bu hayat, ekini ve bitkisi çiftçisinin hoşuna giden bol yağmura benzer. 
Fakat bir süre sonra kuruyan bu bitkinin sarardığını görürsün. Arkasın
dan da ot kırıntılarına dönüşür. ahirette ise bir yanda ağır bir azab, öbür 
yanda Allah 'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı, aldatıcı 
bir hazdan başka bir şey değildir. 

473 el-A'raf 7/1 13-1 14.  
474 el-Vabilu's-sayyib, s. 87-88. 
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Tefsiri : 

Bu ayette Allah Teala basiret sahipleri için dünya hayatının hakikatini gözler 
önüne serdi ve onun oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bildirdi. Nefisler dün
ya hayatı ile eğlenir. Bedenler ise dünya hayatı ile oynar. Oyun ve eğlencenin bir 
hakikati yoktur. Bunlar insanı meşgul eder ve vaktin ziyan olmasına neden olur. 
Cahil kimseler ömürlerini oyun eğlence ile tüketirler. Yaşamları boyunca hiçbir 
şey elde edemezler. Daha sonra Allah Teala, dünya hayatının gözler ve nefisler 
için bir süs olduğunu haber verdi. Gözlerde ve nefislerde güzel göründüğünü ve 
sevgi ile karşılandığını anlattı. Eğer dünya hayatının hakikati, sonu ve varacağı 
yer kalplere ilişkin bilgiler kalplere ulaşırsa, insanlar dünyadan nefret eder ve 
dünya hayatına ahiret hayatını tercih eder. Gelip geçici bir şeyi daha hayırlı ve 
ebedi olana tercih etmezlerdi . 

Bu konuda Abdullah İbn Abbas'tan şöyle bir hadis nakledilmiştir: " Hz. 
Ömer ResCılullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- yanına vardı . O esnada Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- bir hasırın üzerinde idi. Hasırın izleri yan tarafına çıkmıştı . 
Bu manzara karşısında Hz. Ömer 'Ey Allah'ın elçisi! Bundan daha iyi bir yatak 
edinseniz' diye teklifte bulundu. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurdu: Benim ile dünyanın durumu, sıcak bir günde yola çıkmış 
ve günün bir anında bir ağaç gölgesinde dinlenip sonra onu terk edip yoluna 
koyulan kimseye benzer. "47s 
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21 . Rabbinizden bir mağfirete; Al/ah 'a ve peygamberlerine inananlar 
için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin gen iş/iği kadar olan Cennete 
koşuşun. işte bu, Allah 'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük 
lütuf sahibidir. 

22. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başın ıza gelen herhangi bir mu
sibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. 
Şüphesiz bu, Allah 'a göre kolaydır. 

475 Uddetu's-sabirln, s. 168-169; Hadisin için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 391 .  
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23. Amaç, kaybettiklerin ize üzülmemeniz ve  O'nun size verdikleri yü
zünden şımarmamanızdır. Allah kendin i  beğenip böbürlenen/eri sevmez. 

Tefsiri: 

Ebu Davud et-Tayalisi şöyle demiştir: Bize Abdulmü'min İbn Abdillah şu 
haberi nakletti: Biz Hasan-ı Basrl'nin yanında oturuyorduk. Derken bir asaya 
yaslanır vaziyette Yezid İbn Ebi Meryem es-Seluli geldi ve "Ey Said ' in baba
sı! bana 'Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başın ıza gelen herhangi bir musibet 
yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. ' ôyetini bana 
açıklar mısın ?. ' dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri şöyle dedi: Hay hay. Vallahi 
Allah Teala, gökte bir olaya hükmeder. Sonra onun için bir ecel tayin eder. Şu 
günde, şu saatte olacağını tespit eder. Bunu hem havas hem de avam için böyle 
yapar. Mesela bir adam asasını ancak Allah'ın kaza ve kaderi ile alabilir. Adam 
"Ey Ebu Said! Allah'a yemin olsun ki, bu asaya önceden ihtiyacım yoktu . Ama 
şimdi o olmadan olmuyor. " dedi. Hasan-ı Basri de "İşte mesele aynen gördüğün 
gibidir. " 

lj\_;; 01 � 0-- ifadesindeki zamirin neyi gösterdiği konusunda farklı görüşler 
ileri sürülmuştür. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a) Nefisleri. (µı) Çünkü kendisine en yakın kelime odur. 

b) Yeryüzünü . .  

c) Musibeti. 

Doğrusu şu ki, bu zamir, bütün mahlukatı gösterir. Böylece bütün her şeyi 
kuşatır. Ayetin akışı ve tj\ j, ifadesi buna delalet eder. Böylece üç görüş bir görüş 
altında toplanmış olur.476 

Allah Teala insanların başına gelen musibetleri, onları veya musibeti ya da 
yeryüzünü yahut tamamını -ki en güzeli bu yorumdur- yaratmadan önce takdir 
ettiğini haber verdi. Daha sonra bunun kuvvetinden kaynakladığını, böyle bir 
şeyin kendisi için kolay olduğunu bildirdi .  Yüce hikmeti de bunu gerektirmişti . 
Kulların elde edemedikleri şeyler yüzünden üzülmemesini dilemiştir. Zira kullar, 
musibetin Allah' ın yazgısı ve kaderi ile kendi başlarına geldiğini ve bunun kesin
likle kendilerinin yaratılmasından önce tespit edildiğini öğrenirlerse bu musibet
ler onlar için basit gelir. Bundan dolayı üzülmezler. Elde ettiklerinden dolayı da 
şımarmazlar. Çünkü musibetin yeryüzünde bulunan her şey için takdir edildiğini 
bil irler. Yaratılmasından önce hakkında musibetin vuku bulacağı takdir edilen 
bir şeyi de elde ettiklerinden dolayı şımarmaları mümkün değildir. Musibetler, 

476 Şifau' l-alil, s_ 7 _  
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sevilen bir şeyi kaybetmek veya onu kaybetme korkusu içinde olmak ya da sevil
meyen bir şeyin meydana gelmesi veya meydana gelme korkusu içinde olmayı 
kapsar. İşte bunun için Allah Teala elde ettikten sonra sevdiği bir şeyi kaybeden 
veya istediği bir şeyi elde edemeyenin üzüleceğine dikkat çekmiştir. Aynı şekilde 
sevinilecek şeyle gerçekleşmeden önce nefsi ondan ayrılmaya, gerçekleştikten 
sonra da kaybetmeye sabra alıştırmak için sevindirici gelişmeler için aşırı derece
de sevinmemeye dikkat çekmiştir. 

İşte bunlar musibetin türleridir. Kul bunların yazıldığını ve takdir edildiğine, 
kendisinin başına geleceklerin mutlaka geleceğine, elde edemediği bir şeyi de 
hiçbir şekilde elde etme imkanının olmadığına yürekten inanırsa onun için musi
betler basit hale gelir, adeta soğuk ve sıcak gibi bir şey olur. 477 

Ll.l_r.; .)ı J? � ifadesindeki zamirin neyi konusunda farklı görüşler ileri sürül
müştür. Bir görüşe göre bu zamir musibeti, bir görüşe göre yeryüzünü, bir görüşe 
göre, nefisleri göstermektedir. Nefisleri göstermesi daha uygundur. Çünkü bu, 
kendisine en yakın kelimedir. Ancak, her üçünü birden de gösterdiği söylenebilir. 
Hatta bu yorum, diğerlerine göre daha güzeldir. Bu durumda ayetteki ifade şu 
anlama gelir: Musibeti, yeryüzünü ve nefisleri yaratmadan önce.478 

24. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz 
çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hamde layıktır. 

25 . Anda/sun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve in
sanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı  
indirdik. Biz demiri de indirdik ki  onda büyük bir  kuvvet ve insanlar için 
faydalar vardır. Bu, Allah 'ın, dinine ve peygamberlerine gayba inanarak 
yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima 
üstündür. 

477 Şiffıu'l-alil, s. 194. 
478 er-Ruh, s.  149. 
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Tefsiri : 

25. A.yete göre Allah Teala kitap ve mizan indirmiştir. Mizandan maksat ada
lettir. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye Hak Teala kitap ve mizanı indirmiştir. 
Buradan anlaşılmaktadır ki, emredilen şeyde bulunan adalet güzeldir. Bunun 
tersi ise çirkindir. Kitap ve mizan adalet için inmiştir. Hüsün ve kubuhu kabul 
etmeyenler "Emredilen şeyin kendisine adalet ve güzellik yoktur, emredildikten 
sonra adalet vasfını kazanmıştır. " derler. Biz, emrin o şeyin özünde zaten var 
olan güzellik ve adalete, güzellik ve adalet kattığını inkar etmiyoruz. Ancak şunu 
ifade ediyoruz: Emredilen şey, özü itibariyle adalete uygun ve güzeldir. Emir , ise 
onun güzelliğine güzellik, adaletli oluşuna adalet katmıştır. Böylece iki yönden 
güzel ve adaletli olmuştur.479 

25. ayette Allah Teala, insanların adaleti sağlaması için peygamberler gön
derip kitaplar indirdiğini bildirdi .  En büyük adalet tevhiddir. Tevhid, adaletin başı 
ve kıvamıdır. Şirk ise büyük zulümdür. Hatta şirk, zulümlerin en büyüğü; tevhid 
ise adaletin zirvesidir. 

Hasılı adalet gayesine çok aykırı olan ameller, en büyük günah kapsamına 
girer. Bu günahların dereceleri, bu gayeye muğayir olduğu ölçüye göre değişir. 
Bu gayeye en fazla uygun olan ameller ise, en değerli vacib ve itaatlerin en fazla 
farz olanıdır.480 
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26. Anda/sun ki biz, Nuh 'u ve İbrahim 'i gönderdik, peygamberliği 

de kitabı da onların soyuna verdik. Onlardan ( insanlardan )  kimi doğru 
yoldadır; içlerinden birçoğu da yoldan çıkmışlardır. 

27. Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. 
Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik; ona 
uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhban
lığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak 
için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman 
edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. 

479 Miftahu dari's-saade, s .  336. 
480 el-Cevabu'l-kafi, s .  190. 
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Tefsiri : 

27. Ayette geçen 4-� JJ kelimesi, kendisinden hemen sonra gelen L,2, _;..sı ile 
iştiğal yoluyla mansubdur. Ya Kufe ekolüne mensup dilcilerin ileri sürdüğü gibi 
aynı fiil ile, ya da Basra ekolüne mensup dilcilerin savunduğu gibi zikredilen fiil 
ile müfesser olan mukadder bir fiil ile nasb edilmiştir. Basralı dilcilerin görüşüne 
göre takdir şöyle yapılır: �� jj .�� J l_y..l::;I kelimesi, � j fiil ile mansub de
ğildir. Vakf-ı tam, � jj kelimesindedir. Sonra okumaya l� _;..ı.:;ı 4;� )j ifadesin
den başlanır. Buna göre anlam şu şekilde olur: Biz, onlar için ruhbanlığı dini bir 
uygulama olarak koymadık. Aksine kendi kendilerine bunu uydurmuşlardır. Biz 
onlara böyle bir uygulamayı farz kılrrıadık. 

�I .Jl_:....b � �l;..�;ı -Jı ifadesindeki ��I kelimesinin nasbı konusunda üç görüş 
vardır: 

a) Mef'ulü leh olduğu için nasb edilmiştir: Bu durumda ayet şu anlama 
gelir: Allah' ın rızasını kazanmaları için onlara ruhbanlığı farz kıldık. Bu mana 
fasittir. Çünkü Allah Teala onlara ruhbanlığı farz kılmamıştır. Ayetin devamında 
ruhbanlığı onların uydurduğunu haber verdiğine göre bunu farz kılması asla dü
şünülemez. Gerçekten de ruhbanlık farz kılınmamıştır, uydurulmuştur. 

Ayrıca mef'ulü lehin, failin yaptığı mezkur fiilin gerekçesi olması gerekir. 
Böylece sebep ile gaye bir olur. Şu örnekte olduğu gibi :  . Lol_?! � Bu -örnekte 
ayağa kalkan ikram eden kişidir. Ayette failin yaptığı fiil, farz kılmaktır �[.;..:; \\j,8 
.11 .:ııy.bJ ise Allah' ın değil onların fiilidir. Failler farklı olduğu için, Allah' ın fiilin.in 
illeti olamaz. 

b) L,2,l? Ll ifadesinin mef'ulünden bedel olduğu için. Buna göre ayetin an
lamı şu şekilde olur: Ruhbanlığı sadece Allah' ın rızasını kazanmaları için onla
ra farz kıldık. Bu mana da fasittir. Çünkü Allah' ın rızasını aramak, ruhbanlığın 
kendisi değildir. Dolayısıyla bedel kul mine' l-kul (onun tamamından tam bedel) 
olması imkansızdır. Bir kısmı da değildir. Dolayısıyla bedel ba'd mine' l-kul (onun 
tamamından kısmi bedel) olması da imkansızdır. Biri diğerini kapsamamaktadır. 
Dolayısıyla burada bedel-i iştimalden de söz edemeyiz. Bedel-i ğalat olmasının 
zaten hiç imkanı yoktur. 

c) İstisna-i munkatı' olduğu için. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: 
Ruhbanlığı ancak Allah ' ın rızasın ı  kazanmak için uydurdular. Ayetin devamında 
gelen "Uydurdukları ruhbanlığa gelince

. , ifadesi de bu yorumu göstermektedir. 

Ayetin devamında Allah Teala onları bu ruhbanlığa sevk eden nedeni, kendi 
rızasını kazanma arzuları olarak açıkladı .  Daha sonra da buna riayet etmemele
rini eleştirdi .  Çünkü Allah' ın kendisi için bir ibadet olarak farz kılmadığı bir fiili 
kendi açısından farz telakki eden kimsenin, bu fiili yapmaya özen göstermesi ve 
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sonuna kadar sürdürmesi gerekir. Mesela bir çok fakih müstehap kabul edilen bir 
amele başlayan kimsenin mutlaka o ameli tamamlaması gerektiğine hükmetmiş
tir. Başlamak suretiyle böyle bir ameli kendilerine elzem kılanların durumunu, 
adak ile kendilerini sorumlu hale getiren kimselerin durumuna benzetmişlerdir. 
Ebu Hanife , Malik ve iki görüşünden birine göre Ahmed b. Hanbel de bu gö
rüştedir. 

Alimler bu konuda şöyle demişlerdir: "Bir amele başlamak suretiyle kişinin 
kendisini sorumlu hale getirmesi ,  söz ile kendisini sorumlu hale getirmesinden 
daha güçlüdür. Nasıl ki bir kişinin adak ile kendisini sorumlu hale getirmesi du
rumunda adağının gereğini yapması gerekiyorsa, başlamak suretiyle kendisini 
sorumlu hale getirdiği ameli de tamamlayarak gereğini yapması gerekir. " 

Burası bu meselenin ayrıntılı olarak ele alınacağı yer değildir. Bu ayette kas
tedilen ,  sonradan Allah rızası için uydurulan bir amelin gerektiği gibi yapılmama
sı kınanmıştır. Öyleyse Allah' ın kullan için uygun gördüğü, izin verdiği ve teşvik 
ettiği bir takım amellere riayet etmemek ise daha fazla kınanır . . .  481 

28. Ey iman edenler! Allah 'tan korkunuz ve Peygambere inan ınız 
ki, O size vereceği rahmeti ikiye katlasın, size ışığında yürüyeceğiniz bir 
nur bağışlasın, günahlarınızı affetsin. Çünkü Allah affedici ve merha
metlidir. 

29. Böylece Yahudiler ile Hıristiyanlar bilsinler ki, Allah 'ın lütfu kendi 
tekellerinde değildir. Lütuf O'nun elindedir, dilediğine verir onu. Allah 
büyük lütuf sahibidir. 

Tefsiri : 

� 0F ( ışığında yürüyeceğiniz) ifadesi , müminlerin kendilerine fayda ve
recek tasarruf ve davranışlarının bu nur sayesinde olduğunu bildirmektedir. 
Nlır olmadan onların yürümesi, kendilerine yarar sağlamaz . Aksine faydadan 

481 Medaricu's-salikln, il, 60. 
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çok zarar verir. Yine bu lafızdan anlaşıldığına göre, insanlar arasında yürüyecek 
kimseler bu nura sahip olanlardır. Onların dışında kalanlar ise, ilerleyemezler. 
Ne kalpleri, ne halleri, ne sözleri ne de ayakları itaatlere doğru kıpırdar. Sıratta 
da durumları farksızdır. Oysa nurlanmış kimseler, Sırat köprüsünden yürüyüp 
geçerler. 

� � p ifadesinde ince bir mana vardır. şöyle ki; mümin kimseler nurları 
sayesinde Sırat köprüsünden geçip giderler. Tıpkı dünyada iken insanlar arasın
da bu nur ile yürüdükleri gibi. Nursuz kimseler, Sırat köprüsünde bir adım bile 
atamazlar. Halbuki o gün en muhtaç oldukları şey yürümek olacaktır.482 

482 İctimau cüyuşi'l-İslamiyye, s. 5-6. 



MÜCADELE SÜRESİ 
[22 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Allah kocası hakkında seninle tartışan ve kendisine şikayette bu
lunan kadının sözünü  işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü 
Allah işitendir, b ilendir. 

Tefsiri : 

Sünenlerde ve Müsnedlerde anlatıldığına göre Evs İbn Samit, eşi Havle 
bnt. Malik İbn Sa'lebe'ye zıhar yapmıştı. O da Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi 
vesellem- gelip bu konuda onunla tartışmıştı. Durumunu Allah'a şikayet etmişti. 
Hak Teala yedi kat göğün üstünden onun şikayetini duymuştu. Kadıncağız "Ey 
Allah'ın elçisi! Evs benimle evlendi. O esnada ben genç ve alımlı idim. Ne za
man ki yaşlandım, çoluk çocuğa karışıp eski güzelliğimi yitirdim o vakit Evs, beni 
annesi gibi kabul etti . "  diyerek durumunu anlattı . Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- ona "Senin için yapabileceğim bir şey yok!" diye karşılık verdi . Bunun 
üzerine kadın "Allahım! Durumumu Sana şikayet ediyorum." dedi.483 

Rivayete göre Havle Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- şunları da de
miştir: "Benim küçük çocuklarım var. O adama bıraksam, bakımsızlıktan sefil 
olacaklar. Kendi yanıma alsam, açlıktan helak olacaklar. " 

Bunun üzerine zıhar ayetleri inmiştir. 

Hz. Aişe de konuyla ilgili olarak şöyle demiştir: "Bütün sözleri işiten Allah'a 
hamd olsun! Havle bnt. Sa'lebe Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- gelip 

483 Buna yakın bir rivayet için bk. İbn Mace, Talak,, 25. 
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şikayetini iletiyordu. O esnada evin uzak bir köşesinde idim. Bu yüzden her 
söylediğini duyamıyordum. Sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Allah kocası hak
kında seninle tartışan ve kendisine şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. 
Allah, sizin konuşman ızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. "484 

Doğru anlayış sahibi kimseler kesinlikle bu ayetin, Allah Teala'nın işitme 
sıfatı olduğu ve zatıyla işittiği konusunda hiçbir surette te 'vile ihtimali olmayan 
açık bir nas olduğu hususunda şüpheye kapılmaz.485 

2. Aranızdan zıhôr yapanların kadınları, onların anaları değildir. On
ların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin 
bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. 

3. Kadınlarına zıhôr yapıp sonra söyledik/erinden dönenlerin karı
larıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. 
Size öğütlenen budur. Allah, yaptıkların ızdan haberi olandır. 

4. Buna imkan bulamayan kimse, han ımıyla temas etmeden önce 
peşpeşe iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. 
Bu kolaylaştırma Allah 'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar 
Allah 'ın h ükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. 

Tefsiri : 

Adamın bir iki kölenin yarısını özgürlüğüne kavuşturursa, yine de bir köle 
azat etmiş olmaz. Bu konuda üç görüş vardır: a) Ahmed İbn Han bel' den nakle
dilen görüşler; b) Bir köle azat etmiş sayılır; c) İki köleyi birden hürriyetine kavuş
turursa o zaman bir köle azat etmiş olur. Aksi takdirde olmaz. Bu durumda kişi-:-. 
bir köle azat etmiş sayılır. Köleleri tamamen hürriyetlerine kavuşturmayanlar ise 
bir köle azat etmiş kabul edilmez. Üç görüş içinde en doğrusu budur. 

484 Zadu' l-maad, V, 322-342. 
485 es-Savfüku' l-mürsele, l ,  390. 
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Keffaret gerçekleşmeden, cinsel ilişki meydana gelirse keffaret cezası düşme
diği gibi katlanmazda. Aksine bu durumda bir keffaret devam eder. ResO.lullah' ın 
-sallallahu aleyhi vesellem- hükmü bunu göstermektedir. Salt İbn Dinar şöyle demiş
tir: "Kefaretini yerine getirmeden hanımıyla birlikte olan zıhar yapmış kişinin 
durumunu on fakihe sordum. Hepsi de bu durumda bir keffaretin gerektiğini 
söyledi. Söz konusu fakihler, Hasan-ı Basri, İbn Slrln, Mesruk, Bekir, Katade, 
Ata, Tavus, Mücahid, İkrime'dir. Onuncusunun ise Nafi' olduğunu zannediyo
rum. Ayrıca bu, dört mezhep imamının da görüşüdür. 

İbn Ömer ve Amr İbn As' ın böyle birine iki keffaret gerekeceği görüşünde 
oldukları sahih bir rivayetle nakledilmiştir. Said İbn Mansur Hasan-ı Basri ile 
İbrahim en-Nehfü'nin zıhar yapıp, sonra keffaretini ödemeden hanımıyla cin
sel ilişkiye giren kimseye üç keffaret gerektiği görüşünde olduklarını nakletmiştir. 
Zührl, Said İbn Cübeyr ve Ebu Yusuf un ise bu durumda keffaretin düşeceği 
kanaatinde olduklarını aktarmıştır. Bu son görüşün gerekçesi, keffaretin verilme 
zamanının geçmesidir. Onun için cinsel ilişkiden önce keffareti verecek bir vakit 
kalmamıştır. Bu gerekçeye şu şekilde yanıt verilir: Bir yükümlülüğün eda vakti
nin çıkması, kişinin zimmetindeki vacibi kaldırmaz. Mesela namaz, oruç ve diğer 
ibadetlerde olduğu gibi .  

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Aranızdan zıhôr yapanların kadınları, onla
rın anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüp
hesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağış
lay ıcıdır " 

Zıhar yapan kişinin eşine "Sen benim için anamın sırtı gibisin . " der. Bu cüm
le haberi bir cümle midir, yoksa inşa! bir cümle mi? Eğer inşfü cümle olduğunu 
ileri sürerseniz, bilin ki, şu gerekçelerden dolayı bu batıldır: 

1 - İnşa! cümleler, doğrulama ve yalanlamaya uygun değildir. Halbuki Allah 
Teala bu konuda zıhar yapanları üç kez yalanlamıştır: 

a) ��İ � Lo ( {Kendilerine zıhôr yapılan kadınlar} onların anaları değildir. )486 
ifadesi ile� Burada Allah Teala onların söylediklerini reddetmiştir. Bu da, yalan
lamanın ta kendisidir. Nitekim kocası tarafından boşanan kadın için � J" L. 
(Bu, onun boşadığı kadın değildir. ) demek hiç de güzel bir ifade olmaz . 

. b) J ).iı :_r 1)8 l.ı) � �)j (Şüphesiz onlar çirkin bir laf ediyorlar. ) ifadesi 
ile . inşa cümleleri çirkin söz olmaz. Ancak haberi cümleler çirkin söz olur. 

c) ıJ_,j_, (yalan ) ifadesi ile JJjkelimesi yalan anlamına gelir. Allah Teala on
ları yalanladığına göre zıhar sözü, inşfü değil , haberi bir cümledir. 

2) Zıhar haramdır. Haram kılınmasının nedeni ise sadece yalan olmasıdır. 
Zıharın haram olduğu konusunda beş delil vardır: 

486 el-Mücadele 58/2 
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a) Çirkin olarak nitelenmesi. 

b) Yalan olarak nitelenmesi. 

c) Hakkında keffaretin dini bir uygulama olarak öngörülmesi . Eğer zıhar 
mubah olsaydı, hakkında keffaret gerekli olmazdı. 

d) ��har hakkında Allah Teala, � J #) �1 (Size öğütlenen budur. ) buyur
muştur. Oğüt ancak, mübahların dışında olur. 

e) Bu konudaki ayetin sonunda :;_,.il. jl;J iiıı 0ıj (Kuşkusuz Allah çok affedi
cidir, çok bağışlayıcıdır. ) buyurmuştur. Affedip bağışlamak ancak günahtan sonra 
olur. 

Eğer zıhar ifadesinin inşfü cümle olduğu ileri sürülürse bilinsin ki, bu da bir
kaç nedenden dolayı batıldır: 

1- Zıhar cahiliye döneminde bir tür boşama idi. Allah Teala İslam' da bunu 
haram kıldı ve keffaretle bertaraf etti. İlim ehl-i herkes ittifakla bunu kabul et
mektedir. Eğer bu ifade haberi bir cümle olsaydı , zıharın haram kılınması gerekli 
olmazdı .  Şöyle ki, bu söz doğru ise o zaman zaten her şey açıktır. Yok eğer yalan 
ise, haram kılınması en uzak şeydir. 

2- Zıhar lafzı, haram olan şeri hükmünü kendi başına gerekli kılmaktadır. Bu 
da, haberi cümlenin değil, inşfü cümlenin hakikatidir. Çünkü haber, kendi başına 
hükmünü gerekli kılmaz. Sonuçta bu cümlenin inşanın hakikatini taşımakla birlik
te inşa olmadığı ileri sürülmüştür. Böylece iki zıt, bir araya gelmiş olur. 

3- Zıhar yapan kimsenin hanımına "Sen benim için anamın sırtı gibisin. "  de
mesi onun kendisine haram olduğunu ifade eder. Tıpkı "Sen hürsün . " ,  "Sen boş
sun . " ,  "Seni sattım. " ,  "Seni rehin verdim." ,  "Seninle evlendim." vb. cümlelerin 
kendilerine özgü hükümleri doğurduğu gibi. Burada bu zıhar sözü hariç diğerleri 
inşa cümlesidir denebilir mi? Zıhar sözü ile onlar arasında ne fark vardır? 

Söylendiğine göre fakihler, zıharın inşa cümlesi olduğunu belirtmişlerdir. 
Son dönem alimlerinden biri bu konuda onlara muhalefet etmiş ve bu cümlenin 
haberi bir cümle olduğunu ileri sürmüştür. Onların bu ifadenin inşa cümlesi ol
duğunu söylerken getirdikleri delillere de cevap vermiştir. Bu konuda şunları söy
lemiştir: "Onlar zıhar lafzının cahiliye döneminde boşanma anlamına geldiğini 
söylüyorlar. Halbuki o dönemin Arapları bu lafız ile boşanmayı kastetmiyorlardı .  
Aksine bu sözü söyledikleri zaman kadın ile nikah bağlarının kalmadığını kas
tediyorlardı. Dolayısıyla nikah bağının sona ermesi onların iddia ettiği gibi inşa 
cümlesi ile olacağı gibi bu sözün yalan olmasından da kaynaklanabilir. Arapların 
adetine göre her kim bu yalan sözü söylerse onun nikah bağı kalmazdı .  Onların 
bu uygulaması, onuncu kez yavrulayan deveyi haram kılmayı bir kural haline 
getirmelerine benzer. 
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'Onların bu söz, geçici bir haramı zorunlu kılar, bu da haberi cümle ile ol
maz, inşa cümlesi ile olur. ' şeklindeki görüşlerine gelince ,  burada haram oldu
ğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Kur'an' ın delalet ettiği şey, cinsel ilişkiden önce 
mutlaka keffaretin verilmesi gerektiğidir. Tıpkı namazdan önce abdest almanın 
gerektiği gibi .  Mesela Şari Teala 'Abdest alana kadar namaz kılma! ' buyursaydı, 
bu buyruk, kişinin namaz kılmasının haram olduğu anlamına gelmezdi .  Bu tür 
sözler tertip kabilinden söylenir. 

Zıharın peşi sıra haramın gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Şu kadarı var ki; 
bir şeyin peşi sıra gelen haram bazen onun lafzından kaynaklanır. Bu durumda 
inşa söz konusu olur. Bazen de bir cezadan kaynaklanır. Mesela katilin mirastan 
pay alamama sonucunun doğduğu gibi .  Elbette öldürme, buradaki haramı için 
inşa olmaz. Yalandan dolayı ta'zir cezasının terettüp etmesi ve adalet vasfının 
yitirilmesi örnekleri de buna benzer. Bu gibi konularda şer'! vaz ile bir tertip söz 
konusudur. Lafızların bir rolü yoktur. 

İnşanın hakikati, lafzın o hüküm için konup ona delalet etmesidir. Akit siga
larında olduğu gibi .  Bir sözün sebebiyeti, inşa veya haber ile sebep olmasından 
daha geneldir. Her inşa bir sebeptir; ama her sebep bir inşa değildir. Sebebiyet 
daha geneldir. Bu yüzden, bütün sebepler inşa olarak kabul edilemez. Çünkü 
daha genelden, daha özel zorunlu olarak çıkmaz. Böylece talak üzere gerçekle
şen haram ile zıhar üzerine gerçekleşen haram arasındaki fark ortaya çıkar. 

'Zıhar lafzı, talak, azat, alış-veriş, vs. gibi konularda söylenmiş sözlere ben
zer. ' sözleri ise sebepler konusunda kıyas yapmanın bir yansımasıdır. Bunu kabul 
edemeyiz. Faraza kabul edelim, bu defa da Kur'an' ın nassı bunu reddeder." 

İlk dönem alimlerine yöneltilen bu itirazlar batıldır. 

Bu kişinin söz konusu lafzın cahiliye döneminde boşama anlamında kulla
nılmadığını belirterek yaptığı izahlar kesinlikle batıldır. Çünkü onlar, haklarında 
haramın gerçekleşmesi için yalan söz ile haberi cümle oluşturuyorlardı. Hatta 
boşamayı kastettikleri zaman, zıhar lafını telaffuz ediyorlardı. Kendi zanlarınca 
ne yalancı ne de haberi cümle kuran oluyorlardı . Hakikat şu ki, boşamayı inşa 
cümlesi ile ifade ediyorlardı. Bu tür boşama İslam' ın ilk yıllarında meydana ge
liyordu. Daha sonra Havle bnt. Sa' lebe olayı ile bu uygulama keffaret ile neshe
dildi .  Havle Ubade İbn Samit' in eşi idi . Kocası ona "Sen benim için anamın sırtı 
gibin . "  demişti. O da Allah ResCılü' ne gelip -sallallahu aleyhi vesellem- bunun hük
münü sordu. ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Bundan böyle ona haramsın . "  
buyurdu. Kadıncağız "Ey Allah' ın elçisi! Kitab' ı  sana indiren Allah'a yemin ede
rim ki ; o, boşama lafzını söylemedi . O, çocuklarımın babası ve en çok sevdiğim 
insandır. " diye karşılık verdi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- yine "Bundan 
böyle ona haramsın . "  buyurdu . Kadıncağız "Çaresizliğimi ve yalnızlığımı Allah 'a 
şikayet ediyorum." dedi . ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Senin ancak ona 
haram olduğunu düşünüyorum. Hakkında başka bir hüküm vermekle emro-
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lunmadım . "  buyurdu. Kadın ResCılullah'ı -sallallahu aleyhi vesellem- ikna için uğraş
maya devam etti. Allah ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- "Bundan böyle ona 
haramsın ! "  buyurduğu her seferinde sesini yükselterek "Çaresizliğimi ve yaşa
dığım bu aşırı sıkıntıları Allah'a şikayet ediyorum. Benim küçük çocuklarım var. 
O adama bıraksam bakımsızlıktan sefil olacaklar; yanıma alsam açlıktan helak 
olacaklar. " ded i .  Bu arada başını göğe doğru çevirmeye başladı ve şöyle devam 
etti : "Ey Allahıml Sana şikayet ediyorum!"  

Bu olay, İslam dönemindeki ilk zıhar hadisesi idi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- vahiy geldi. Vahiy sona erince Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- kadına "Kocanı çağır. " dedi. Kocası gelince ona Mücadele 
suresinin ilk dört ayetini okudu. 

Bu olay göstermektedir ki; zıhar İslamiyet' in ilk yıllarında boşama ile ger
çekleşen haram için kurulan inşa cümlesiyle oluyordu. Daha sonra bu uygulama 
neshedildi. Böylece devenin onuncu kez yavrulaması vb. örneklerle karşı görüşü 
savunanların tezi çürütülmüş oldu. Çünkü bu tür uygulamalarda haramı gerek
tiren inşa lafzı yoktur. Aksine, bir teşri söz konusudur. Onuncu kez yavrulamayı 
haram olmanın nedeni kabul etmişlerdir. 

Bu zatın "Bu tahrimi gerektirmez . "  sözüne gelince , bu da batıl bir sözdür. 
çünkü fakihler arsında zıharın keffaretle giderilecek bir haramı doğurduğu konu
sunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Eğer zıhar yapan kişi, keffareti yerine getirme
den hanımıyla birlikte olursa bu konudaki meşhur icma'ya göre günah işlemiş 
olur. Buradaki geçici haramlık, ihram, oruç ve hayız yasaklarına benzer. 

Bu zatın zıharı abdest-namaz örneğine benzetmesi fasittir. Çünkü Allah 
Teala , namaz kılın kimseye, namazını abdestli olarak kılmasını farz kılmıştır. Eğer 
abdest almazsa, Allah' ın kendisine farz kıldığı bir ameli terk etmiş olur. Dolayısıy
la günaha girmiş olur. Zıhar yapan kimse ise , karısını kendisine haram kılmıştır. 
Karısını, kendisine haram olan bir kadına benzetmiştir. Allah Teala da keffaretini 
yerine getirene kadar ona yaklaşmasını yasaklamıştır. Onun verdiği örnekte ise 
abdeste bir haram söz konusudur. Namaz, abdest olmadan geçerli olmaz. Çünkü 
böyle bir namaz asla din tarafından öngörülmemiştir. 

Bu zatın "Zıharın peşi sıra haramın gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Şu kadarı 
var ki; bir şeyin peşi sıra gelen haram bazen onun lafzından kaynaklanır. Bu 
durumda inşa söz konusu olur. Bazen de bir cezadan kaynaklanır. " şeklinde baş
layarak dile getirdiği iddiasına gelince, şöyle deriz : Zıharda bu iki husus birbiri 
ile çelişmez. Şöyle ki ; zıhar haramdır. Zıhar gerçekleşince erkek keffareti yerine 
getirinceye kadar geçici bir süre hanımı ona haram olur. Bu durum, zıharın inşa 
cümlesiyle olduğunu göstermez. Kabul edenlere göre üç talak ile birden boşama, 
hayız halinde boşama örneklerinde olduğu gibi. Burada da kadının haram ol
ması söz konusudur. Peşi sırada bir haram daha gerçekleşir. Onlara göre sarhoş 
adamın boşaması, onu cezalandırmak gayesiyle geçerli kabul edilir. Halbuki o, 



S ü re :  58 • M ü ca d e l e  Sü resi •!• 243 

karısının boşanmasını gerektiren bir sebebi inşa etmeyi kastetmemektedir. Nite
kim bu konuda ittifak da vardır. O halde haram olmanın ceza olarak gerçekleş
mesi, bir sebebe binaen olmasını nefyetmez. O sebep de inşa cümleleriyle olur. 

Bu zatın sebebiyet inşadan daha kapsamlıdır şeklinde başlayarak ileri sür
düğü itirazına şu şekilde cevap veririz: Sebep; söz ve fiil olmak üzere iki türlüdür. 
Söz ile gerçekleşen sebepler ancak inşa cümleleri ile meydana gelir. Burada sö
zün sebebiyetinin inşa ve haberi cümle olmasından daha genel olduğu kastedil
mişse, bu mümkün değildir. Yok eğer mutlak sebebiyetin fiil ve söz olmasından 
daha geniş olduğu kastedilmişse bu kabul edilir. Ama bunun da, size bir faydası 
yoktur. 

Netice olarak şunu deriz: Zıhar yapan kimsenin hanımına "Sen benim için 
anamın sırtı gibisin . "  demesi inşa ve haber cümlesini de kapsar. Şöyle ki; kendisi 
ile haram kabul etmenin kastedilişi bakımından bu ifade, inşa cümlesidir. Kadı
nın erkeğin anasının sırtına benzetilmesi bakımından ise haber cümlesidir. Bu 
yüzden Hak Teala bu ifadeyi çirkin ve yalan söz olarak tavsif etti. Bu ifade, inşa 
olması bakımından çirkin ,  yalan olması bakımından ise haberdir.487 

s-ı�i d) jjJ 1�� !.ro lr-.iJı 0 l..5 ıj.f � _,..;. )) '11 0_,�� lr-.Jı �ı 
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5. Allah 'a ve Peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler 

nasıl alçaltıldı ise öyle alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmişizdir, 
bunları inkar edene alçaltıcı azap vardır. 

Tefsiri : 

Bu ayette geçen � kelimesi, alçaltmak, rezil etmek, yere çarpmak gibi an
lamlara gelir. Nadr ile İbn Kuteybe bu kelimenin "kin beslemek ve üzüntü duy
mak" anlamına geldiğini söylemişlerdir. 

Tefsir alimleri şöyle demiştir: ı).;5 fiili, helak oldular, rezil oldular, ve üzüntüye 
gark oldular anlamına gelir. Allah'a karşı koyan üzüntüye gark olmuştur. Eğer 
nefsi ve malı hakkında güvence almış olsaydı üzülmezdi, aksine çok sevinirdi. 
Gönlü Allah ve Resulü'nden -sallallahu aleyhi vesellem- dolayı hoşnut olurdu. Canı 
ve malı konusunda kendini güvende hissederdi . O zaman üzüntü nedir bilmezdi. 
Nitekim şu ayetin şu kısmı da bunu desteklemektedir: "Kendilerinden öncekiler 
nasıl alçaltıldı ise" 

487 Bedfıiu'l-fevfıid, I, 1 1 -15.  
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Allah Teala kendisine karşı koyanları, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi 
alçalmaya uğramaktan korkutmuştur. Çünkü helak etmek, Allah katından gelir. 
Ya da O'nun kullarının ve dostlarının eliyle olur. "Allah, 'And olsun ki Ben ve 
peygamber/erim üstün geleceğiz. ' diye yazmıştır. "488 ayeti, "Allah ' a ve Peygam
berine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kimselerle beraberdirler. "489 ayetinden 
sonra gelmiştir. Bu da göstermektedir ki; karşı gelmek, bir taraf galip gelince
ye kadar düşmanlık besleyip mücadele etmektir. Bu da ancak savaşan taraflar 
arasında meydana gelir. Barış içinde yaşayan insanlarda bu durum yaşanmaz. 
Şimdi, karşı koyanın barış içinde olan taraftan olmadığı anlaşıldı .  O halde onun, 
bir güvenceye sahip olduğu düşünülemez. 

Allah Teala'nın sünneti, peygamberlerinin galip gelmesinin delil ve güç kul
lanmak şeklinde iki türlü meydana gelmesiyle tecelli etmiştir. Düşmanlarına karşı 
savaşmasını emrettiği elçileri, onları mağlup etmiştir. Onlara karşı savaşmakla 
emrolunmayan elçilerin düşmanları ise helak olmuştur. 

ii.:ıl>...JI (karşı gelmek) zorluk çıkarmak (:ü�I) anlamına gelir. Çünkü bu keli
me kesmek, ayırmak, parçalamak anlamına gelen ..WI kökünden türemiştir. Keza 
;;_;�\kelimesi �\ kökünden, ö l.:ıUI (düşmanlık etmek) kelimesi de ö3.ı.,, kökün
den türemişlerdir. Her iki kök de yan anlamına gelir. Dolayısıyla bu kavramlar 
taraflardan birinin bir kenarda, düşmanının ise öbür kenarda durması anlamını 
ifade eder. Bütün bu kavramların ortak özelliği hepsinin ayrılmayı ifade etmesi
dir. Bütün bunlar ancak sözleşme yaptığımız insanlar ile aramızda bulunan ba
ğın kopmasıyla yaşanabilir. Aramızdaki bağ kopmadan kesinlikle bu kavramların 
ifade ettiği manalar yaşanmaz. Bu durum şunu açıklığa kavuşturmaktadır ki; 
aramızdaki bağ bir tür sebeptir. Bu sebep varken ayrılık ve düşmanlık meydana 
gelmez. Eğer iki taraf arasındaki ilişki karşı koymak tabiri ile ifade edilecek tarza 
gelirse, bu durumda şu ayetin hükmü geçerli olur: "Vurun boyunlarına! Vurun 
onların bütün parmaklarına! Bu söylenenler, onların Allah 'a ve Resulüne karşı 
gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, aza
bı şiddetli olandır. "490 Bu ayette Allah Teala meleklere karşı tarafın boyunlarını 
vurmasını emretmiştir. Gerekçe olarak da onların karşı koymalarını göstermiştir. 
Her kim bu şekilde karşı koyarsa, boynunun vurulması vacib olur. Allah' a  ve 
Resulüne karşı koyanların boynunun vurulması gerekir.491 

·------·· - ---
488 el-Mücadele 58/2 1 .  
489 el-Mücadele 58/20. 
490 el-Enfal 8/12-13.  
491 Ahkamu ehli'z-zimme, i l ,  826-827 .  
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6. O gün Allah onların hepsin i diriltecek ve yaptıkların ı  kendilerine 
haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. 
Allah her şeye şahittir. 

7. Göklerde ve yerde olanları Al/ah 'ın bildiğini görmüyor musun ? 
Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O' dur. Beş kişinin 
gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O' dur. Bunlardan az veya çok ol
sunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraber
dir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıkların ı  haber verecektir. Doğrusu 
Allah, her şeyi bilendir. 

8. Gizli konuşmaktan menedildikten sonra yine o yasaklananı yap
maya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelmek husu
sunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman 
seni, Allah 'ın selamlamadığı bir şekilde selômlıyorlar. Kendi içlerinden 
de: Bu söylediklerimiz yüzünden Allah 'ın bize azap etmesi gerekmez 
miydi? derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dö
nüş yeridir orası! 

9. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağın ız zaman günahı, 
düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. iyilik ve takvô.yı 
konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah 'tan korkun. 
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1 0. Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. 
Oysa şeytan, Allah 'ın izni olmadıkça, m üminlere h içbir zarar veremez. 
Müminler Allah 'a dayanıp güvensinler. 

1 1 .  Ey iman edenler! Size "Meclislerde yer açın" denilince yer açın 
ki Allah da size genişlik versin. Size "Kalkın" denilince de kalkın ki Allah 
sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. 
Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Tefsiri : 

1 1 .  ayette geçen �l..Jı kelimesindeki elif-lam takısı istiğrak için değildir. Ancak 
1 

ahd içindir. Buna göre bu lafız "Allah'ın peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem-
gönderdiği ilim" anlamına gelir. Dolayısıyla sahabeden bu ilme sahip olanlara 
uymak vaciptir. 
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12. Ey iman edenler! Peygamber ile gizli (özel) bir şey konuşacağınız 
zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin iz. Bu sizin için daha 
hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, 
Allah bağışlayan, esirgeyendir. 

13. Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz mu 
Çünkü yapmadınız. Allah sizi affetti. Artık namaz kılın, zekat verin, 
Allah 'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıkların ızı haber alandır. 

14.  Allah 'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri gör
medin mi? Onlar ne sizdendir/er, ne de onlardan. Bile bile yalan yere 
yemin ediyorlar. 

1 5 . Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yap
tıkları şey çok kötüdür. 

1 6. Yeminlerini kalkan yapıp Allah' ın yoluna engel oldular. Onlar 
için küçük düşürücü azap vardır. 

1 7. Onların ne malları, ne de evlatları kendilerini Allah 'a karşı koru
yamaz. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. 

18. Allah 'ın onların hepsin i yeniden dirilteceği gün, dünyada şu ye
min ettikleri gibi, Allah 'a da yemin ederler. Kendilerinin doğru yolda 
olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. 

1 9. Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah 'ı anmayı unutturmuştur. 
Onlar şeytanın taraftarlarıdır. Iyi bilin ki şeytanın taraftar/arı mutlaka 
kaybedenlerdir. 

20. Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kim
selerle beraberdirler. 

21 . Allah, ''And olsun ki Ben ve peygamber/erim üstün geleceğiz" 
diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. 

22. Allah 'a ve ahiret gününe inanan bir kavmin; babaları, oğulları, 
kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah 'a ve Peygamberine düşman 
olanlarla dostluk ettiğini göremezsin . Allah onların kalplerine imanı 
yazmış ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından 
ırmaklar akan Cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah on
lardan razı olmuş onlarda O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah 'ın 
taraftarlarıdır. Muhakkak ki başarıya ulaşacak olanlar, Allah 'ın taraftar
larıdır. 



HAŞR SÜRESİ 
[24 AyetJ 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde ne var yerde ne varsa Allah 'ı tesbih ve tenzih eder. O, 
üstündür, hikmet sahibidir. 

2. Ehl-i kitaptan inkar edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran 
O'dur. Siz onların çıkacakların ı  sanmamıştın ız. Onlar da kalelerin in, 
kendilerin i  Allah 'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah (O'nun aza
bı) ,  onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku dü
şürdü; öyle ki evlerini  hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle 
harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! ibret alın. 

3. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dün
yada (başka şekilde) cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için Cehennem 
azabı vardır. 

4. Bu, onların Allah 'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayı
dır. Kim Allah 'a karşı gelirse bilsin ki Allah ' ın cezalandırması çetindir. 

5. Hurma ağaçlarından, herhangi b irini kesmeniz veya olduğu gibi 
b ırakmanız hep Allah 'ın izniyledir ve O'nun yoldan çıkanları rezil etmesi 
içindir. 

6. Allah 'ın, onlardan (mallarından) Peygamberine verdiği ganimetler 
için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini 
dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. 

7. Allah 'ın, (fethedilen ) ülkeler halkından Peygamberine verdiği gani
metler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar 
içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir 
devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa 
ondan da sakının.  Allah 'tan korkun. Çünkü A/lah 'ın azabı çetindir. 

8. Allah 'ın verdiği bu ganimet malları, yurtlarından ve mallarından 
uzaklaştırılmış olan, Allah 'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah 'ın dinine 
ve Peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar 
bunlardır. 

9. Daha önceden Medine 'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yer
leştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara 
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık h issetmezler. Kendileri za
ruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsi
n in cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 

Tefsiri : 

Allah Teala 7 .  ve 8 .  ayetlerde Peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem- nasip 
ettiği fey gelirlerinin tamamının burada zikredilen kimselere ait olduğunu bildir
di . Daha önce zikredilen beş kesime hasretmedi. Daha doğru ifade ile, herkesi 
kapsayacak biçimde genelleştirdi .  
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Fey gelirleri hem ganimetin dağıtıldığı özel yerlere -ki bunlar humus ehlidir
hem de sarfedilecek genel yerlere dağıtılır. Muhacirler, ensar ve kıyamete kadar 
onlara tabi olanlar bu gelirden pay alacaklar arasına girer. Bundan dolayıdır ki 
Hz. Ömer şöyle demiştir: "Allah' a  yemin olsun ki ! Hiç kimse bu mala diğerin
den daha layık değildir. Ben de bu mala herhangi birinden daha layık değilim. 
Allah'a yemin olsun ki! Köleler hariç bütün Müslümanların bu malda payı vardır. 
Ancak hepimizin derecesi Allah'ın kitabına ve Hz. Peygamber' in ayrımına göre
dir. Mesela kiminin katlandığı sıkıntılar, kiminin İslam'a daha önce girmesi, kimi
nin ailesi, kiminin ihtiyacı göz önüne alınır. Allah'a yemin olsun ki, ben aranızda 
olduğum sürece, San'a'daki bir dağda koyunlarını otlatan çobana bu maldan 
düşen pay ulaşır. "492 

Fey ayetinde belirtilenler ile humus ayetinde493 belirtilenler aynı kimselerdir. 
Muhacirler, Ensar ve onlara tabi olanlar humus ayetinin kapsamına girmezler. 
Çünkü onlar fey gelirlerinden pay alırlar. Kendilerini humus verilen kimselerin 
ise iki hakları vardır: Birincisi humustan kazandıkları hak; ikincisi, fey gelirlerinin 
genelinden elde ettikleri umumi haktır. Onların hem ganimetlerde hem de fey 
gelirlerinde payları vardır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- fey gelirlerinin tamamını hak eden
ler arasında dağıtması, miras, vasiyet ve diğer mülkler gibi mülk sahiplerinin or
tak olduğu bir mülkün taksimatı gibi değildir. Aksine, ihtiyaç ve maslahat doğrul
tusundadır. İslam' a katkı sağlayan ve bu uğurda sıkıntılara katlananlara verilir. 

Bunun gibi humus da hak edenlere dağıtılır. Kur'an'a göre hem humusun 
hem de feyin dağıtılacağı yerler birdir. Bu konuda beş sınıf belirlenmesi, bunların 
kesinlikle fey gelirlerinden pay alacak zümreler olduğunu gösterir. Humus gelir
leri de bunlardan başkasına verilmez. Tıpkı zekatın , ayette belirlenen kimselerin 
dışına verilemeyeceği gibi .  Haşr suresindeki ayette bahsi geçen genel fey, bu 
ayette kendilerinden bahsedilen kimselere verilir. Bunların dışında hiç kimseye 
verilmez. Bundan dolayıdır ki; İmam Malik, İmam Ahmed ve daha başka alimler, 
Rafizllerin fey gelirlerinde hiçbir haklarının olmadığına dair fetva vermişlerdir. 
Çünkü onlar, ne muhacirdir, ne ensar, ne de onlardan sonra gelip şöyle diyenler-

, 1 ., � ' J  " � • J s • ,. • 
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492 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 1, 281 .  Ahmed Şakir bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
Ancak senedinden Muhammed İbn Müyesser vardır. Hafız onun zayıf olduğunu söylemiştir. 
Bu rivayeti Ebu Davud Nüfeyli kanalıyla Muhammed İbn Seleme' den nakletmiştir. elbani 
bu rivayet hakkında hasen-mevkuf demiştir. bk. Elbani, Sahlhu Ebl Davud, il, 569. 

493 Humus ayeti ile şu ayet kastedilir: "Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun 
birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, 
ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, 
yetimlere, yoksullma ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkı�ıla kadirdir." el-Enfal 8/41 .  [Mü
tercim] 
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önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere 
karşı h içbir kin b ırakma!)494. Medine ehlinin mezhebi bu doğrultudadır. Şeyhu' l
İslam İbn Teymiyye de bunu tercih etmiştir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- sünneti ve raşid halifelerin uygulamaları da bunun doğru 
olduğunu gösterir. 

Alimler zekat ve humus ayetinin yorumu hakkında farklı görüşler benimse
mişlerdir. Mesela İmam Şafü şöyle demiştir: "Zekat ve humus gelirleri, dağıtılaca
ğı bütün sınıflara verilmelidir. Her bir sınıftan, en az üç kişiyi kapsayacak şekilde 
dağıtılmalıdır." İmam Malik ve ehl-i Medine ise şöyle demiştir: "Bu gelirler, ayette 
belirtilen zümrelere verilir. Onlardan başkasına verilmez. Zekat ve fey gelirlerinin, 
dağıtılabileceği zümrelerin tamamına dağıtılması gerekmez." İmam Ahmed ve 
Ebu Hanife ise zekat konusunda İmam Malik gibi; humus konusunda ise İmam 
Şafii gibi hükmetmişlerdir. 

Dini referansları, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ve raşid halife
lerin uygulamasını düşünen herkes, bunların Medine ehlinin görüşüne delalet 
ettiğini görür. Allah Teala humusu hak edenleri feye de layık görmüştür. Onların 
durumuna önem verdiği için tek tek belirtmiştir. Ganimetler sahiplerine aittir. Hiç 
kimse bu konuda onlara ortak değildir. Hal böyle olunca Allah Teala ganimetin 
beşte birini humus ehline ayırdı . Fey gelirleri ise falancaya veya filancaya ait de
ğildir. Fey gelirlerinin tamamı, humus ehline, muhacirlere, ensara ve onlara tabi 
olanlara aittir. Böylece Allah Teala, humus ve fey gelirlerini , verilecek zümreler 
bakımından birleştirdi .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın hakkını 
ve kendi payını İslam' ın maslahatları çerçevesinde harcıyordu. Geri kalan4/5 ' ini 
ise, önem sırasına ve ihtiyaca göre dağıtıyordu .  Mesela bu gelirden bekarları 
evlendiriyordu. Borçlu olanların borçlarını ödüyordu. İhtiyaç sahiplerine yardım 
ediyordu. Bekarlara bir pay; evlilere iki pay veriyordu. Ne o -sallallahu aleyhi ve
sellem-, ne de raşid halifeleri, yetimleri, yoksulları, yolda kalmışları ve akrabaları 
bir zümre gibi telakki etmiştir. Aksine feyin geri kalan4/5 ' ini onların arasında 
eşit biçimde dağıtıyordu. Bir zümreye diğerlerine göre fazla vermiyordu. Zekatta 
da aynı uygulamayı yapıyorlardı .  İşte Allah Resulü'nün tartışmayı sona erdiren 
uygulaması böyleydi . Bu, mutlak doğrudur.495 

Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş 
olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara veri
lenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık h issetmezler. Kendileri zaruret 
içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 
cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 

494 el-Haşr 59/10 .  
495 Zadu'l-maad, V, 84-47. 
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Allah Teala, ensarın muhacirleri kendi nefislerine tercih ettiklerini, tercih et
tikleri şeyin de, bir insanın onun hakkında cimrilik yapmaktan korunduğu za
man kurtuluşa ereceği bir şey olduğunu haber verdi .  Bu da kuşkusuz, dünyalık 
fazlalıklardır. itaatlere ayrılmış vakitler değildir. Çünkü hakiki manada kurtuluş, 
bu vakitlere cimri birinin mala bağlandığı gibi bağlanmaktadır. Vakti konusunda 
cimri olmayan kimseleri insanlar, yeryüzünde iflasa terk eder. Vakit konusunda 
cimri olmak, kalbi imar eder ve sermayeyi korur. Allah Teala'nın iyi işler yapmak 
için yarışılmasını , koşuşturulmasını ve çırpınılmasını emretmesi bunu gösteren 
delillerdendir. Bu ameller, ibadet vakitlerini başkalarıyla paylaşmanın zıddıdır.496 

1 O. Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve 
bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, 
iman edenlere karşı h içbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok 
şefkatli, çok merhametlisin! 

496 Tariku' l-hicreteyn, s. 278. 
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1 1 .  Münafıkların, kitap ehlinden inkôr eden dostlarına "Eğer siz yur
dunuzdan çıkartılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız; sizin 
aleyhin izde kimseye asla uymayız. Şayet sizinle savaşırlarsa mutlaka size 
yardım ederiz" derler. Allah, onların yalancı olduklarına şahidlik eder. 

12. Anda/sun, eğer onlar çıkarılsa/ar, onlarla beraber çıkmazlar; sa
vaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler; yardım etseler bile arka
larını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. 

13. Onların içlerinde size karşı duydukları korku, Allah 'a olan kor
kularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar anlamayan b ir toplu
luktur. 

14 .  Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmak
sızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise 
çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. 
Böyledir, çünkü onlar aklın ı  kullanmayan bir topluluktur. 

15 .  (Onların durumu) kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının 
cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlara acıklı bir azap vardır. 

1 6. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şey
tan insana "İnkôr et" der. İnsan inkar edince de: Ben senden uzağım, 
çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah 'tan korkarım, der. 

1 7. Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedf kalacakları ateş olacaktır. 
İşte bu, zalimlerin cezasıdır. 

18. Ey iman edenler! Allah 'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladı
ğına baksın. Allah 'tan korkun. Çünkü Allah yaptıkların ızı haber almak
tadır. 

Tefsiri : 

17 .  ayette Allah Teala, kullara yarın için ne hazırladıklarına bakmasını em
retti. Bu emir, kulların işlediklerinin muhasebesini yapmasını ve yaptıkları ile 
Allah'ın huzuruna çıkıp çıkmayacağını düşünmelerini de içerir. 

Burada bakmak ile kulun, ahiret günü için tam bir hazırlık içinde olması, 
kendisini Allah ' ın azabından kurtaracak ameller işlemesi ve Allah katında yüzü
nü ağartacak ameller yapması kastedilmiştir. Nitekim Hz. Ömer şöyle demiştir: 
"Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz! Tartıya konmadan önce 
kendinizi tartınız! Büyük buluşma günü için süsleniniz. "O gün siz huzura alınır
sınız, h içbir şeyiniz gizli kalmaz. "497 Veya sözlerini şöyle tamamlamıştır: O gün 
amellerinizi bilen birinin huzuruna çıkarılırsınız. "498 

497 el-Hakka 69/18. 
498 İbnu' l-Cevzi, Tarihu emiri'l-mü'minin Ömer İbn Hattab, s. 1 76-1 77; Ebu Nuaym, Hilye, L, 

52. 
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1 9. Allah 'ı unutan ve bu yüzden Allah 'ın da onlara kendilerini unut
turduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. 

Tefsiri: 

Onlar Rablerini unutunca Rableri de onları unutmuş ve kendilerini de onlara 
unutturmuştur. Nitekim bir başka ayette Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Onlar 
Allah 'ı unuttular. Allah da onları unuttuf"499 Allah Teala kendisini unutanları iki 
şekilde cezalandırmıştır: 

a- Kendisi de onları unutarak, 

b- Onlara kendilerini unutturarak. 

Allah ' ın bir kulu unutması, onu kendi haline bırakması, kaybolmaya terk et
mesi ve ondan ilgi ve alakasını kesmesi anlamına gelir. Bu durumda onun helak 
olması, an meselesidir. Ona kendisini unutturması ise, yüce zevklerini, mutluluk, 
kurtuluş ve ıslah vesileleri ile kemale ereceği davranışların tamamını unuttur
ması anlamına gelir. Böylece bunların hiçbiri o kulun aklına gelmez. Ne bunları 
anar, ne de gayretini bu yöne doğru çevirir. Dolayısıyla bunları arzulamaz bile . 
Bunlardan hiçbiri aklına gPlmez. Bu yüzden de onlara yönelmez. Aynı şekilde 
Allah Teala o kula kendi ayıplarını, eksik yönlerini ve kusurlarını da unutturur. 
Bu nedenle aklına bunları telafi etmek gelmez. Yine Allah Teala o kula, nefsi 
ve kalbi hastalıklarını ve bunlardan dolayı çektiği acıları unutturur. Dolayısıyla 
aklına bunları tedavi etmek gelmez. Fesada ve helake sürüklendiği hastalıkları 
yenmek için çaba sarfetmez. O, dertlerin perişan ettiği bir hastadır. Hastalığı onu 
yok oluşa sürükler. Ama o hastalığını hissetmez. Dolayısıyla onu tedavi etmek, 
aklına bile gelmez. İşte bu genel ve özel en büyük cezadır. Kişinin kendisini ihmal 
edip kayboluşa terk etmesinden, maslahatları , hastalığı ve hastalığının çaresi ile 
ilgilenmemesinden, mutluluğunun, kurtuluşunun ,  düzelmesinin ve Cennetteki 
ebedi yaşamının vesilelerini bırakmasından daha büyük bir ceza olabilir mi!500 

Onlar Allah ' ı  zikretmeyi, övmeyi, yüceltmeyi ve O'na hamd etmeyi unutun
ca Allah Teala da rahmet ederken onlar yokmuş gibi davrandı. Kendi çıkarlarını 
onlara unutturdu. Bu yüzden bunları öğrenip peşine düşemediler. Neticede ku
sur ve eksiklikleri ile beraber onları mühmel bir şekilde bıraktılar.501 

499 et-Tevbe 9/67., 
500 el-Cevabu'l-kafi, s. 1 50- 15 1 .  
501 es-Savaiku' l-mürsele, iV, 1481 .  
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Allah Teala, kendisini unuttukları için onları, kendi kendilerini unutmakla 
cezalandırdı. Bu yüzden onlar, maslahatlarını unuttular. Dolayısıyla onlara uy
gun davranamadılar. Aynı şekilde kusurlarını da unuttular. Bu yüzden onları dü
zeltme yoluna gidemediler. Manevi hazları da unuttular. Bu nedenle onlardan 
istifade edemediler. 

İnsanların en fazla aldığı hazlardan ve en büyük menfaatlerinden biri , Rab
bini ve yaratıcısını anmalarıdır. Çünkü kişi, ancak Allah' ı anmak, sevmek, O'na 
itaat etmek, yönelmek ve O'nun dışındaki her şeyden yüz çevirmekle mutlu olur, 
huzur bulur, kurtuluşa erer ve düzelir. Fakat onlar Allah' ı unuttuğu için, Allah da 
bütün bunları onlara unutturmuştur. Onların bu unutması ikinci bir unutmaya 
daha neden olmuştur. Bu halleri, Allah' ı unutmayıp zikreden kimselerin duru
munun tam tersidir. Çünkü Allah Teala bu kimselere maslahatlarını hatırlatmıştır. 
Kendileri de buna göre hareket etmiştir. Kendilerini eksik yönlerine muttali kılmış
tır. Onlar da eksik yönlerini gidermişlerdir. Kendilerine yüce hazları bildirmiştir. 
Onlar da bunlara doğru koşmuştur. Ancak diğerlerini, kendisini unuttuklarından 
ötürü cezalandırmıştır. Bu nedenle imanı, kendisini sevmeyi, zikretmeyi ve ken
disine şükretmeyi onlara unutturmuştur. Nihayet onlar, kalpleri bu amellerden 
uzaklaşınca, bunların zıtlarına çaresiz kucak açmışlardır. 

Bu durum, Allah Teala' nın bu tür insanlar için inkar ve günahı takdir etmesi 
hususunda tecelli eden mükemmel adaletini açıklar. Bu insanlar için inkar ve gü
nahı takdir etmek O'nun adaletinin bir parçası olduğuna göre, bunlardan dolayı 
onları cezalandırması daha adil olur. 

Allah Teala'nın kulları arasında hükmü geçer. Onlar hakkında meydana ge
len kazası adildir. Kullar hakkında, sebep ve müsebbep olmak üzere iki kazası 
vardır. Her ikisi de adildir. Allah Teala kendisini anmayı terk eden ve sevdiği 
işleri yapmaktan vazgeçen kullarını kendi kendilerini unutmakla cezalandırır. Bu 
unutma, onların Allah'ın hoşuna gitmeyen, öfkesini kabartan fiiller yapmasına 
neden olur. Bu da adaletin bir yansıması olan Allah'ın kazası ile meydana gelir. 
Onun yaptığı ve yapmadığı işler üzerine çeşitli cezalar gerekir. Bu cezaların mut
laka olması gerekir. Bu cezalar, sebep-müsebbep ilişkisi gibi ortaya çıkar. Allah 
Teala'dan gelen tartışmasız adalettir. Hem başında hem de sonunda kul için 
adalettir. Allah Teala bu adaleti ile ihsanda bulunmuştur. Bundan dolayı sevilir, 
övülür ve herkes tarafından hamd edilir. Nitekim Hasan-ı Basri şöyle demiştir: 
"Cehennemlikler Cehenneme girdiklerinde Allah' ın harndi, kalplerindedir. Onu 
çıkarmaya bir yol bulamazlar. "502 

502 Şifau' l-alil, s. 135. 
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Allah Teala'yı zikretmeye devam etmek, kulun hem bu dünyada hem de 
öte dünyada bedbaht olmasına neden olacak Allah' ı  unutmamanın garantisi 
olur. Allah'ı unutmak kulun kendisini ve maslahatlarını unutmasına neden olur. 
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah' ı  unutan ve bu yüzden Allah ' ın 
da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın . Onlar yoldan çıkan 
kimselerdir." 

Kul kendini unutursa maslahatlarından yüz çevirir, bunları unutur ve onla
rın yerine başka şeylerle meşgul olur. Sonunda bozulup helak olur. Bu sondan 
kurtulamaz. Böyle birinin durumu ekini, bostanı , sürüsü veya daha başka maddi 
imkanları olan birine benzer. Düzgün ve güzel olması kişinin gayretine bağlı olan 
şeyler, insanın ihmali, unutması, başka şeylerle meşgul olması ve maslahatına 
göre hareket etmemesi sonucu bozulur. Böyle davranıldığı sürece bu sonuç ka
çınılmazdır. Bu gerçek, kişinin yerine başkasını görevlendireceği yerlerde geçer
lidir. Öyleyse kişinin kendisinin yerine bir başkasını görevlendiremeyeceği yer
lerde durumu elbette daha vahimdir: Kendini ihmal edip unutur, maslahatını 
bırakıp başka şeylerle meşgul olur, riayet etmesi gereken şeylere riayet etmez ve 
kendisi ile ilgilenmezse artık onun uğrayacağı fesad, helak ve bedbahtlık tahmin 
edilemez kadar büyük olur. . .  Onun böylesine kötü bir sondan kurtulmasının tek 
yolu vardır o da Allah' ı zikretmeye devam etmek, O'nun ismini dilinden düşür
memek, bunu bir yaşam tarzı, almadığı zaman vücudunun dirençsiz kalıp hasta 
olacağı gıda, şiddetli susuzluk anında su, sıcak ve soğuk zamanlarda korunmak 
için giyelen elbise , şiddetli soğukta barınacağı yuva gibi düşünmektir. Gerçek
ten kulun Allahı zikretmeyi bu konumda veya bundan daha ileri bir konumda 
görmesi gerekir. Hiç bedenin rahatsızlığı ve helakı ile ruh ve kalbin rahatsızlığı 
ve helakı karşılaştırılabilir mi?! Bedenin maruz kalacağı fesad ve helak mutlaka 
düzeltilir. Ama kalbin ve ruhun maruz kalacağı helakın ne düzelmesi olur ne de 
bundan kurtulmak mümkündür. . .  

Zikrin ve zikri devam ettirmenin sadece bu faydası olsa, bu bile fazlasıyla 
yeter. Kim Allah ' ı  unutursa Allah da bu dünyada ona kendisini unutturur ve 
kıyamet günü onu azapta unutur.503 

503 Şifau' l-alil, s. 135. 
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20. Cehennemliklerle Cennetlikler bir olmaz. Kurtulan/ar ancak 
Cennetlik olanlardır. 

21 . Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik muhakkak ki onu Allah 
korkusundan baş eğerek parça parça o/muş görürdün. Bu örnekleri dü
şünsünler diye insanlara veriyoruz. 

22. O görüleni de görülmeyeni de bilen kendisinden başka ilah ol
mayan Allah 'tır. Çok esirgeyen, çok merhamet edendir. 

23. O kendisinden başka ilôh olmayan, hüküm sahibi mukaddes, 
esenlik veren, güven veren gözetip koruyan üstün ve galip olan otorite 
sahibi, gerçekten ulu olan Allah 'tır. Yüce Allah onların ortak koştukla
rından münezzehtir. 

24. O yaratan, yoktan var eden, varlıklara şekil veren Allah 'tır !simle
rin en güzelleri O'na aittir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nu takdis 
etmektedir. Üstün güç sahibi ve herşeyi h ikmeti uyarınca yapandır. 



MÜMTEHİNE SÜRESİ 
[13 AyetJ 
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Rahmôn ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazan
mak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara 
sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa 
onlar, size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Rabbiniz Allah 'a inandığın ız
dan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin 
saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi b ilenim. Sizden kim 
bunu yaparsa (onları dost edin irse) doğru yoldan sapmış olur. 

2. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size el
lerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edivermenizi is
temektedirler. 

3. Kıyamet günü yakınların ız ve çocuklarınız size fayda veremezler. 
Allah aranızı ayırır. Allah, yaptıklarınızı görendir. 

4. İbrahim 'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel 
bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve Allah ' ı  
bırakıp taptıkların ızdan uzağız. Sizi tan ımıyoruz. Siz bir tek Allah 'a 
inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke 
belirmiştir. " Şu kadar var ki, Jbrahim babasına: ''Anda/sun senin için 
mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah 'tan sana gelecek herhangi bir şeyi ön
lemeye gücüm yetmez" demişti. (0 müminler şöyle dediler: )  Rabbimiz! 
Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. 

5. Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerle imtihan etme; bizi bağışla, doğrusu 
sen, güçlü olan, Hakim olansın. 

6. Anda/sun, Allah 'ı ve ahiret gününü arzu edenler için, bunlarda 
güzel örnekler vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah, zengindir, övül
meye lôyık olandır. 

7. Belki de Allah sizinle, onlardan düşman olduklarınız arasına ağır 
sevgi koyar, Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. 

8. Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtların ızdan çı
karmayanlara iy ilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. 
Çünkü Allah, adaletli olanları sever. 

9. Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan 
çıkaranları ve çıkarı lmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi 
yasaklar Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. 

Tefsiri : 

Allah Teala surenin başında Müslümanların kafirleri dost edinmesini yasak
lamıştı. Kafirlerle onlar arasındaki sevgi bağını koparmıştı .  Buradan hareketle 
bazı sahabller, kafirlere güzel davranıp iyilik yapmanın onları dost edinmek ve 
onlara karşı sevgi beslemek olduğu yanılgısına düşmüştü . Halbuki Allah Teala 
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bunları yasaklamamıştı. Hatta bunlar, kendisinin sevdiği, hoşlandığı ve herkes
ten de istediği davranışlardı. Yasaklanan ise , kafirlerin dost edinilmesi ve onlara 
karşı sevgi beslenmesi idi. Hiç kuşkusuz Allah' ı  inkar etmek ve Peygamber' ini 
yalanlamayı hak etmemin bir şartı ve gereği saymak, yasaklanan kafirleri dost 
edinmenin en büyük örneklerinden biridir. 
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1 0. Ey iman edenler! Mümin kadınlar h icret ederek size geldiği za

man, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz 
de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kafirlere geri 
göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal ol
mazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehir
lerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah 
yoktur. Kafir kadınları nikahın ızda tutmayın, sarfettiğinizi isteyin. Onlar 
da sarf ettiklerini istesinler. Allah 'ın hükmü budur. Aranızda O hükme
der. Allah bilendir, h ikmet sahibidir. 

Tefsiri : 

Hicret ile birlikte hemen boşanmanın gerçekleştiğini iddia edenler şöyle de
mişlerdir504: "Bu, Allah ' ın hükmüdür . . .  Hiç kimsenin bu hükmün dışına çıkması 
helal değildir. Bu ayette Allah Teala, mümin kadınların kafirlere iade edilmesini 
kesinlikle haram kılmıştır. Açıkça Allah Teala, evli olsalar bile bu kadınlarla ev
lenilebileceğini ifade etmiştir. Hatta böyle bir kadının kocası, onun iddet döne
minde veya sonrasında Müslüman olsa bile artık aralarında nikah bağından söz 
edilemez. Özellikle de hicret eden kadınların, hayız görerek hamile olmadıkları 
anlaşılınca bu durum daha da kesinlik kazanır. Bu da göstermektedir ki, hicret 
ile nikah bağı kopar. 

Ayetin "Kafir kadınları nikahınızda tutmayın!" bölümü Müslüman birinin 
iman etmeyen hanımını nikahı altında tutmamakla emrolunduğunu açıkça ifade 
eder. Kişi ne zaman Müslüman olursa, kafir hanımı derhal ondan boş olur. 

504 Bu ifade tercümenin anlaşılması için ana kaynaktan tarafımızca alıntılanmıştır. [Mütercim] 
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Ayetin "Bunlar onlara helô.l değildir. Onlar da bunlara helô.l olmazlar. · bölü
mü ise, bütün vakitlerde bu eşlerin birinin diğerine haram olduğu konusuda ga
yet açıktır. Bu konuda ayetten çıkarılan dört delil bunlardır. Bu yüzden munkatı' , 
mürsel ve birbiriyle çelişkili rivayetleri bir tarafa bıraktık. Çünkü Allah Teala'nın 
kitabında problemlerin gerçek çözümü vardır. " 

Diğerleri ise şu şekilde cevap vermiştir: "Allah' ın ayeti başımızın tacıdır. 
Rabbimizin sözünün başımızın üstünde yeri vardır. Ancak ayeti düzgün te 'Vıl 
etmediniz. Aksine çarpıttınız. Çünkü ayette, bu durumda karı kocanın derhal 
ayrılacağına dair bir delil yoktur. Sahabe ve tabiundan hiç kimse bu ayeti bu 
şekilde anlamamıştır. 

Ayetin "Onları kô.firlere geri göndermeyin . " bölümü, Allah'a ve peygambe
rine hicret eden kadınların kafirlere geri verilmesini yasaklamaktadır. Dolayısıyla 
bu ayette kadının, kocasının Müslüman olup Allah ve Resulü 'ne hicret etmesini 
beklememesini gerektiren bir delil yoktur. Ayeti bu şekilde anlayanlar gerçekten 
de yanılmışlardır. 

Ayetin "Bunlar onlara helôl değildir. Onlar da bunlara helô.l olmazlar. " bö
lümünde de benzer durum söz konusudur. Çünkü bu ifade Müslümanlar ile 
kafirlerin evlenmesinin haram olduğunu, birbirleriyle evlenemeyeceklerini bildi
rir. Bunda önce Müslüman olanın eşinin Müslüman olmasını bekleyemeyeceği
ne, sonra eşinin Müslüman olması durumunda onunla yeni bir nikah olmadan 
birlikte olamayacağına dair bir delil yoktur. 

Ayetin "Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size 
bir günah yoktur. " bölümüne gelince, burada Müslümanlara hitap edilmiştir. Eş
lerinden kesin biçimde boşanıp onlarla yollarını ayırdıkları zaman mümin mu
hacir kadınlarla evlenebilmeleri konusunda onların önünde bulunan engeli kal
dırmıştır. Bu da ancak, kadının iddetinin sona ermesi ve rızası ile olur. Kuşkusuz 
kadının iddeti bitince dilediği ile evlenebilir. Ya da, kocasının Müslüman olmasını 
bekler. Eğer kocası Müslüman olursa, ya ilk nikah sayesinde ona döner - ki biz 
de bu görüşten yanayız - ya da sadece iddetin dolması ile nikah akdinin feshe
dileceğini düşünenlere göre yeni bir nikahla döner. 

{Eğer "Kadın kocasına bağlı olarak kalır. İddeti sona erdikten sonra dilese 
de dilemese de evlenmesine izin vermeyiz ." dersek}5°5, bu durumda ayet aley
himize delil olur. Ne biz ne de bizim dışımızda herhangi bir Müslüman böyle dü
şünmüştür. Doğrusu şu ki , kadın kendi kararını kendisi vermeye herkesten daha 
çok hak sahibidir. Dilerse evlenir dilerse kocasını bekler. 

Ayetin "Onları kô.firlere geri göndermeyin. " bölümü ise , müşrik kadınların 
nikahını sürdürme isteğini yasaklamayı içerir. Burada şirke ve küfre devam eden 

505 Bu ifadeyi asıl kaynaktan bulup tercüme etme ihtiyacı hissettik. bk. İbn Kayyim, Ahkamu 
ehli'z-zimme, il, 687 .  [Mütercim] 
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kadınlar ile nikah bağının sürdürülmesi yasaklanmıştır. Onların Müslüman ol
masını, sonra eski nikah ile evliliğin sürdürülmesini beklemek yasaklanmamış
tır. Eğer kadının Müslüman olmasını beklerken onunla nikah bağını sürdürdüğü 
itirazı yöneltilecek olursa şöyle cevap veririz: Durum iddia edildiği gibi değildir. 
Kadın, iddeti dolduktan sonra kesinlikle ondan ayrılmıştır ve başkasıyla evlene
bilir. Eğer kadının nikahı onun elinde olsaydı asla evlenemezdi. Ayrıca ayet-i 
kerime ,  şuna delalet etmektedir: Bir adam Müslüman olur, ama hanımı Müslü
man olmazsa , karısıyla nikah bağını sürdürmez. Aksine ondan ayrılır. Eğer kadın 
daha sonra Müslüman olursa, erkek önceki nikahı ile onu eş olarak kabul eder. 
Bu durumda o, kafir değil , Müslüman bir kadını nikahı altında tutuyor demek
tir. Keza, müşrik kadınların nikahlanmasını mümin erkekler için haram kılınma
sı bu ayetten anlaşılmaz. Ancak "Müşrik kadınlar iman edinceye kadar onları 
nikahlamayın!"506 ayetinden anlaşılır. 

Bu ayet, kafirlere dönen kadınlar ile Müslümanlara hicret eden kadınlar 
konusunda müminler ile kafirler arasında Allah' ın verdiği hükmü içermektedir. 
{Hudeybiye} anlaşmasının şartlarından biri dileyenin Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- dinine ve ahdine gireceğini ,  dileyenlerin de Kureyş' in dinine ve 
ahdine gireceğini garanti ediyordu. Anlaşmadan sonra bazı kadınlar İslamiyet' i 
seçti. Bazıları da şirki seçip dinden döndü. Allah Teala da bu ayette , iki taraf 
arasında en güzel şekilde hüküm verdi. Müslümanların küfrü ve şirki tercih eden 
kadınlarla nikah bağlarını sürdürmelerini yasakladı .  Çünkü nikah bağının sür
mesi, bu tür kadınların dilediği kimselerle evlenmelerine mani oluyordu. Halbuki 
sözleşmeye göre Müslüman erkek ve kadınlardan kafirlere gidenler geri iade edil
meyecekti. Kafirlerden Müslümanlara gelenler ise iade edilecekti. Kafir bir kadın 
Müslümanlara gelince kocası ile nikah bağı sona erdi ve Müslümanlara onunla 
evlenmeleri konusunda izin verildi .  Müslümanlardan bir kadın kafirlere kaçar, 
kocası da onu boşamaz, aksine nikah bağını sürdürürse bu durumda kadın zarar 
görürdü .  Çünkü evlenemezdi . Aynı şekilde kocası da zarar görürdü. Zira onun 
nikahlı karısı olduğu halde başkasıyla evlenmesi ona zarar verirdi. Bundan do
layıdır ki , Allah ' ın kendisinden daha güzeli olmayan adil hükmü, Müslüman ile 
dinden dönen veya kafir olan hanımının derhal ayrılmasını gerektirdi .  Böylece 
dinden dönen kadının evlenmesine müsaade edildi .  Tıpkı hicret ettiği zaman 
Müslüman kadına evlenme imkanı tanındığı gibi .  İşte ayet bunu gerektirmekte
dir. Bu ayet, kadın Müslüman olduğu sırf Müslüman olmasından dolayı eşinden 
hemen ayrıldığını, ifade etmez. Aynı şekilde eşinin kendisinden bir müddet sonra 
Müslüman olması durumunda, kesinlikle onunla birlikte olamayacağı anlamına 
da gelmez. Ayetleri ve hadisleri hakkıyla anlamak gerekir. Bu ayet ile bu konuda 
nakledilen hadisler arasında en ufak bir çelişki yoktur. Hepsi aynı kandilden ışık 
saçar. Birbirlerini doğrulayıp tasdik ederler.507 

506 el-Bakara 2/221 
507 Ahkamu ehli-z'zimme, 1, 338-342. 
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Hz. Peygamber Kureyş ile karşılıklı olarak on yıl süreyle savaş yapmamak 
üzere barış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın şartlarından birine göre müşrik
lerden Müslüman olup Hz. Peygamber' in -sallallahu '.!leyhi vesellem- safına katılanlar 
tekrar onlara iade edilecekti. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanından 
onlara gidenler ise iade edilmeyecekti. Bu madde hem erkekleri hem de kadın
ları kapsayacak şekilde idi. Daha sonra Allah Teala bu maddenin kadınlarla ilgili 
kısmını kaldırdı (neshetti ) .  Erkeklerle ilgili kısmını ise olduğu gibi bıraktı . Peygam
berine ve müminlere şunları emretti: 

a) Mümin olarak kendilerine gelen kadınları imtihan etmelerini . 

b) Mümin olduklarını öğrendikleri zaman, onları müşriklere geri vermeme
lerini. 

c) Kocasının cinsel yönden kendisinden faydalanma imkanının kaybolması 
nedeniyle , bu kadınların mehirlerinin iade edilmesini . 

d) Müslümanlardan hanımı dinden çıkan kimselere, hanımlarına öde
dikleri mehirleri ödemelerini . Ancak bu mehrin ödenmesi ayette akbetmeye 
bağlanmıştır. 508 

Müslümünlann hicret eden kadının mehrini iade etmeleri gerekir. Ancak bu 
mehri olduğu gibi kadının müşrik kocasına iade etmezler. Önce kansı müşriklere 
kaçan kimsenin hanımına ödediği mehri verilir. İşte ayetteki akbetmenin anlamı 
budur. Bir başka ifade ile burada güç kullanıp ceza verme söz konusu edilme
miştir. 

Buna göre, kadının cinsel organından istifade etme hakkının kocasının mül
künden çıkması mütekawimdir. Kadının cinsel organından istifade hakkı, koca
nın karısına verdiği ve belirttiği mehir iledir. Mehr-i misil ile değildir. Nikah akdi 
kafirler tarafından kıyılmış olsa bile durum aynıdır. 

Müslüman kimse, hicret eden kadının iddet süresi dolunca mehrini vererek 
onunla evlenebilir. Yine burada, kadının cinsel organından yararlanma hakkının 
onun Müslüman olup hicret etmesiyle birlikte kocasının tekelinden çıktığına ve 
nikah akdinin feshedildiğine apaçık delil vardır. 

Bu ayette müşrik kadını Müslüman erkek ile; Müslüman kadının da kafir 
biri ile evlendirilmesinin haram olduğuna bir delil vardır. Ayetlerden çıkarılan bu 
hükümlerin bir kısmında icma' varken bir kısmında ihtilaf edilmiştir. 

Hudeybiye sözleşmesinin bu maddesinin neshedildiğini iddia edenlerin bir 
delili yoktur. Çünkü Hz. Peygamber'le -sallallahu aleyhi vesellem- kafirler arasında 

508 Burada 1 1 .  ayette geçen r.:.;i , ifadesi kastedilmiştir. Bu kelime, "elde olan" anlamına ge-
len akb kökünden türemiş olabileceği gibi, ukba kökünden de türemiş olabilir. 
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anlaşmaya varılan madde, Müslümanlara mümin olarak gelenlerin iadesi konu
sunda idi. Eğer bu madde sadece erkeklere yönelikse, kadınlar buna zaten dahil 
değildir. Yok eğer hem kadınları hem de erkekleri kapsıyorsa, Allah Teala bu mad
deyi tahsis etmiş demektir. Bu maddeden kadınların iadesini ayrı değerlendirmiş
tir. Şöyle ki; Müslümanlara mümin kadınları iade etmelerini yasaklayıp, bunun 
yerine onların mehirlerini kocalarına ödemelerini emretmiştir. Yalnız şu kadarı var 
ki, Allah Teala önce bu mehirden eşleri müşriklerin yanına kaçan Müslümanların 
hanımlarına ödedikleri mehirleri düşmelerini, sonra bu düşülen mehirleri de ha
nımları müşriklerin safına kaçan kimselere vermelerini emretmiştir. 

Ayetin son kısmında ise Allah Teala, bu hükmünün, kullar arasında verdiği 
bir hüküm olduğunu, bunun ilmine ve hikmetine dayandığını bildirdi . Böylece 
kendisinin verdiği bu hükmün önceki hükme zıt olmadığını haber verdi. Dolayı
sıyla bu ayetin o maddeyi neshettiği ileri sürülemez. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- müşriklerle, kendisine gelen erkekleri 
geri çevirmek üzere barış yapmıştı. Müşrikler ona gelen kimseleri alıp götüre
bileceklerdi . Ancak Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine gelenleri 
dönmeye zorlamayacak ve onlara dönmesini emretmeyecekti. Onlardan biri 
adam öldürür veya bir malı alacak olsa, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
bundan sorumlu olmayacaktı. Ayrıca verdikleri zararları da tazmin etme zorun
luluğu yoktu. Çünkü onlar, kendi otoritesi ve emri altında değillerdi. Çünkü barış 
sözleşmesi, sadece Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- otorite ve yönetimi 
altında bulunan insanların can ve mal güvenliğini kapsıyordu. Bu konuya şu 
olayı örnek olarak verebiliriz: 

Hz. Peygamber Beni Cüzeyme kabilesine karşı Halid İbn Velld' in onlardan 
öldürdüğü insanların ve zarar verdiği mallarının diyetini ödemiştir. Halid ' in böy
le bir şey yapmasını onaylamamış ve bundan beri olduğunu ifade etmişti . Ancak 
Halid' in onlara zarar vermesi, şüpheli bir durumu andıran bir husustan kaynak
lanmıştı. nitekim onlar, "Müslüman olduk. "  dememişlerdi . Aksine "Din değiş
tirdik. "  demişlerdi . Kısacası açıkça Müslüman olduklarını söylememişlerdi. Bu 
yüzden Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- onların diyetinin yarısını ödemiştir. 
Çünkü ortada bir şüphe vardı. Bu yüzden onlara, zimmet akdi ile canlarını ve 
mallarını koruyan ehl-i kitab gibi muamele etmiştir. Onlara Müslüman muame
lesi yapmamıştır. 

Hudeybiye barış sözleşmesi, Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- oto
ritesi altında olmayan insanlarla olan mücadelelerinde müşriklere yardım etme
yi de içermiyordu. Bu da göstermektedir ki; devlet başkanının otoritesi altında 
olmayan insanlara bir grup saldırırsa sözleşme yapanların birbirlerine yardımcı 
olmaları zorunlu değildi. Ne onları iade ederler, ne onları savunurlar ne de onla
rın telef ettiklerini karşılarlardı .  
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İslam' ın ve Müslümanların çıkarları, savaş ve dini siyasetle ilgili hükümler Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- siyerinden çıkarmak, falancanın filancanın 
görüşünden çıkarmaktan daha evladır. Bu bir yöntem, öteki de bir yöntemdir. 509 
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1 1 .  Eğer eşlerin izden biri, sizden kafirlere kaçar da sizde savaşta ga
lip durumda olursanız, eşleri gitmiş olanlara ganimetten, harcadıkları 
kadar verin. İnandığın ız Allah 'a karşı gelmekten sakının. 

12.  Ey Peygamber! inanmış kadınlar, Allah 'a h içbir şeyi ortak koş
mamak, h ırsızlrk yapmamak, zina etmemek, çocukların ı  öldürmemek, 
elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi bir işte sana 
karşı gelmemeleri h ususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biat
/arını kabul et ve onlar için Allah 'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayan, çok esirgeyendir. 

1 3. Ey iman edenler, Allah 'ın gazabına uğrayan bir topluluğu dost 
edinmeyin. Çünkü bunlar kafirlerin mezardaki/erden ümitlerini kestik
leri gib i ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. 

509 Zadu'l-rnaad, I I I ,  140-143. 



�1\!�1�\1 r vl91@..,� 
SAF SÜRESİ 

[14 A.yetJ 

Rahmôn ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah 'ı tesbih ederler. O, 
güçlüdür, Hakim 'dir. 

2. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri n için söylüyorsunuz? 

3. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nef
retle karşılan ır. 

4. Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak sa
vaşanları sever. 

5. Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah 'ın size 
gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde n için beni incitiyorsunuz? 
demişti. Onlar yoldan kayınca, Allah da kalplerini kaydırmıştı. Allah, 
fô.sıklar. topluluğunu doğru yola iletmez. 

Tefsiri : 

5 .  ayette Allah Teala kalplerin kaydırılmasından bahsetti . Şu ayette de mü
min kulların kendisine şöyle dua ettiğini bildirdi : U ._;....,;, j L:.:;.i,;. �\  � �_,il t) 'l 'l�) 
�.<..>.-) .itJ..ı � (Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma!. 
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Bize tarafından rahmet bağışla. )5 10 C:)' (kayma) kelimesinin aslı, meyletmektir. 
Nitekim güneş meylettiği zaman, �I �lj cümlesi kullanılır. Kalbin kaydırıl
ması ise meylettirilmesi anlamına gelir. 

Kaydırma (�)\) kelimesi ile hem kalp hem de göz ni�elendir
_
il.ir. Mes�la 

şu ayet-i kerimede bu kelime ile gözler tavsif edilmiştir: 0,j )�'l \ �ıj �u 
r-G..iı ..;, )iiı (Göz/er kaydığı, yürekler gırtlağa geldiği an)5 1 1 Katade ve Mukatil 
b� ayetteki ı..:.J:.ıj kelimesini korkudan gözlerin ayrılması olarak tefsir etmişlerdir. 
Ancak bu tefsir, kelimenin yaklaşık olarak anlamını vermekten ibarettir. Çünkü 
gözlerin ayrılması, kayması anlamına gelmez. Kişinin gözlerini iyice açıp bir ta
rafa doğru bakması anlamına gelir. Bu halde iken kişi , yine de baktığı tarafta 
ne olduğunu göremez. Nitekim -.::.�\ .r"-! � (Ölünün gözleri belirdi kaldı . )  
dendiği vakit bu mana kastedilir. Bu ayet (el-Ahzab 33/10) müminlerin gözlerinin 
her şeyden kayıp uzaklaşıp, sadece her taraftan üzerlerine gelen düşmanlara 
bakması, başka şeylere bakamaması ve böylece başka şeylerden meyletmesi an
lamına gelir. Sonunda gözleri , Üzerlerine gelen gruplara dikilmişti. Kelbi de şöyle 
demiştir: "Onların gözleri, sadece üzerlerine gelen kimseleri görüyordu. "  Ferra 
da şu yorumu yapmıştır. "Gözleri her şeyden kaymıştı. Sadece hayret hayret 
bakarak düşmanlarına çevrilmişti . "  

Kanaatime göre kalbi bir korku kaplarsa, kendisini korkutanın dışında hiçbir 
şeyi görmez. Böylece kalp diğer şeyleri görmekten kayarak uzaklaşmış olur. İşte 
ayetteki kaymanın karşılığı budur.512 

Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah' ın size gönderdiği elçisi 
olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz? demişti. 

Bu cümle, hal cümlesidir. "Benim Peygamber olduğumu bile bile bana ezi
yet mi ediyorsunuz?" anlamına gelir. Hz. Musa'ya muhalefet edenlerin tutumu
nu bu şekilde ifade etmek, onların inat ile karşı koyduklarını anlatmaktan daha 
güzeldir.513 

510 Al-i İmran 3/8. 
51 1 el-Ahzab 33/10 .  
512 Şifau'l-alll, s. 1 00. 
513 İğasetu'l-lehefan, il, 342. 
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6. Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah ' ın 
elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ge
lecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, de
mişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, 
dediler. 

7. Kim, İslam'a davet olunduğu halde, Allah'a karşı yalan uyduran
dan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. 

8. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurun u  söndürmek istiyorlar. Halbuki 
kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. 

9. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, din ini bütün dinlere 
üstün kılmak için peygamberini h idayet ve hak din ile gönderendir. 

Tefsiri : 

Bu ve bundan önceki ayetlerde peygamberlerin karşılaştıkları aşırı zorluk
ların sadece az bir kısmı anlatılmıştır. İnkarcıların peygamberlere öldürme ve iş
kence ile eziyet etmeleri ise anlatılmaya gerek bırakmayacak kadar meşhurdur. 
Mekkeli müşrikler de Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- sözlü ve fiili eziyet 
verme konusunda ileri gitmişlerdi. Nihayet Allah Teala onları aşağılık varlıklara 
çevirmiştir.5 14 

514 İğasetu'l-lehefan, il, 342. 
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1 0. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size gös
tereyim mı?  

1 1 .  Allah ' a ve Resulüne inanır, mallarınızla canlarınızla Allah yolun
da savaşırsın ız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha iyidir. 

1 2. Böyle yaparsan ız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından 
akan Cennetlere Adn Cennetlerindeki güzel meskenlere koyar İşte en 
büyük kurtuluş budur. 

13. Seveceğiniz bir şey daha var Allah 'tan bir zafer ve yakın bir fetih, 
müminleri m üjdele! 

Tefsiri : 

Nefisler, alemlerin Rabbi, her şeyi çok iyi bilen ve hikmet sahibi Allah 
Teala'nın göstereceği bu kazançlı ticareti öğrenmek için can atmaktadır. Bir son
raki ayette Allah Teala söz konusu ticareti şu şekilde açıklamaktadır: "Allah 'a ve 
Resulüne inanır, malların ızla canların ızla Allah yolunda savaşırsın ız. " Sanki bu 
hitap karşısında nefisler hayatları konusunda cimri kesilmişlerdir. Yaşamlarının 
sürmesini dilemişlerdir. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Eğer bilir
seniz bu sizin için daha iyidir. " Yani cihad, sizin için yaşamınızı ve esenliğinizi 
sürdürmek için oturup kalmanızdan daha hayırlıdır. Sanki cihad emri karşısında 
nefisler, "Cihad edip de elimize ne geçecek?" diye itiraz etmiştir. Bu yüzden Al
lah Teala şöyle buyurmuştur: "Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi 
altlarından akan Cennetlere Adn Cennetlerindeki güzel meskenlere koyar işte en 
büyük kurtuluş budur. " Sanki nefisler bu ayet karşısında "Bu, ahirette verilecek 
bir ödül, peki dünyada bizim için ne var?" diye sormuştur. Bundan dolayı Allah 
Teala, "Seveceğiniz bir şey daha var Allah 'tan bir zafer ve yakın bir fetih, mü
minleri müjdele!" buyurmuştur. 

Bu ayetler kalbe ne kadar da tatlı gelir, ne kadar çok tesir eder. Son derece 
kalbi cezp eder, onu Rabbine doğru harekete geçirir. Her seven kalp de apayrı 
yeri vardır. Bu manalarla tanışan kalp, ne kadar da zengindir. . .  Ne kadar da 
mutludur . . .  Hak Teala'nın bu lütfuna mazhar olmayı dileriz. Çünkü O, çok cö
merttir, pek lütufkardır. 515 

Allah 'a ve Resulüne inanır, mallarınızla canların ızla Allah yolunda sava
şırsınız. Eğer bilirsen iz bu sizin için daha iyidir. 

Bu ayet "Allah'a, peygamberine iman edin ve O'nun yolunda mallarınızla 
canlarınızla cihad edin!" anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki bu ifadenin cevabı 

515 Tariku'l-hicreteyn, s. 332. 
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cezimli olarak gelmiştir: y� ��j �)� � _ra.;.� Bu ayet, 10 .  ayetteki soru
nun cevabı olamaz. Çünkü bağışlama ve Cennete sokma, sadece yol göstermek
le olmaz. 

Bu ayette benzetmeden kaynaklanan mecaz vardır. Şöyle ki; emir cümlesi 
edilirken, Hak Teala'nın mutlaka gerçekleşeceğini bildirdiği bir haberi cümleye 
benzetildi. Geçmiş zaman kipindeki bir haberi cümleye benzetilseydi daha çok 
tekit edilmiş olurdu . Bunun gibi dua, olumlu ve olumsuz emir cümleleri tekit 
edilmek istendikleri zaman, geçmiş zaman kipinde gelen haberi cümlelere ben
zetilirler. Tekidi güçlendirmek için gelecek zaman kipinden geçmiş zaman kipine 
geçilir. 516 

14. Ey iman edenler! Allah 'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem 
oğlu İsa havôrllere: Al/ah 'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? 
demişti. Havôrfler de: Allah (yolunun) yardımcı/arı biziz, demişlerdi. İs
rai/oğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkar etmişti. Nihayet 
biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. 

516  el-Fevfüdu'l-müşewika, s. 34. 



CUM'A SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, 
hakim olan Allah 'ı tesbih eder. 

2. Ümmiler arasından kendilerine Allah 'ın ayetlerini  okuyan, onla
rı arındıran, onlara kitabı ve h ikmeti öğreten bir peygamber gönderen 
Allah 'tır: Halbuki onlar daha önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler. 

3. Bu peygamberi y ine onlardan olup henüz kendilerine yetişmemiş 
bulunan başka insanlara da gönderdik. O Azizdir, Hakimdir. 

4. Bu Allah 'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir. 

Tefsiri: 

Allah Teala 3. ayette Hz. Peygarnber' in -sallallahu aleyhi vesellem-, kendisinin 
gönderildiği toplumdan olan fakat sonradan onlara katılan diğer insanlara da 
gönderildiğini haber verdi. Ancak buradaki katılmanın ne anlama geldiği ko
nusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre bu ifade, zaman bakı
mından katılmayı ifade eder. Buna göre zaman bakımından onlardan sonraya 
kalmayan kimseler anlamına gelir. Bir diğer görüşe göre ise , fazilet ve iyilik ko
nusunda yarışma hususunda onlara katılmayı ifade eder. Her iki takdire göre de 
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Allah Teala onlara lütufta bulunmuş demektir. Çünkü cehalet içinde iken onları 
aydınlatmış ve sapıklığa gömülmüşken onları hidayete erdirmiştir.517 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ilk gönderildiği insanlar, onun dö
neminde yaşayıp ona arkadaş olan kimselerdir. 3. ayette bahsi geçen başkaları 
ise , onlara yetişemeyen insanlardır. Bu kimseler, kıyamete kadar onların yaşam 
tarzını takip ederler. Gecikmeleri ve onlara katılamamalarından maksat ise , dere
ce ve üstünlük bakımından onlara erişememeleridir. Daha doğru ifade ile, onlar
dan daha alt seviyededirler. Böylece onlara katılamamaları derece bakımından 
olur. İki görüş de birbirini zorunlu olarak çağrıştırmaktadır. Sahabeden sonra ge
lenler, ne zaman bakımından onlara yetişmişlerdir, ne de üstünlük bakımından . 
Ama hem onlar, hem de bunlar hakiki saadete eren iki zümreyi oluşturur. 

Allah' ın Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- gönderdiği hidayeti kabul 
etmeyen ve ona boyun eğmeyen kimseler, bu iki zümre dışında kalıp üçüncü 
zümreyi oluştururlar. Onlar hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

5. Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların 
durumu, sırtına kitap yüklü eşeğin durumu gibidir. Allah 'ın ayetlerini 
ya/anlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru 
yola iletmez. 

Tefsiri : 

Bu ayette Yahudiler ellerinde bulunan Tevrat ve onun apaçık ayetlerini bil
meme konusunda, hikmetli bilgiler içeren yük yük kitapları taşıdığının farkında 
olmayan merkebe benzetilmiştir. Hikmet yüklü kitapları taşıyanın durumu ile, di
ğer yük taşıyanların durumu bir tutulmuştur. Bu kimseler, taşıdıklarından ağırlık 
ve yorgunluktan başka bir şey hissetmezler.518 

517 Miftahu dari's-saade, s .  62-63. 
518 er-Risa!etu't-tebukiyye, s. 63. 
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Cehaletlerinden ötürü Allah Teala Yahudileri merkebe benzetti . Onların 
Tevrat' ı taşıyıp, ama onu anlayıp içindekilerin gereği gibi amel etmekten yoksun 
olmalarını , yük yük kitap taşıyan merkeplerin durumuna benzetti . Bu benzetme
de onların cehaletlerini çağrıştıran birkaç husus vardır. Bunları şu şekilde sırala
mak mümkündür: 

a) Merkepler, hayvanların en ahmakları arasında yer alır. Aptallık konusun
da hep onlar misal olarak getirilir. 

b) Eğer merkepler, ot, saman su vs. gibi yiyip içebileceği şeyler taşısaydı, 
elbette bunun farkına varırdı . Ancak yük yük kitapların farkına varamazlar. 

c) Onlar isteyerek Tevrat' ın bilgisine sahip olmamışlardır. Aksine bu bilgiler 
angarya olarak onlara yüklenmiştir. Tıpkı bir şeyi taşımakla yükümlü olan kim
selerin, önem vermeden işlerini yaptıkları gibi . 

d) Bir görev olarak mecburen Tevrat yükünü yüklenmişlerdir. Bunu rıza 
göstermemişlerdir. İsteyerek tercih ederek bunu yüklenmemişlerdir. Bundan ka
çışlarının olmadığını bilmişlerdir. Eğer onlar, isteyerek bunu yüklenmiş olsalardı , 
hem dünya da hem de ahirette akıbet onların olurdu. 

e) Tevrat'ta dünya ve ahiret hayatına ilişkin maslahatları ve her iki cihan
da mutlu olmanın yolları vardı. Mutluluğa ve kurtuluşa götüren ilkelere göre 
yaşamaktan vazgeçip, bunun zıddına yönelmeleri son derce cahil ve ahmak bir 
davranıştır. 51 9  

Bu ayette Allah Teala iman etmesi, düşünüp onunla amel etmesi ve diğer 
insanları ona çağırması için kitabını sunduğu, ancak buna muhalefet edip sadece 
üstün körü onu okuyan, ne düşünen, ne anlayan, ne emirlerine tabi olan, ne 
onu hakem olarak tanıyan ve ne de onun gerektirdiği gibi amel eden kimseyi, 
sırtında kitap yükü olan ama ne taşıdığını bilmeyen merkebe benzetti . Bu mer
kebin payına, ancak kitapları taşımak düşer. Başka bir şey düşmez. Böyle birinin 
Allah ' ın kitabından alacağı pay da ancak bu merkebin sırtındaki kitaplardan ala
cağı pay gibidir. 

Bu misal her ne kadar Yahudiler hakkında verilmiş olsa da, mana bakımın
dan Kur'an'ı ezberleyen ama onunla amel etmeyi terk eden, onun hakkını ver
meyen, gerektiği gibi ona riayet etmeyen bütün herkesi kapsar.520 

519 Hidayetu' l-hayfıra s. 286-287. 
520 İ ' lamu'l-muvakıln, !, 2 16. 
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6. De ki: Ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de, yaln ız, kendinizin 
Allah 'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, 
haydi ölümü temenni edin (bakalım) !  

7 .  Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni 
etmezler. Allah, zalimleri çok iy i bilir. 

8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. 
Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah 'a döndürüleceksiniz de O 
size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. 

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) 
zaman, hemen Allah' ı  anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş 
olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. 

Tefsiri : 

�I }� Jl ıy....:.[j (Allah ' ı  anmaya koşun) kıraati, �ıl }� Jı l_,..;ı....ü (Allah ' ı  anma
ya gidin) kıraatinden daha güzeldir. Ancak Sahlh-i Buharl'de Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Cuma namazı için kamet 
getirildiği zaman, koşarak namaza gelmeyin . Yürüyerek, vakur biçimde gelin. 
İmama yetiştiğiniz rekatı kılın, yetişemediğin izi ise kalkıp tamamlayın!"521 Bu ha
diste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Cuma namazına say etmeyi (koş
mayı ) yasaklamamıştır. Aksine sahabenin, Cuma namazına koşarak gelmesini 
yasaklamıştır. Onların koşma olarak nitelendirilen tarzda gelmelerini yasaklamış
tır. Gelmek, bedene ait bir fiildir. Koşmak da yine bedene aittir. İşte yasaklanan 
bunlardır. Fakat ayette emredilen koşmak ise , Cuma namazına özen göstererek, 
alış-veriş gibi diğer meşgul edici amelleri terk ederek camiye gitmek, kalp ile na
maza yönelip, koşmak anlamına gelir.522 

521 Buhar!, Ezan, 2 1 .  
522 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 7 .  
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1 O. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah 'ın lütfundan 
isteyin. Allah 'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersin iz. 

1 1 .  Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona 
giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah 'ın yanında bulunan, eğlen
ceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 
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6. De ki: Ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin 
Allah 'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, 
haydi ölümü temenni edin (bakalım)!  

7_  Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni 
etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir. 

8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. 
Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah ' a döndürüleceksiniz de O 
size bütün yaptıkların ızı haber verecektir. 

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırı/dığı (ezan okunduğu) 
zaman, hemen Allah ' ı  anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş 
olsan ız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. 

Tefsiri : 

��ı l }� _}1 ı_y .. ...:.ü (Allah ' ı  anmaya koşun) kıraati, �\ }� Jı ı_,...a...l.9 (Allah' ı  anma
ya gidin) kıraatinden daha güzeldir. Ancak Sahlh-i Buharl'de Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Cuma namazı için kamet 
getirildiği zaman, koşarak namaza gelmeyin. Yürüyerek, vakur biçimde gelin. 
[mama yetiştiğiniz rekatı kılın, yetişemediğinizi ise kalkıp tamamlayın!"52 1  Bu ha
diste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Cuma namazına say etmeyi (koş
mayı ) yasaklamamıştır. Aksine sahabenin, Cuma namazına koşarak gelmesini 
yasaklamıştır. Onların koşma olarak nitelendirilen tarzda gelmelerini yasaklamış
tır. Gelmek, bedene ait bir fiildir. Koşmak da yine bedene aittir. İşte yasaklanan 
bunlardır. Fakat ayette emredilen koşmak ise, Cuma namazına özen göstererek, 
alış-veriş gibi diğer meşgul edici amelleri terk ederek camiye gitmek, kalp ile na
maza yönelip, koşmak anlamına gelir.522 

521 Buhar!, Ezan, 2 1 .  
522 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 7 .  
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1 0. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah 'ın lütfundan 
isteyin. Allah 'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersin iz. 

1 1 .  Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona 
giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah 'ın yanında bulunan, eğlen
ceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 



MÜNAFİKÜN SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde şah itlik ederiz ki, 
sen Allah ' ın peygamberisin" derler. Allah ta bilir ki sen elbette, kendisi
nin peygamberisin. Bununla birlikte Allah münafıkların yalancı olduk
larını  da bilir. 

2. Çünkü, onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah 'ın yolundan 
alı korlar. Onların yaptıkları ne kötüdür. 

3. Bunun sebebi, onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu 
yüzden kalpleri mühürlenmiştir artık onlar h iç anlamazlar. 

4. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa on
ların sözlerini dinlediğin zaman sanki elbise giydirilmiş (Bir yere dayan
dırılmış) kütük gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine san ırlar. On
lar düşmandır; onlardan sakın. Allah onları kahretsin! Nasıl da Hak'tan 
döndürülüyorlar? 
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Tefsiri : 

Allah Teala münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur: �.:,l;..u j.'.ı.;Jı rJ. (On/ar 
düşmandır; onlardan sakzn!) .Bu tür cümleler hasır ifade eder. Daha açık ifade 
ile onlardan başka düşmanın olmadığı anlamına gelir. Ancak burada bu mana 
kastedilmemiştir. Düşmanlık, sadece münafıklara nispet edilmemiştir. Onlardan 
başka Müslümanların düşmanı olmadığı ifade edilmemiştir. Aksine burada, bu 
vasfın herkesten çok onlara yakıştığı ifade edilmiştir. Onların görünüş itibariy
le Müslümanlara mensup olduklarına, onlara dostluk beslediklerine ve onlarla 
birlikte yaşamlarına bakarak münafıkların düşman olmadığı zannına kapılmak 
yanlış olur. Aslında onlar, farklı topraklarda yaşayan, açıkça düşmanlıklarını gös
teren ve yüksek sesle bunu ifade eden inkarcılara göre düşman bilinmeyi daha 
çok hak ederler. İç dünyaları bakımından Müslümanlardan farklı olan münafık
ların, iman edenlerle birlikte yaşamalarının yol açtığı zarar, açıkça düşmanlık 
eden kimselerin zararından daha büyük ve süreklidir. Çünkü düşmanlığını açıkça 
dışa vuran insanlarla yapılan savaş bir an veya bir gün sürer ve biter. Sonunda 
galibiyet ve zafer vardır. Münafıklar ise Müslüman toplum ile sabah akşam aynı 
mekanda yaşayan kimselerdi. İslam düşmanlarına Müslümanların zayıf yönlerini 
haber veriyorlardı .  Onların başına felaket gelmesini bekliyorlardı. Üstelik Müslü
manların bu kimselerle savaşma imkanı da yoktu. Bu nedenlerden dolayı mü
nafıklar, farklı topraklarda yaşayan ve düşmanlığını açıkça yansıtan kimselerden 
daha çok düşman olarak tanınmalıydı . Bundan dolayı Allah Teala böyle bu
yurmuştur: rJ._:ıl;..� jl;jı P, (On/ar düşmandır; onlardan sakın ! ) .  Yoksa bu ifade 
ile, Müslümanların onların dışında düşmanlarının olmadığını ifade etmemiştir. 
Doğrusu şu ki, bu ayette, münafıkların, açıkça Müslümanlara düşmanlıklarını 
yansıtan kimselere göre daha çok onların düşmanı olduğu belirtilmiştir.523 

523 Tariku'l-hicreteyn,  s. 374. 
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5. Münafıklara: "Gelin de Allah 'ın Resulü sizin için bağışlanma dile
sin denildiği zaman, başlarını çevirirler ve onların, büyüklük taslayarak 
yüz çevirdiklerini görürsün. 

6. Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; Allah onla
rı bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola 
iletmez. 

7. Bunlar: 'Allah 'ın Peygamberinin yanında bulunanlara bir şey ver
meyin de dağılıp gitsinler" diyen kimselerdir. Oysa göklerin ve yerin 
hazineleri Allah 'ındır: Fakat münafıklar anlamazlar. 

8. Diyorlar ki: 'And olsun, eğer Medine 'ye dönersek şerefli olan, al
çak alnı oradan mutlaka çıkartacaktır. Şeref ancak Allah 'ın, O'nun Pey
gamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. 

9. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah 'ı anmaktan 
alıkoymasın. Kim bunu yaparsa Işte onlar ziyana uğrayanlardır. 

Tefsiri : 

Anmak, sevginin devam etmesinin bir vesilesidir. En mükemmel şekilde sev
meye , kulluk etmeye, ta'zlmde bulunmaya ve saygı göstermeye herkesten çok 
Allah layıktır. Allah' ı sıkça anmak, kul için en faydalı amellerdendir. Kulun gerçek 
düşmanı ise , Rabbini anıp ona kulluk etmekten kendisin i alı koyandır. 

Bundan dolayı Allah Teala Kur'an'da kendisini çokça zikredilmesini emret
miştir. Bunu, kurtuluşun bir vesilesi kılmıştır. Nitekim bu konuda şu ayetleri in
dirmiştir: "Allah 'ı çok anın ki, kurtuluşa eresiniz. "524, "Müslüman erkekler ve 
Müslüman kadın lar, mümin erkekler ve mümin kadın lar, taata devam eden er
kekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden 
erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve m ütevazi kadınlar, sadaka 
veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadın
lar, ırzların ı  koruyan erkekler ve ( ırzların ı )  koruyan kadınlar, Allah' ı  çok zikreden 
erkekler ve 7,ikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük 
bir mükafat hazırl:ımıştır. "525, "Ey iman edenler! Allah 'ı çokça anın!"526, "O halde 
beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. "527 

Zikirle ilgili olarak şu hadisleri verebiliriz: 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Müfridler öne geçti. "  buyurdu. Et

rafındaki ashab, "Müfridler kimdir, ey Allah ' ın elçisi ! "  diye sordu. Bunun üzerine 
Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Onlar, A//ah 'ı çok anan kimselerdir " 
buyurdu.528 

524 el-Enfal 8/45. 
525 el-Ahzab 33/35. 
526 el-Ahzab 33/41 
527 el-Bakara 2/152. 
528 Müslim, Zikr ve dua, 4; 1 ıcmizl, Daavat, 146; Ahmed b. Han bel, Müsned, l l ,  323. 
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Ebu'd-Derda'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- "Melikinizin katında en hayırlı, en değerli, dereceniz bakımından en yüksek, 
altın ve gümüş infak etmenizden daha üstün, düşmanınızla karşı laşıp onların bo
yunlarını vurmanızdan, onlarında sizin boyunlarınızı vurmanızdan daha hayırlı 
bir ameli size haber veriyim mi?" sorunca, ashabı, "evet, ey Allah' ın elçis i !" diye 
cevap verdi .  Bunun üzerine Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu. 
"Bu amel, Allah' ı zikretmektir. "529 

İmam Malik bu rivayeti mevkuf olarak Ebu'd-Derda'dan nakletmiştir. 

Muaz İbn Cebel şöyle demiştir: "İnsanoğlu zikirden daha fazla kendisini 
Allah'ın azabından kurtaracak bir amel işlememiştir. "530 

Hz . Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- anmak, Allah Teala'yı anmaya bağ
lıdır. Kısacası zikir, Allah sevgisinin devam etmesi için bir vesiledir. Kalp açısın
dan zikir, ekin için su, hatta balık için su ne ise odur. Zikir olmadan yaşaması 
imkansızdır. Ancak zikir ile yaşayabilir. 

Zikrin çeşitli türleri vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Allah\ isimlerini ve sıfatlarını anıp C'nu övmek. 

b) Allah ' ı  noksanlıklardan tenzih edip, O'na hamdetmek, tekbir getirmek, 
kelime-i tevhid söylemek ve O'nu yüceltmek. Son dönem alimleri zikir dedikleri 
zaman bu manayı kastederler. 

c) Allah' ın hükümlerini, emirlerini ve yasaklarını hatırlamak. İlim ehlinin 
zikri böyledir. Daha doğrusu her üç zikirle de ilim ehli Rablerini anar. 

d) Allah' ı kendi sözü ile anmak. Allah Teala en güzel kendi sözü ile anı
lır. Çünk� O, şöyle buyurmuştur: r� ��j � � u �[j .ş}� y ._,;,_;.ı .j.-j 
�I .i�I (Her kim de zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ve onu ' 
Kıyamet günü kör olarak haşrederiz. )53 1  Buradaki zikirden maksat, O' nun Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- indirdiği sözüdür. Zikirle ilgili olarak bir baş
ka ayette ise Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Bunlar, iman edenler ve gönülleri 
Allah 'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah 'ı anmakla 
huzur bulur. "  

e) Dua. Allah'a dua etmek, O'ndan bağışlanma dilemek, O'na yakarmak 
da zikir kapsamına girer. 

Buraya kadar anlattıklarımız, zikrin beş türüdür.532 

529 Malik, Kur'an, 7.  
530 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239. 
531 Taha 201124. 
532 Celiıu'l-efham, s. 266-268. 



Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah 'ı anmaktan alıkoy
masın. Kim bunu yaparsa İşte onlar ziyana uğrayanlardır. 

Bu ayette, Allah ' ın zikrinden gafil kalıp nifaka bulaşan müminleri, münafık
ların fitnesinden sakındırma söz konusudur. 

Sahabeden birine hariciler kastedilerek "Onlar münafık mı?" diye sorulmuş. 
O da şöyle cevap vermiştir: "Hayır. Münafıklar Allah' ı çok az anarlar. " Çünkü 
Allah' ı  az anmak münafıkların alametidir. O'nu çok anmak ise nifaktan emin ol
mak anlamına gelir. Allah Teala kendisini çok anan kalbi nifak ile imtihan etmez. 
Bu imtihan O'nu anmaktan gafil olan kalpler içindir.533 
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1 0. Birin ize ölüm gelip de: "Rabbim beni yakın bir süreye kadar er
telesen de, sadaka versem, İyilerden olsam" diyeceği zaman gelmezden 
önce, size verdiğimiz rızklardan sarf edin. 

1 1 .  Allah, yaşama süresi dolduğu zaman hiçbir can ı  ertelemez. Allah 
yaptıkların ızdan haberdardır. 

533 el-Vabilu's-sayyib, s . 1 10 .  
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TEGABÜN SÜRESİ 

[ 1 8  AyetJ 

Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah 'ı tesbih eder. Mülk O'nun 
dur, hamd O'nadır. O'nun gücü her şeye yeter. 

2. Sizi yaratan Allah 'tır. Bununla beraber kiminiz kafirdir, kiminiz 
mü 'min. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 
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3. Gökleri ve yeri hakka dayalı olarak gerektiği gibi yaratmıştır. Size 
şekil vermiş ve şeklinizi güzel yapmıştır. Dönüş O'nadır. 

4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduk
ların ızı da bilir. Allah kalplerde o/anıda bilendir. 

5. Daha önce inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar 
dünyada günahların ın cezasını çektiler. Aynca ahrette de onlar için acı 
bir azap vardır. 

6. Bunun nedeni onlara elçileri, açık deliller getirdiğinde "Bir insan 
mı b ize yol gösterecek?" deyip inkar etmeleri, yüz çevirmeleriydi. Allah 
ta hiçbir şeye m uhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmüştür. 

7. İnkar edenler, diriltilmeyecekferin i  ileri sürdüler. De ki: "Hayır 
Rabbime And olsun ki  m utlaka diri/tileceksiniz, sonra yaptıklarınız ke
sinlikle size haber verilecektir. Bu Allah 'a göre kolaydır. " 

8. Öyleyse Allah 'a, peygamberine ve indirdiğimiz nur d (Kur'an'a) 
inanın. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır. 

9. Toplanma günü (hesap günü) için, sizi bir araya getirdiği zaman, 
işte o, kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah 'a inanmış 
ve yararlı iş/er yapmışsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu, altla
rından ırmaklar akan Cennetlere sokar orada ebedi kalırlar. işte büyük 
başarı budur. 

1 0. Kafir olup ayetlerimizi yalanlayan/ara gelince onlar da ateş halkı 
dır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası gidilecek ne kötü yerdir. 

1 1 .  Allah 'ın izni olmaksızın h içbir musibet isabet etmez. Kim Allah 'a 
inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. 

1 2. Allah 'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Yüz çevirirsen iz bilin 
ki, elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. 

13 .  Allah O' dur ki, O'ndan başka ildh yoktur. Mü 'minler yalnız Al/ah'a 
dayanıp güvensinler. 

Tefsiri : 

Tevekkül edenlerin bir çok vasfı olmasına rağmen bu ayette sadece iman özel
likleri zikredildi. Bu da göstermektedir ki; iman tevekkülü çağrıştırmaktadır. Tevek
külün güçlü veya zayıf olması imanın güçlü veya zayıf olmasına bağlıdır. Ne zaman 
kulun imanı artarsa, tevekkülü de artar. Ne zaman da imanı zayıflarsa tevekkülü de 
zayıflar. Eğer tevekkülde bir zafiyet varsa, bu imanın zayıflığını gösterir. 

Kuşkusuz Allah Teala tevekkül ile ibadeti, tevekkül ile imanı ,  tevekkül ile 
Müslümanlığı , tevekkül ile takvayı ve tevekkül ile hidayeti bir arada zikretmiştir.534 

534 Tariku' l-hicreteyn, s.  2 3!--
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14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocukların ızdan bazıları size 

düşmandır. Onlardan sakın ın. Eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız mu
hakkak ki Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 

Tefsiri : 

Bu ayette geçen düşmanlık kelimesi ile çoğunluğun anladığı buğzedip karşı 
koymak anlamı kastedilmemiştir. Aksine hicret etmekten ,  cihada çıkmaktan, ilim 
öğrenmekten, sadaka vermekten ve bunlara benzer dini işler ile iyi amellerden 
babaları alı koyan sevgiden kaynaklanan düşmanlık kastedilmiştir. 

Bu konuda Tirmizl, İsra!l'den Simak ve İkrime kanalıyla şu rivayeti naklet
miştir: 

"Bir adam İbn Abbas'a 'Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocukların ızdan 
bazıları size düşmandır. Onlardan sakın ın! ' ayetini sordu. O da şöyle cevap ver
di: Burada bahsi geçen insanlar, Mekke halkından Müslüman olan kimselerdi . 
Bunlar, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanına gelmek istedikleri za
man, eşleri ve çocukları kendilerine ısrarla mani olmuşlardı . Daha sonra Hz . 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanına geldiler. Bu arada insanların dini 
ilimlerde ilerlediklerini gördüler. Bu yüzden eşlerini ve çocuklarını cezalandırma
ya yeltendiler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi : Ey iman edenler! Eş
lerin izden ve çocukların ızdan bazıları size düşmandır. Onlardan sakının ."  Tirmizi 
bu rivayetin hasen-sahih olduğunu belirtmiştir.535 

Kulun eşi ve çocukları yüzünden kaybettiği kurtuluş ve kemal dereceleri ne 
kadar da çoktur. . .  Nitekim bir hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki çocuklar, cimriliğe ve Allah yolunda cihada 
çıkmaktan korkmaya neden olur. "536 

<( \ o� � ?,l �4 iİllj·:;� r-s-�-qjlJ �ıy1 L;..;� 
15 .  Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Bü

yük mükafat ise Allah 'ın yanındadır. 

Tefsiri : 

Ahmed İbn Hanbel, Zeyd İbn Habbab, Zeyd İbn Vakıd, Abdullah İbn Bür
yede ve onun babası kanalıyla şu rivayeti nakletmiştir: "Hz. Peygamber -sallallahu 

535 Tirmiz1, Tefs1ru" l-Kur"an. 64. 
536 Uddetu's-sabir1n, s. 64-65; Hadis için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 354. 
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aleyhi vesellem- bize hutbe okuyordu. O sırada Üzerlerinde kırmızı gömlekler olan 
Hasan ile Hüseyin geldi. Onlar yürürken düşüyorlardı .  Bunun üzerine Allah 
Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- minberden indi ve onları alıp önüne oturttu . Sonra 
da şöyle buyurdu: Hak Teôlô 'nın 'Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir 
imtihandır. ' sözü ne kadar da doğrudur. Bu çocuklara baktım, yürürken düşüyor
lardı. Dayanamadım sözlerimi kestim ve onları kaldırdım. "537 Allah ResCılü'nün 
-sallallahu aleyhi vesellem- böyle davranması, onun küçüklere olan merhametinin ve 
şefkatinin bir yansımasıdır. Ayrıca ümmetine çocuklara karşı merhametli davran
mayı, şefkat göstermeyi ve yumuşak davranmayı öğretmesinden ileri gelir.538 

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük 
mükafat ise Allah 'ın yanındadır. 

Mukatil bu ayette geçen fitne (G) kavramını, ahiretten alı koyan meşguliyet 
olarak açıklamıştır. 

İbn Abbas da bu ayetin verdiği mesaj ı şu şekilde özetlemiştir: "Allah'a isyan 
konusunda onlara itaat etmeyin ! "  

Zeccac şöyle demiştir: "Allah Teala bu ayet ile vahyin ilk muhataplarına, 
malların ve çocukların imtihan vesilesi olduğunu bildirdi . Bu durum bütün ço
cuklar hakkında geçerlidir. Çünkü insan, evladına düşkündür." 

Bazen insan çocukları yüzünden Allah'a isyan edip harama bulaşır ve bC 
yük günah işler. Ancak Allah' ın bu durumdan koruduğu kimseler müstesnadır. 
Nitekim Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledilen şu hadis de bunu 
göstermektedir: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- hutbe okuyordu. Bu esna
da Hasan ile Hüseyin geldi . Üzerlerinde kırmızı gömlek vardı . Yürürken düştüler. 
Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- minberden indi, onları aldı 
ve minbere çıkartıp kucağına oturttu . Sonra da şöyle buyurdu: Hak Teôlô 'nın 
'Doğrusu mallarınız ve çocukların ız sizin için bir imtihandır. ' sözü ne kadar da 
doğrudur. Bu çocuklara baktım, yürürken düşüyorlardı. Dayanamadım (sözleri
mi kestim ve onları kaldırdım. ) " 539 

İbn Mes'Cıd şöyle demiştir: "Sizden biri 'Allahım! fitneden sana sığınırım. ' 
şeklinde dua etmesin . Çünkü hepiniz fitnesi ile birliktedir. Çünkü Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir ( im
tihandır) . Fitneden Allah'a sığınmak isteyenleriniz, saptıran fitnelerden O'na 
sığınsın !  "540 

537 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 354. 
538 Uddetu's-sabirln, s .  65. 
539 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 354. 
540 İğasetu'l-leheffın, il, 160. 
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1 6. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah 'tan korkun. Dinleyin, itaat 
edin, kendi iyiliğin ize olarak mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kim 
nefsin in bencilliğinden ve açgözlülüğünden korunursa işte onlar kurtu
luşa erenlerdir. 

Tefsiri : 

İsar,541 bencillik ve açgözlülüğün zıddıdır. Kendisine karşı başkasını tercih 
eden kimse, ihtiyacı olan bir şeyi ona bırakmış demektir. Bencil ve açgözlü kim
se ise , sahip olmadıklarını bile elde etme hırsı taşır. Eğer bir şeyi elde ederse, 
bencilce ona sahip olur. Onu elinden çıkarmak istemez. Cimrilik, benciller ve 
açgözlülüğün bir sonucudur. Çünkü bencillik ve açgözlülük, cimriliği emreder. 
Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Bencillikten 
ve açgözlülükten sakının ! Çünkü bencillik ve açgözlülük, sizden öncekileri helak 
etti . Onlara cimri davranmalarını emretti , bu yüzden onlar da cimrilik yaptı. Ak
rabalık bağlarını kesmelerini emretti, akrabalık bağlarını kestiler. "542 

Cimrilik, bencillik ve açgözlülüğe olumlu yanıt veren tutumun adıdır. İsarda 
bulunan kişi ise , cömertliğin çağrısına uyan kimsedir. İnsanların ellerinde olan 
şeylere göz dikmeyen kimselerin bu cömertliği, gerçek cömertliktir. Ayrıca bu 
cömertlik, mal harcama şeklinde meydana gelen cömertlikten daha üstündür. 
Abdullah İbn Mübarek şöyle demiştir: "İnsanların ellerindeki mallara göz dikme
mek, mal harcayarak cömertlik yapmaktan daha üstündür. "543 
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1 7. Eğer Allah 'a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat 

yapar ve sizi bağışlar. Allah şükredenlere karşılık verendir, halimdir. 

1 8. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir. 

541 İsar, kişinin başkasını kendisine tercih etmesine denir. [Mütercim] 
542 Ebu Davud, Zekat, 47; Ahmed b .  Hanbel, Müsned, i l ,  160. 
543 Medaricu's-salikin, il, 291 .  



TALAK SÜRESİ 
[ 12  AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerin i göze
terek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah 'tan korkun. Apaçık bir 
hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, ken
dileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah 'ın sınırlarıdır. Kim Allah 'ın sınırlarını 
aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bun
dan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. 

2, 3. İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler 
içerisinde (n ikahınız altında) tutun veya onlardan meşru ölçülere göre 
ayrılın. İçin izden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için 
yapın. İşte bu, Al/ah 'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim 
Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona bekle
mediği yerden rızık verir. Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz 
Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. 
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Tefsiri : 

Boşama sırasında üç talakın zikredilmesi , ancak bir talak yerine geçer. Nite
kim bu ayetler buna şu bakımdan delil teşkil eder: Allah Teala kadınların iddet
lerine riayet edilerek boşanmalarını meşru kılmıştır. Buna göre kadınlar iddet
ten çıkıp temizlendikten sonra boşanırlar. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- hayızlı iken eşini boşayan Abdullah b .  Ömer'e hanımına 
dönmesini emretmiş, ne kastedildiğini açıklamak için de bu ayeti okumuştur. 
Burada kadınların hayız döneminden sonra iddetlerine başlama imkanı olduğu 
bir sırada boşanacakları kastedilmiştir. 

Peş peşe üç kez boşamanın haram olduğunu söyleyenler şunu ifade etmiş
lerdir: Erkeğin bu temizlik döneminde kadını bir kez daha boşama hakkı yoktur. 
Çünkü bu boşamada iddet gözetilmemiş olur. Çünkü iddet ilk boşamadan sonra 
başlar. İkinci boşamanın ise bir iddeti söz konusu olmaz.544 

Bu surenin başında Allah Teala, iddet süresi dolan kadınlar ile evliliği sür
dürme ve sona erdirme yetkisi ellerinde bulunan kocalara, eşlerini kendi evlerin
den çıkarmamalarını emretti. Eşlerine de evlerinden çıkmamalarını emretti. Bu 
durum, boşamadan sonra eşleri ile nikah bağını sürdürme hakkı bulunmayan 
adamların hanımlarını evlerinden çıkarabileceğine delalet eder. Çünkü Allah 
Teala boşanan kadınlar için birbirini zorunlu olarak çağrıştıran ve birbirinden 
ayrılmayan çeşitli hükümler zikretmiştir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Kocalar, eşlerini oturdukları evden çıkaramaz. 

b) Kadınlar kocalarının evlerinden çıkmazlar. 

c) İddet süresi dolmadan önce kadınlarla güzel şekilde nikah bağını sür
dürmek erkeklerin hakkıdır. Yine aynı şekilde güzellikle onları salmak da onların 
hakkıdır. 

d) Adaletli iki şahide müracaat edilir. Şahitler boşamanın ric'! olduğunu tes
pit içindir. Buradaki şahitlik ya farzdır, ya da müstehaptır. 

Allah Teala' nın bu konudaki hükmü ric'! talakla boşanan kadınlar hakkında
dır. Bunun hikmeti ise ayetin şu kısmı ile açıklanmıştır: "Bilemezsin, olur ki Allah, 
bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. " Burada ihtimal dahilinde gösterilen 
durum, ric'! talaktan vazgeçmektir. Selef-i salih!n ve onlardan sonra gelenlerin 
tefsiri bu şekildedir. 

İbn Eb! Şeybe, Ebu Muaviye ve Davud el-Evdi kanalıyla Şa'bl'nin "Bile
mezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir " ayeti hakkın-

544 İğasetu' l-lehefan, I,302-303. 
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da şöyle dediğini nakletmiştir: Belki de yaptığından pişman olursun. Böylece 
senin için tekrar hanımına dönme yolu açılmış olur.545 

Dahhak da ayetin bu kısmı hakkında şöyle demiştir: "Belki de boşayan kim
se, iddet süresi içerisinde tekrar hanımıyla birlikte olur. "546 

Ata, Katade ve Hasan-ı Basri de böyle demiştir. Daha önce de Fatıma bintü 
Kays' ın "Üçüncü boşamadan sonra yeni ne olabilir ki ! "  sözünü nakletmiştik. 
Bütün bunlar göstermektedir ki ; buradaki boşama ric'I talaktır. Bu hükümler de 
onunla alakalıdır. Hükmüne denk hüküm, merhametine eş merhamet bulun
mayan Allah Teala'nın hikmeti böyle tecelli etmiştir. Belki koca, yaptıklarından 
dolayı pişman olur. Şeytanın onunla eşi arasına sokuşturduğu kötülük bertaraf 
olur. Yeniden gönlü ona meyleder ve sonunda tekrar ona dönebilir. Nitekim Hz. 
Ali şöyle demiştir: "Eğer insanlar, talak konusunda Allah ' ın emrine uyacak olsa
lardı, hiçbir adam, asla boşadığı bir kadının arkasına düşmezdi . " 

Daha sonra Allah Teala bu boşanan kadınların mesken ihtiyacının karşı
lanmasını emretti : "Boşadığınız kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin 
bir bölümünde oturtun!"547 Bu ayetteki zamirlerin mercii aynıdır. Bu konuda 
kadınlar hakkında konan hükümlerin tamamı, birbiriyle irtibatlıdır. Bu konuda 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Nafaka ve mesken, 
kocasından ric'i talak ile boşanan kadının hakkıdır. "548 Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- bu hükmü Kur'an-ı Kerlm'den çıkarmıştır. Bu sözüyle yukarıdaki 
ayeti açıklamış, Hak Tea!a'nın muradını izah etmiştir. Böylece Kur'an ile Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hükmünün uyum içinde olduğu ortaya 
çıkmıştır. Adaletten şaşmayan mizan da Kitab ve sünnetteki hükme muhalefet 
etmez. Kadının nafaka hakkı elbette vardır. 

Eğer kadın bfün talakla kocasından ayrılırsa, onun için namahrem olur. Diğer 
namahremlerle aynı hükme sahip olur. Aralarındaki kadının beklemesi gereken 
iddetten başka bir bağ kalmaz. Bu durumda şüphe veya zina yoluyla birleşilen 
kadınlar örneğinde olduğu gibi kadın için bir nafaka hakkı da yoktur. Çünkü na
faka sadece kadının kadınlığından yararlanma imkanından dolayı gerekir. Bfün 
talak ile boşanmış kadının iddet süresince kocasının ondan yararlanma imkanı 
yoktur. Eğer nafaka iddet bekleme için gerekli olsaydı bu durumda ölüm iddeti 
bekleyen kadın için de gerekirdi .  Zira iddet beklemeleri bakımından bfün talak 
ile boşanmış kadın ile kocası ölmüş kadın arasında asla bir fark bulunmamak
tadır. Çünkü her birisi kocasından ayrılmış ve iddet beklemeye başlamıştır. Her 
ikisinden de istifade imkanı kalmamıştır. Yine eğer ona mesken gerekseydi , bu 

545 İbn Ebl Şeybe, Musannef, V, 262. 
546 İbn Eb1 Şeybe, Musannef, V, 262. 
547 et-Talak 65/6. 
548 Nesfü, Talak, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 416.  
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kez nafaka da gerekirdi .  Nitekim böyle diyenler de vardır. Nafaka değil de sade
ce mesken hakkı vardır, şeklindeki bir. görüşe gelince, -hem nass hem de kıyas 
buna manidir. Bu görüş, Abdullah b. Abbas ve öğrencileri , Cabir b .  Abdillah , 
fakih sahabl hanımlardan birisi olan Fatıma bt. Kays - ki bu hanım konu ile ilgili 
münazaraya da giriyordu- gibi zevata aittir. Ahmed b. Hanbel ve tabilerinin, 
İshak b. Rahuyeh '  ve tabilerinin, Davud b. Ali ve tabilerinin ve diğer hadis ehli
nin görüşleri de bu doğrultudadır. 

Fukahanın bu konu hakkında üç görüşü bulunmaktadır. Bu görüşlerin tama
mı İmam Ahmed'den rivayet edilmiştir: a) Biraz önce zikredilen görüş. b) Bfün 
ialakla boşanmış kadın için hem nafaka hem de mesken hakkı vardır. Bu görüş 
Hz. Ömer, İbn Mes'Cıd ve Küfe fukahası tarafından benimsenmiştir. c) Nafaka 
hakkı yoktur, sadece mesken halikı vardır. Bu da Medine alimlerinin görüşüdür. 
İmam Malik ve İmam Şafii de bu görüştedir. 549 

Allah Teala bütün yaratılmışlara kendilerine ait bir kader/ölçü tespit etmiş
tir. Bu kader ilmi ve ayni olur. İlmi olan bilgiye dayalı takdirdir. Bir şeyin ilim, 
lafız ve kitapta takdiri ile olur. Tıpkı bir kulun kendi içinde söylemek, yazmak ve 
yapmak gibi dilediği şeyleri takdir etmesi gibi. Bunlar onun için bir kader haline 
gelir. Allah' ın yaratılmışların kaderlerini var etmeden ilminde ve kitabında takdir 
etmesi, sonra da bunları ilminde ve kitabından var olduğu biçimde yaratması da 
bu kabildendir. 550 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kim Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış 
yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. "55ı 

Rabi' b. Huseym şöyle demiştir: "Allah Teala insanlara dar gelen her yerde 
bir çıkış yolu var eder. " Ebu' l-Aliye de şöyle demiştir: "Allah Teala her türlü zor
luktan bir çıkış yolu var eder. Bu çıkış yolu , hem dünyadaki hem de ahiretteki 
zorluk ve sıkıntılar içindir. Hak Teala müttakiler için hem dünyada hem de 
ahirette insanlara zor gelen, sıkıntılı olan durumlarda bir çıkış yolu ihsan eder. " 
Hasan-ı Basri de şöyle demiştir: "Allah Teala yasakladığı şeylerden kurtulması 
için insanlara bir çıkış yolu gösterir." 

549 Zadu' l-maad, V, 526-528. 
550 es-Savfüku'l-mürsele, iV, 1361. 
551 et-Talak 65/2-3. 
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"Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine ge
tirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. "552 

Allah zorluk ve sıkıntı anlarında kendisine güvenenlere yeter. Kul her ne 
zaman Allah 'a karşı hüsnü zan besler, O'ndan güzel şeyler umar ve gerçek 
manasıyla O'na tevekkül ederse Allah Teala onun kendisi hakkında beslediği 
ümidi asla boşa çıkarmaz. Çünkü Hak Teala güzel şeyler umanların düşünceleri
ni ve iyi işler yapanların amellerini boşa çıkarmaz. Allah ' a  imandan sonra O'na 
güvenmek, O'ndan ummak ve O'na karşı hüsnü zan beslemekten daha çok gön
le rahatlık veren bir şey yoktur.553 

"Kim Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona bek
lemediği yerden rızık verir. Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. " 

Bu ayette Allah Teala kendisine tevekkül eden kimsenin ödülünü kendisinin 
ona yetmesi ve kafi gelmesi olarak belirlemiştir. 554 

Allah Teala tevekkülü, emredilen sebepleri yerine getirmek demek olan tak
vadan sonra bir konuma yerleştirmiştir. Takvadan sonra kul Allah'a tevekkül et
tiğinde Allah ona kafi olur. Nitekim başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır: 
"Allah 'tan sakının! inananlar Allah 'a tevekkül etsinler. "555 Emrolunan sebepleri 
yerine getirmeden tevekkül etmek ve Allah bana kafidir demek sırf bir acizliktir. 
Buna biraz tevekkül karıştırılmış olsa bile bu acizlik tevekkülüdür. Kul tevekkülü 
acizliğe , acizliği de tevekküle dönüştürmemelidir. Aksine tevekkülünü, sarılmakla 
emrolunduğu şeyler arasına dahil etmesi gerekir ki maksat ancak bütün bu se
beplerle tamamlanır. 

Bu konuda şu iki zümre yanılgıya düşmüştür: Bir grup, isteklerin elde edilme
sinde tevekkülün tek başına yeterli bir sebep olacağını zannettiler ve bu yüzden 
Allah' ın hikmeti gereği müsebbeplere ulaştıran sebepleri terkettiler. Böylece bu 
sebepleri terketmeleri yüzünden bir tür aşırılığa ve acizliğe düştüler. Tevekkülün 
gücünün , bu sebepleri terketmekte olduğunu zannettiklerinden bütün düşünce
lerini bir noktaya yoğunlaştırıp onu bir tek düşünce haline getirdikleri için tevek
külleri zayıfladı. Bu bakımdan bunda bir kuvvet olsa bile diğer bir yönden zayıflık 
vardır. Her ne zaman tevekkül tarafı tek başına alınmak suretiyle kuvvetlense, te
vekkül mahalli olan sebepteki aşırılık tevekkülü zayıflatır. Zira tevekkülün yeri bu 
sebeplerdir, en mükemmeli de bu sebeplerde Allah'a tevekkül etmektir. Mesela 
çiftçi toprağı sürer, tohumu eker, sonra da bitmesinde ve filizlenmesinde Allah'a 

552 et-Talak 65/3 . 
553 Medaricu's-salikin, !, 471 .  
554 Medaricu's-salikin, l l l ,  273. 
555 Maide, 1 1  
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tevekkül ederse böyle bir tevekkül etmiş olur. İşte bu kimse tevekkülün hakkını 
vermiş ve toprağı boş bırakıp ekmemek suretiyle onun tevekkülü zayıflamamış
tır. Yolcunun, hızlı yürükmekle beraber yol almadaki tevekkülü ile aklı başında 
tedbirli insanların Allah'a itaat hususundaki gayretleri yanında O'nun azabından 
kurtulmak ve sevabını elde etmek hususundaki tevekkülleri de böyledir. İşte bu 
etkisini gösteren gerçek tevekküldür ve Allah Teala bunu gerçekleştirene kafidir. 
Acizlik ve kayıtsızlık tevekkülünün ise etkisi görülmediği gibi Allah Teala da böyle 
tevekkül edene de kefil değildir. Allah Teala, kendisine tevekkül eden kimseye 
ancak takva gösterdiği zaman kafi gelir. Takvası ise emrolunduğu sebeplere sarıl
maktır, onları terketmek değil. 

İkinci grup insanlar da, sebepleri ikame ettiler, sebeplerin müsebbeplerle 
bağlantısını (sebep-sonuç ilişkisini) kanun ve kader olarak kabul ettiler ve tevek
kül yönünden yüz çevirdiler. Bu grup, elde ettiklerini sarıldıkları sebeplerle elde 
etmiş olsalar da tevekkül edenlerin gücü kendilerinde yoktur. Allah Teala'nın 
yardımı, onlara kafi gelmesi ve onları savunması söz konusu değildir. Aksine 
tevekkülden eksilttikleri ölçüde yardımsız bırakılmışlardır, acizdirler. 

Kuwet, bütün kuwet Allah Teala'ya tevekküldedir. Nitekim, seleften bir zat 
şöyle der: İnsanların en güçlüsü olmak isteyen Allah'a tevekkül etsin. Tevekkül 
eden kimse için güç, kifayet, imdadına yetişme ve savunulma garantisi vardır. 
Bunlardan ancak, takva ve tevekkülden eksik tuttuğu kadarı kendisinden eksilir. 
Yoksa takva ve tevekkülü gerçekleştirdiğinde Allah o kimse için, insanlara dar 
gelen herşeyden bir çıkış yolu açmalıdır. Allah, o kimseye kafi ve yeterli olur. 

Sözün özü: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- insana, içinde kendi ol
gunluğunun zirvesi ve isteğine kavuşması bulunan bir şeyi , kendisine yararlı ola
nı şiddetle arzulaması ve bu uğurda gayret sarfetmesi yolunu göstermiştir. İşte o 
zaman, menfaati kayboluncaya kadar acizlik edip kayıtsız kalan, sonra da "Allah 
bana kafidir ve O ne güzel vekildir." diyen ve Allah Teala'nın kınadığı ve bu 
durumda kendisine kafi olmadığı kişinin aksine , o kimseye Allah ' ı  kafi görme 
(tahassüb) ve "Allah bana kafidir ve O ne güzel vekildir" sözünü söylemek fayda 
verir. Allah Teala, ancak takva sahibi olup kendisine tevekkül eden kimsenin 
vekilidir ve ona yeter.556 

Allah Teala kendisinin kuluna kafi olduğunu ifade ettikten sonra, bir ihtimal 
bazı insanlar Allah' ın hemen tevekkülden sonra kuluna yeteceği vehmine kapılır 
diye bunun hemen peşinden "Allah her şey için bir ölçü koymuştur . .  ayetini 
getirdi. Bu şu anlama gelir. Allah Teala her şey için bir vakit belirlemiştir. Hiçbir 
şey kendisi için belirlenen vakitten önce olmaz. Allah Teala her şeyi takdir ettiği 
vakte bırakır. Dolayısıyla tevekkül eden birinin acele edip "Allah'a tevekkül et
tim, O'na yalvardım yakardım, ama bir şey görmedim , kifayet (Allah' ın kuluna 

556 Zadu'l-maad, II , 364. 
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yetmesi) gerçekleşmedi . "  dememesi gerekir. Çünkü Allah Teala her şeyi takdir 
ettiği zamanda gerçekleştirir. Bu tür şeyler Kur'an ve sünnette çoktur. Bu ifade 
edilen, nasları anlama konusunda son derece önemli ve hassas bir meseledir.557 

4. Kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlarla asla ay hali 
olmayanların ( iddetleri) hakkında şüphe ederseniz, onların iddeti üç ay
dır. Hamile olanların iddetleri ise, yüklerini bırakmalarıdır. Kim Allah 'tan 
korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir. 

5. İşte bu(nlar) Allah 'ın size indirdiği emir(ler) idir. Kim Allah 'tan kor
karsa onun günahlarını örter ve mükafatını büyütür. 

------ ------
557 İ ' lamu'l-muvakkıin, iV, 205. 
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6. O kadınları gücünüz yettiğinizce, kaldığın ız yerin bir kısmında 
iskôn edin. Onları dara koymak için onlara zarar vermeye kalkışmayın. 
Eğer onlar hamile iseler yüklerin i bırakıncaya kadar onlara nafaka ve
rin. Eğer onlar sizin için emzirirlerse onlara ücretlerin i verin. Aranızda 
ma 'ruf ile müşavere yapın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsan ız o 
halde onun (babası) için (çocuğu) başka bir kadın emzirir. 

7. Bolluk içinde olan bolluğuna uygun nafaka versin. Rızkı kendisi
ne daraltılan kimse de Allah 'ın kendisine verdiğinden infôk etsin. Allah 
hiçbir kimseye ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah güçlüğün ar
kasından kolaylık ihsan eder. 

8. Rabbinin ve peygamberlerinin emrine karşı başkaldıran nice ülke 
halkı vardır ki Biz, onları en şiddetli bir hesaba çekmiş ve onları görül
memiş bir azabla azablandırmışızdır. 

9. Sonunda onlar yaptıklarının cezasını tatmış oldular; işlerinin sonu 
da hüsran oldu. 

1 0. Allah onlar için çok şiddetli bir azab hazırlamıştır. Ey iman etmiş 
akıl sah ipleri -o halde- Allah 'tan korkun! Gerçek şu ki Allah size b ir Zikir 
(Kur'an) indirmiştir. 

1 1 .  İman edip salih amel işleyenleri karan lıklardan aydınlığa çıkar
mak için Allah 'ın (herşeyin hükmünü) açık açık ortaya koyan öğütlerini 
size okuyan bir Peygamber (göndermiştir). Kim Allah 'a iman edip sa
lih amel işlerse onu altından ırmaklar akan Cennetlere -kendileri orada 
ebedi ve devamlı olmak üzere- koyar. Allah on(lar)a gerçekten çok gü
zel bir rızık vermiştir. 

12. Allah yedi gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır. Buyruğu 
bunlar arasında iner, durur. Allah ' ın gerçekten herşeye kô.dir olduğunu 
ve muhakkak Allah ' ın, ilmi ile herşeyi kuşatmış olduğunu kesinlikle bi
lesin iz diye. 

Tefsiri : 

İddetin Hükümleri 

Bu konunun açıklamasını ,  bizzat Allah Teala kendi üzerine almış ve kita
bında en açık ve kapsamlı bir şekilde beyan etmiştir. İddet konusunda Kur'an' ın 
beyanı dışında kalacak hiç bir şekil bırakılmamıştır. Kur'an'da dört çeşit iddetten 
bahsedilmiştir. İddet türlerinin tamamı bunlardan ibarettir. 

Hamile Kadının İddeti : Hamile kadının iddeti, kayıtsız olarak çocuğunu do
ğurmasına bağlanmıştır. Bfün talakla ya da ric'i talakla boşanmış olması, kocası 
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ölmüş veya hayatta olması arasında fark yoktur. Yüce Allah: "Hamile olanların 
iddetleri, çocukların ı  doğurmaları ile tamamlanır. "558 buyurmuştur. 

Bu ayette üç açıdan umumilik/genellik söz konusudur: 

1 .  Kendisinden haber verilen kimselerin genelliği . Bunlar hamile olan kadın
lardır ve bu ifade onların tamamını içine alır. 

2 .  "Ecel" (müddet) in genelliği: Müddet, hamile kadınlara izafe edilmiştir. 
Cemi isimlerinin ( ism-i cem) marife bir kelimeye izafe edilmesi, genellik bildirir. 
Dolayısıyla çocuğun doğurulması, onların müddetlerinin tamamı kılınmıştır; eğer 
o kadınlardan bir kısmının ondan daha başka müddetleri bulunsaydı, o zaman 
doğuma kadar bekleme, onların tümüne nisbet edilmiş bir müddet olmazdı. 

3. Mübteda ve haber marifedir: Mübtedanın marife olduğu açıktır. Haber ise 
masdarı müevvelin muzaf olması sonucu marife olmuştur. Mübteda ve haberin 
her ikisinin de marife olmaları dı:ırumunda, ikincinin birinciye hasrı gerekir. Ni
tekim: "���jı �I _,;._�lj �I JI �ı).Jı �i _;l;.ıı �İ � /Ey insanlar, muhtaç olanlar 
sizlersin iz; zengin olan ve övülmeye }ayık olan ise ancak Allah 'tır. "559 ayetinde 
bunun örneğini görmekteyiz .560 

Sahabenin büyük çoğunluğu, hamile olan kadının iddetinin doğurmak ol
duğuna bu şekilde delil getirmişler ve kocası henüz teneşir üzerinde olsa bile, do
ğumla iddetinin biteceğini belirtmişlerdir. Nitekim bizzat Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de, Eslemli Sübey'a'ya bu şekilde fetva vermiştir. Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu hüküm ve fetvası, Kur'an' dan alınmıştır ve ona tama
men uygundur. 

b) Hayız Gören Kadının İddeti: Bunun süresi üç kur' (hayız ya da temizlik 
süresi) beklemektir. Yüce Allah: "Boşanmış kadınlar, kendi kendilerine üç kur' 
(hayız ya da temizlik süresi) beklerler. " 561 buyurur. 

c) Hayız Görmeyen Kadının İddeti : Bu da iki kısıma ayrılır: a) Henüz hayız 
görmeyen küçük çocuğun iddeti . b) Hayız halinden kesilmiş (ayise) kadının id
deti. Yüce Allah her iki kısmın da iddetlerini şu ayetle belirtmiştir: "Kadınlarınız 
içinde ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri 
hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır. "562 

d) Kocası Ölen Kadının Beklediği Vefat İddeti: Bunu da Yüce Allah şu ayetle 
açıklamıştır: "İçin izden vefat edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine 

558 et-Talak 65/4. 
559 Fatır 35/15. 
560 Bu ayette lafzatullah özel isim olduğu için marife, el-ğaniy kelimesi de el takısı aldığı için 

marifedir. Mübteda ve haberin marife olması hasrı/vurguyu gerektirir. 
561 el-Bakara 2/228. 
562 et-Talak 65/4. 
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dört ay on gün beklerler. " 563 Bu ayet kendisiyle gerdeğe girilen, girilmeyen; kü
çük ya da büyük olan hanımları içine almaktadır; hamile kadınlar ise bu ayetin 
hükmü içine girmemektedir_ Çünkü onlar: "Hamile olanların iddetleri, çocuk
larını doğurmaları ile tamamlanır. " ayeti ile bu hükmün dışında kalmaktadırlar. 
Bu ayette onların doğurmaları, bütün iddetleri sayılmış ve iddet doğuma has
redilmiştir_ Vefat iddeti bekleyen hanımlar ise böyle değildir; çünkü, ilgili ayette 
"beklerler" fiili mutlaktır ve bir genelliği (umumu) yoktur. Sonra: "Hamile olan
ların iddetleri, çocuklarını doğurmaları ile tamamlanır. , , ,  ayeti, "İçin izden vefat 
edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. " 
ayetinden daha sonra nazil olmuştur. Yine: "İçin izden vefat edenlerin bırakmış 
olduğu eşler kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. , ,  ayeti ittifakla, hamile 
olmayan kadınlar hakkındadır. Çünkü, onun hamilelik süresi bu süreden daha 
fazla devam edecek olsa, doğuma kadar beklemesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
bu ayetin umumu (genel ifadesi) ittifakla tahsis görmüş bulunmaktadır. "Hamile 
olanların iddetleri, çocukların ı  doğurmaları ile tamamlanır. ,, ayeti ise , ittifakla 
tahsis görmemiştir. Şayet bu konuda, hükmün böyle olduğuna dair sahih sünnet 
bulunmasaydı, konuyu Kur'an'a havale etmek gerekecekti. Kaldı ki, Kur'an· ın 
getirdiği hükmü, sünnet teyid etmekte ve onu takrir etmektedir. 

Bunlar, Allah' ın kitabında açıklanmış olan iddetlerdir. Ancak bu iddet çe
şitlerinden bahseden ayetlerden ne murad edildiği ve delalet ettikleri hususlar 
hakkında ihtilaflar vardır. Allah'a hamd olsun ki, sünnet bunlardan murad edilen 
manaları açıklamıştır. Biz burada, sözkonusu ihtilafları zikredecek, bunlar içeri
sinde hangisinin doğruya daha yakın ve evla olduğunu, sünnetin delaleti doğrul
tusunda bulunduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 

Bu ihtilaflardan birisi, selefin hamile bir kadının vefat iddeti beklemesiyle 
ilgili ihtilaflarıdır. Hz_ Ali , İbn Abbas ve sahabeden bir grup, dört ay on gün ya 
da doğum vaktine kadar olan zamandan en uzun müddet hangisi ise _ o kadar 
bekler; demişlerdir. Bu İmam Malik'in mezhebinde iki görüşten birisi olmaktadır. 
Sahm1n'un tercihi de bu şekildedir. 

Ebu Talib rivayetinde İmam Ahmed şöyle demektedir: "Hz . Ali ve İbn Abbas, 
hamile olan kadının vefat iddeti beklemesi konusunda: "En uzun süreyi bekler." 
demişlerdir. İbn Mes'Cıd ise : "Kim isterse, onunla mübahale ederim ki , kısa olan 
Nisa suresi (yani Talak sCıresi Bakara' dan) daha sonra nazil olmuştur." derdi.564 
"Doğurduğunda, (nikah için) helal olmuştur." şeklindeki Sübey'a hadisi onların 
arasında hükmetmektedir, İbn Mes'Cıd, Kur'an'a yorum getirmekte ve "Hamile 
olanların iddetleri, çocuklarını doğurmaları ile tamamlanır. ,, ayetinin vefat iddeti 
bekleyen hanımlar için olduğunu, boşanmış kadınların da aynı şekilde doğurma-

563 el-Bakara 2/234. 
564 Buhar!, Tefsir, (Bakara Suresi) ,  4 1 ;  Ebu Davud, Talak, 47; Nesat, Talak, 56; İbn Mace, 

Talak, 7. 
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lan ile iddetlerini tamamlamış olacaklarını ve nikahlanmalannın helal olacağını 
belirtmiştir. Hamile kadının, organlan belirmemiş bir çocuk düşürmesi durumun
da iddeti tamamlanmış olmaz. El ve ayaklan belirgin hale gelmiş bir çocuğun 
düşmesi durumunda ise, bununla cariye azad edilmiş olur; iddet tamamlanır. 

Kadın doğurur, fakat karnında başka bir çocuk daha bulunursa, diğer çocu
ğu da doğurmadıkça, iddeti bitmiş olmaz. Hamile olmaması durumunda, vefat 
iddeti bekleyen kadının, kocasının kendisiyle gerdeğe girdiği evinden dört ay on 
gün ayrılmaması ve orada iddetini beklemesi gerekir. İddet, kocanın öldüğü ya 
da boşadığı günden itibaren başlar. " Buraya kadar olan kısım İmam Ahmed' in 
görüşüdür. 

Bu konuda İbn Abbas ve Ebu Hureyre (r.a . )  birbirleriyle tartışmaya girmiş 
ve Ebu Hureyre "Kadının iddeti doğurmasıdır." demiştir. İbn Abbas ise "İki müd
detten en uzun süreyi bekler. " demiştir. Sonunda Ümmü Seleme'yi hakem tayin 
etmişler ve ona gitmişler, o da Ebu Hureyre'ye hak vermiş ve Sübey'a hadisini565 
de delil olarak getirmiştir. 

İbn Abbas ' ın bu görüşünden vazgeçtiği de rivayet edilmiştir. 

Sahabe ve tabiinin büyük çoğunluğu ve dört imam: " İddeti, çocuğunu doğur
masıdır; isterse koca henüz teneşirde bulunsun, doğurur doğurmaz nikahlanması 
helal olur. " demişlerdir. 

"En uzun süre kadar beklemesi gerekir. " görüşünde olanlar, şöyle demekte
dirler: Vefat iddeti bekleyen hamile kadın, her iki ayetin de umumu içerisine gir
mektedir. Dolayısıyla en uzun süre ile iddet beklemediği sürece, iddetinden kesin 
olarak çıkmış olamaz. Bu ayetlerden birisinin umumunun diğerinin hususiliği ile 
tahsis edilmesi mümkün değildir. Çünkü her iki ayet de bir açıdan anım/genel, 
diğer açıdan da has/özeldir. Bazı şekillerin, her iki ayetin umumu altına girmesi 
yani umumun gereğiyle amel etme (imal} imkanı bulunmaktadır. Kadın, en uzun 
süreyle iddetini beklediği zaman; süreler içerisinde daha az olan, daha uzun olan 
içerisinde mündemiç bulunacaktır ve böylece her iki ayetin de umumu gereği 
hareket edilmiş olacaktır. 

Çoğunluk ulema, bunlara karşı üç şekilde cevap vermişlerdir: 
a) Sarih sünnet, itibanın sadece doğuma olduğuna delalet etmektedir. Nite

kim , Sahihayn'da. varid olduğu üzere, Eslemli Sübey'a'nın kocası vefat etmiş ve 
kendisini hamile olarak geride bırakmıştı . Kadın doğurmuş ve evlenmek istemişti. 
Ebu 's-Senabil kendisine : "Sen en uzun süreyi doldurmadıkça, n ikahlanamazsm. "  
demiştir. Kadın Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- sormuş, O da: "Ebu's
Senabil yalan söylemiş, Sen (nikah için) helal oldun. Dolayısıyla dilediğinle ev
len ! "  buyurmuştur. 

565 Malik, Talak, 30. 
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b) "Hamile olanların iddetleri, çocuklarım doğurmaları ile tamamlanır. " 
ayeti, "İçin izden vefat edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine dört 
ay on gün beklerler. "566 ayetinden sonra nazil olmuştur. Bu cevap Abdullah b .  
Mes'ud'a aittir. Nitekim Buharinin Sahih' inde şöyle rivayet edilmektedir: "Siz 
o kadın üzerine işi zorlaştırıyor ve ona ruhsat tanımıyor musunuz? Ben Allah' ı  
şahid tutarım ki, kısa olan Nisa (Talak) slıresi, uzun olandan (Bakara) sonra in
miştir: "Hamile olanların iddetleri, çocuklarını doğurmaları ile tamamlanır. "  ayeti 
daha sonradır. ! 

Bu cevap izaha muhtaçtır: Çünkü, bu sözün zahiri Talak süresindeki ayet, ta
rih bakımından daha sonra olduğu için Bakara süresindeki ayetten mukaddem
dir, dolayısıyla onu nesheder; anlamına gelmektedir. Ancak, "nesh" tabirinin sa
habe ve selef terminolojisinde, daha sonra gelenlere nisbetle çok daha geniş bir 
manası vardır. Çünkü onlar nesh tabiri ile üç mana kasdetmektedirler: 

1 )  Sabit bir hükmün, hitapla (nassla) kaldırılması . 
2) Zahirin delaletinin, ya tahsis ya da takyld yolu ile kaldırılması, Bu manada 

nesih, birinci manasından daha geneldir. 
3) Beyanı ,  harid bir delile bağlı olan lafızdan muradın ne olduğunun açıklan

masıdır. Bu üçüncüsü de daha önce geçen iki manadan daha genel olmaktadır. 
İşte lbn Mes'ud (ra . )  Talak suresinin daha sonra nazil olduğunu belirtmekle, 

iddetin doğumla sona ereceğini belirten ayetin Bakara süresindeki ayeti, eğer 
ayetin umumu murad ise , neshetmiş olduğunu; eğer umumu murad değil idiyse, 
tahsis etmiş olduğunu veya ondan muradın ne olduğunu açıklamak ve onun 
mutlak ifadesini kayıtlamak olduğunu belirtmiş; her üç ihtimale göre de. Talak 
süresindeki ayetin, Bakara süresindeki ayetin umum ve mutlak ifadesine takdi
minin gerekeceğine işaret etmiştir. Bu İbn Mes'üd'un fıkıhtaki kemalinin ve ilim
deki derinliğinin bir neticesidir ve bu fıkıh usulünün onlarda bir seciye ve meleke 
şeklinde bulunduğunu, ve hiçbir zaman bu konuda bir tekellüfe girmediklerini 
göstermektedir. Nitekim Arapça, meanl, beyan ve onlarla ilgili diğer ilimler de, 
onlarda bir meleke ve seciye şeklinde bulunuyordu. Onlardan sonra gelenler ise, 
onların tozlarına ulaşmaya çalışmak için kendilerini yormaktadırlar. Heyhat! O 
da nerde?! 

c) Farzedelim ki , doğumun esas alınacağına dair sarih sünnet yok ve Talak 
suresi de sonraki tarihli değil ; bu takdirde de yine Talak süresindeki ayetin takdi
mi, daha önce ifade ettiğimiz gibi, umumunun bulunuşu ve öbür ayetteki "bek
lerler" ifadesinin de mutlak oluşu gerekçesiyle vacib olacaktı. Meseleyi böylesi 
bir anlayışa havale etmek mümkün idi . Ancak pek çok kimseye göre kapalı kalışı 
ve inceliği sebebiyledir ki, konu, sünnetin beyanına havale edilmiştir. Tevfik an
cak Allah'tandır. 

566 el-Bakara, 2/234 
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"Hamile olanların iddetleri, çocukların ı  doğurmaları ile tamamlanır. ,, .  
ayetinin delaleti gereği, kadın ikiz çocuğa hamile olsa, her ikisini de doğurma
dıkça iddeti sona ermez. Ayet aynı zamanda, istibra yapması gereken kadınla
rın iddetlerinin de, çocuklarını doğurmaları olduğuna delalet etmektedir. Yine 
ayette , "hamillerini vaz etme" tabiri kullanıldığı için, çocuğu ölü ya da diri; tam 
ya da noksan; ruh üflenmiş veya üflenmemiş ne şekilde doğururlarsa doğursun
lar, iddetlerinin sona ereceğine delalet bulunmaktadır. 

"İçin izden vefat edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine dört ay 
on gün beklerler. "567 ayeti ise , hayız görsün görmesin, sadece bu süre kadar bek
lemeleri ile yetinileceğine delalet etmektedir. Bu, çoğunluğun görüşü olmaktadır. 
İmam Malik ise şöyle der: Eğer bir kadının adeti senede bir defa ay hali görmek 
ise ve bu kadının kocası da ölürse , bu kadın hayzını görüp ondan temizlenme
dikçe (dört ay on gün beklese de) iddeti bitmez. Eğer hayız görmezse, kocanın 
vefatından itibaren tam dokuz ay bekler. Ondan, çoğunluğun görüşü doğrultu
sunda ikinci bir rivayet daha bulunmaktadır. Buna göre kadın, dört ay on gün 
bekler ve hayız görmesini beklemez.568 

Hayızdan kesilmiş ve daha henüz hayız görmemiş kadınların iddetini Allah 
Teala kitabında şöyle açıklamıştır: "Kadınlarınız içinde hayızdan kesilenler ile 
daha henüz hayız görmemiş olanların iddeti hususunda şüphe içindeyseniz, on
ların iddeti üç aydır. " 

Alimler hayızdan kesilme yaşını sınırlandırmada derin ayrılığa düşmüşlerdir. 
Kimileri elli yaşla sınırlandırmış ve "Kadın ellisinden sonra hayız olmaz." demiş
lerdir. Bu görüş, İshak' ın görüşüdür ve Ahmed' den (r.a . )  gelen bir rivayettir. Bu 
görüş sahipleri delil olarak Hz, Aişe'nin (r.a. ) :  "Kadın elli yaşına ulaşınca, hayız 
gören kadınlar sınırından çıkar. " sözünü ileri sürmüşlerdir. 

Bir grup ise altmış yaşı ile sınırlandırmış ve : "Kadın altmışından sonra ha
yız olmaz . "  demişlerdir. Bu, Ahmed'den gelen ikinci rivayettir. Ondan gelen bir 
üçüncü rivayete göre, Arap kadınlan ile başka kadınlar arasında fark vardır: Ha
yızdan kesilme sınırı Arap kadınlarında altmış, Arap olmayan kadınlarda ellidir. 
Kendisinden gelen dördüncü bir rivayete göre ise , elli-altmış arasında görülen 
kan, şüpheli kandır; kadın orucunu tutar, namazını kılar ve farz orucu kaza eder, 
el-Hıraki'nin tercihi budur. Yine Ahmed'den gelen beşinci bir rivayete göre de, 
kan elli yaşından sonra adet halini alır ve tekrar ederse hayız kanıdır, etmezse 
değildir. 

567 el-Bakara 2/234. 
568 Zadu'l-maad, V, 594-600. 
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Hayızdan kesilmenin süresi konusunda Şafü'nin açık ve net ifadesi bulun-
mamaktadır. Ona ait iki görüş vardır: 

1- Kadının yakınlarının hayızdan kesilme yaşıyla bilinir. . 

2- Bütün kadınların hayızdan kesilme yaşı gözönüne alınır. 

Birinci görüşe göre, gözönüne alınacak olan bütün yakınları mı yoksa asa
besi olan kadınlar mı ,  yoksa hassaten kendi bulunduğu şehirdeki kadınlar mıdır? 
Bu konuda üç ayrı bakış açısı vardır. Sonra yakınlar gözönüne alınır dendiğinde, 
onların adetleri ayrı ayrı olursa, adet süresi en az olana mı ,  yahut en çok olana 
mı, yoksa dünyada adet süresi en az olan kadına mı itibar olunur? Bu hususta 
da, üç ayrı bakış açısı vardır. 

İkinci görüş yani bütün kadınlar gözönünde bulundurulur görüşü Şafii'ye 
aittir. Sonra Şafü'nin arkadaşları bunun bir sınırı bulunup bulunmadığı hususun
da iki ayn görüş ileri sürmüşlerdir: 

1- Sınır yoktur: Şafü'nin ifadesinden anlaşılan budur. 

2- Sınır vardır. Sonra bu ikinci görüş sahipleri iki ayn görüş ileri sürmüşler
dir: 

a- Sınır altmış yaştır. Bunu Ebu' l-Abbas b. Kas ile Üstad Ebu Hamid söyle
miştir. 

b- Sınır altmış ikidir: Bunu da el-Mühezzeb'de Üstad Ebu İshak ile eş
Şamü'de İbnu's-Sabbağ söylemiştir. 

İmam Malik'in (r.a . )  arkadaşlan, hayızdan kesilme yaşı için herhangi bir sınır 
koymamışlardır. 

Aralarında Şeyhülislam İbn Teymiye'nin de bulunduğu daha başkaları ise 
diyorlar ki: Hayızdan kesilme yaşı, kadına göre değişir. Bu yaşın, bütün kadınla
rın birleştiği bir sınırı yoktur. Ayette kastedilen her kadının kendisinin hayız gör
mekten ümidini kesmesidir. Çünkü ayette "hayızdan kesilme" anlamına gelen 
"ye' s" kelimesi, ümitvar olmanın zıttıdır. Kadın hayızdan ümidini kesmiş ve artık 
hayız görmeyi ümit etmiyorsa, yaşı kırk veya bu civarda da olsa ayise ( =hayız
dan kesilmiş) demektir. Başkası, elli yaşında da olsa hayızdan kesilmeyebilir. 

Zübeyr b. Bekkar kaydetmiştir ki, bazıları: "Elli yaşında ancak Arap kadın 
doğurur. Altmış yaşında ise yalnızca Kureyşli kadın doğurur." demişlerdir. Zübeyr 
b. Bekkar diyor ki: Ebu Ubeyde b. Abdullah b. Rabla'nın kızı Hind, Musa b .  
Abdullah b. Hasan b. Hasan b. Ali b . Ebu Talib' i  - Allah ondan razı olsun
altmış yaşında iken doğurmuştur. Hz. Ömer' den sahih senedle rivayet edildiğine 
göre boşanan ve bir yahut iki hayız gören, sonra hayız hali ortadan kalkan ve 
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kalkmasının sebebini bilmeyen bir kadın dokuz ay bekler, hamile olduğu anlaşı
lırsa (doğuma kadar) ne ala, aksi takdirde üç ay iddet bekler. Aralarında Malik, 
Ahmed ve kadim görüşünde Şafü'nin de bulunduğu çoğunluk, bu konuda Hz. 
Ömer'e muvafakat etmiştir. Diyorlar ki: Kadın , hamilelik müddetinin çoğunlu
ğunu bekler, sonra da hayızdan kesilmiş kadının iddetini bekler ve sonra otuz 
veya kırk yaşında bile olsa başkalarıyla evlenmesi helal olur. Bundan çıkarılacak 
sonuç, Hz. Ömer ile ona uyan selef ve halef ulemasına göre, kadın elli yaşından 
önce, kırk yaşından önce hayızdan kesilebilir ve onlara göre kadınların hayızdan 
kesilmelerinin sınırlı bir vakti yoktur; aksine böyle birisi otuz yaşında hayızdan 
kesilebileceği gibi ,  başkası elli yaşına ulaşsa da hayızdan kesilmeyebilir. 

Hayız hali ortadan kalkan, ama bunun sebebini bilmeyen kadını dokuz ay 
geçtikten sonra hayızdan kesilmiş saydıklarına göre, ya alındığı takdirde kadının 
bir daha hayız göremeyeceği bir ilaç kullanmış olması , ya da ailesi ve akrabası 
kadınlar arasında yerleşik bir adet olması yollarından biriyle hayzının kesilme
sinin sebebini bilen kadının elli yaşına ulaşmamış bile olsa hayızdan kesilmiş 
sayılması daha münasiptir. Ama hayız hali hastalık, süt emzirme yahut hamilelik 
gibi bir sebeple ortadan kalkarsa, durum böyle değildir. Zira bu kadın hayızdan 
kesilmiş sayılmaz. Çünkü bu gibi haller ortadan kalkar. 

Şu halde üç basamak vardır: Birisi : Kadının bir yıl arayla hayızdan kesilmesi 
ve bu halin peşi peşine bir kaç yıl devam etmesi suretiyle kati bilinen bir hayız
dan kesilmeden ötürü hayız halinin ortadan kalkması, sonra bunun ardından 
erkeğin kadını boşaması. İşte bu durumdaki kadın ister kırk yaşında, ister daha 
küçük, isterse daha büyük olsun, Kur'an' ın ifadesine göre üç ay iddet bekler. 

Bu kadın üç ay beklemeye, sahabe ve alimler çoğunluğunun dokuz ay bek
lemesinden sonra bunun ardından üç ay daha beklemesine hükmettiği kadından 
daha layıktır. Zira o kadın hayız oluyordu ve hayızlı iken boşanmıştı; boşanmayı 
müteakip hayız hali ortadan kalktı , ama hangi sebeple kalktığını bilmiyordu. İşte 
böyle bir kadına hamileliğin çoğunlukla sona erdiği sürenin bitiminden sonra 
hayızdan kesilmiş kadın hükmü verildiğine göre, ya şu durumdaki kadına ne de
meli? İşte bu sebeple Kadı İsmail, Ahkamu' l-Kur'an adlı eserinde diyor ki : Allah 
Teala hayızdan kesilme meselesini şüpheyle birlikte zikrederek: "Kadınlarınız için
de hayızdan kesilenlerin iddetleri hususunda şüphe ederseniz, onların iddetleri 
üç aydır. buyurmuştur. Sonra Hz. Ömer' den (r.a . )  Kur'an' ın açık ifadesine uygun 
bir söz nakledilmiştir. Zira o demiştir ki: "Boşanan herhangi bir kadın bir-iki hayız 
görür, sonra hayız hali ortadan kalkar ve ne sebeple hayzının kesildiğini bilmezse 
dokuz ay bekler. Sonra üç ay iddet bekler." Hayız halini ortadan kaldıran sebebi 
bilmediğine göre, şüpheli bir durum sözkonusudur. İşte bu sebepten ötürü Hz. 
Ömer burada bu hükmü vermiştir. Buna uymak "Bir kimse, bir yahut iki talakla 
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karısını boşadıktan sonra kadının hayız hali ortadan kalksa ve kadın genç yaşta 
olsa, otuz sene iddet bekler, İki yıl geçtikten sonra bir çocuk dünyaya getirse ada
mı bağlamaz . "  diyenin görüşünden daha bağlayıcı ve daha münasiptir. Bu zat, 
geçmiş Müslümanların icma' ına muhalefet etmiştir. Zira onlar, kadın iddet için
de bulunduğu sürece doğan çocuğun, babanın nesebine katılacağı konusunda 
icma etmişlerdir. Şu halde herhangi bir kimsenin : "Bir adam karısını bir yahut iki 
talakla boşar ve kadın iddet içinde bulunduğu sürece aralarında birbirine mirasçı 
olma vs . gibi kan-kocalık hükümleri yürürlükte bulunur, ama kadın bir çocuk 
dünyaya getirirse doğan çocuğun nesebi adama bağlanmaz. "  demesi nasıl caiz 
olur? Oysa boşanma iddetinden anlaşılan o ki, bu iddet çocuğun kendisinden 
meydana geldiği zifaf olarak görülmüştür. Öyleyse dünyaya gelen çocuk adamı 
bağlamazken ,  kadın nasıl iddette olabilir? 

Ben derim ki : Bu Kadı İsmail ' in Ebu Hanife'ye yönelttiği susturucu itirazıdır. 
Çünkü Ebu Hanife'ye göre en kısa hamildik müddeti iki senedir; iddeti sırasında 
şüphe içinde olan kadın, hayızdan kesilme yaşına kadar iddette kalır ve böyle
ce iddetini tamamlamış olur. Kadı İsmail, aynı şekilde sonraki görüşüne göre de 
Şafü'ye susturucu itiraz yöneltmektedir. Ancak Şafü'ye göre hamilelik müddeti 
dört senedir; kadın bu süreden sonra bir çocuk dünyaya getirecek olursa boşandı
ğı adamdan iddet beklemekte olduğu halde, çocuğun nesebi adama bağlanmaz . 

Kadı İsmail diyor ki : Ümit kesmenin oranı birbirinden farklı olur. Ümitsizliğe 
düşmek, ümit etmek ve zannetmek kavramları da böyledir. Böyle olanlarda söz 
genişler. Bu ifadelerden biri kullanıldığı vakit meydanda olan mana derecesine 
indirilir, öylece anlaşılır. Mesela, insan, kendisine göre çoğunluk ihtimal hastanın 
iyileşmeyeceği yönünde olunca: "Hastamdan ümidimi kestim . "  ve yine kendi
sine göre çoğunluk ihtimal gelmeyeceği yönünde olunca da: "Kayıp adamım
dan ümidimi kestim." der. Oysa kayıp şahıs, yahut hastası ölse de: "Ben ondan 
ümidimi kestim. "  deseydi, insanlara göre söz yerli yerinde söylenmiş olmazdı. 
Ancak söylediği sözde kastettiği mananın anlaşılması durumu müstesna. Mesala: 
"Hastalığında ölecek korkusuyla endişe içindeydim. Ölünce ümitsizlik yerini bul
du." demiş olması gibi . Söz işte bu ve benzeri anlamlara yorumlanır. Ancak ümit 
kesme ifadesi kullanıldığında çoğunlukla ümit kesmede baskın taraf o şeyin ol
mayacağı yönünde olur. Ne ümidini kesen, ne de ümitvar olan kimse o şeyin 
olacağını yahut olmayacağını kesinlikle bilir. Allah Teala buyuruyor ki : "Evlenme 
ümidi kalmayan, ihtiyarlayıp oturmuş kadınlara, süslerini açığa çıkarmamak şar
tıyla dış elbiselerini çıkarmalarından ötürü bir günah yoktur. " Ümit etme (reca) ,  
ümidi kesmenin (ye's) zıttıdır. İhtiyarlayıp oturmuş kadının bazen evlenmesi 
mümkündür. Ancak halk nazarında baskın olan taraf, erkeklerin onlara rağbet 
etmeyecekleri yönündedir. Allah Teala buyuruyor ki: "Ümitsizliğe düşmelerinin 
ardından yağmuru yağdıran Odur." Ayette geçen kunO.t (ümitsizliğe düşme) ke-
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limesi, ye's gibidir. Yağmurun yağmayacağını kesin olarak bilmiyorlardı ; .  ancak 
yağması uzun süre gecikince kalplerine ümitsizlik düştü. Allah Teala buyuruyor 
ki: "Peygamberler ümitsizliğe düşüp yalan/andıklarını sandıkları bir sırada, onlara 
yardımımız yetişmiştir. " ümitsizliğe düşenlerin peygamberler olduğunu zikrettiği
ne göre bu, tam kanaat getirdikleri bir kesinlik olmaksızın kalplerine bir ümitsizlik 
düştüğüne delildir. Çünkü bu konuda kesin bilgi onlara ancak Allah katından ge
lir. Nitekim Hz. Nuh kıssasında: "Nuh'a :  'Senin milletinden inanmış olanlardan 
başkası inanmayacaktır. Onların yapageldiklerine üzülme . '  diye vahyolundu ."  
buyurmakta; Hz .  Yusuf kıssasında ise Allah Teala : "Ondan ümitlerini kesince, 
aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. " buyurmaktadır. Buradan açık 
bir şekilde anlaşılan onların ümitlerini kesmelerinin kesin bir bilgi olmadığıdır. 

İbn Ebl Üveys - Malik - Hişam b. Urve - babası (Urve b .  Zübeyr) sene
diyle bize rivayet olunduğuna göre, Hz. Ömer (r.a . )  verdiği hutbede: "Ey insan
lar! Biliniz ki , tamahkar olup ümit beslemek fakirliktir. Ümit kesmek, zenginliktir. 
Kişi bir şeyden ümidini kesince, ondan müstağni kalır." derdi . Görüldüğü üzere 
Hz. Ömer ümit kesmeyi (ye's ) ,  ümitvar olma ve tamahkarlık etme (tama' ) karşılı
ğı olarak kullanmıştır. Ahmed b. Muaddil ' in ,  eski bir şaire ait bir dişi deveyi tasvir 
eden şu; şiiri okuduğunu işittim 

"Sapsarı . . .  Abbasoğulları mirasından, 
Onu, koruluk içinde gizlendiği yataktaki , 
Bir ceylan gibi eyledim. 
Sağıldığı anda 'Bis! Bis ! '  sesini işitince , 
Boşaltıverir memelerindeki sütü. 
Artık nefsim ümit (tama) ve ye's arasında . . .  " 

Burada şair tama' kelimesini ye's mukabili kullanmıştır. 

Süleyman b .  Harb - Cerir b. Hazim - A'.meş - Sellam b. Şurahbil senediy
le bize rivayet edildiğine göre, Habbe b. Halid ile Seva b .  Halid, Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- gelip: "Bize bir şey öğret. " dediler. Sonra Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Başlarınız kımıldadığı sürece, hayırdan 
ümit kesmeyin . Çünkü her bir kul, kızıl olarak doğar, üzerinde bedenini örtecek 
incecik bir elbise bulunmaz. Sonra Allah onu rızıklandırır ve ona verir." 

Ali b. Abdullah' ın bize İbn Uyeyne'den rivayetine göre Hişam b. Abdulme
lik, Ebu Hazim'e :  "Ey Ebu Hazim ! Ne malın var?" diye sordu. O da: "En hayırlı 
mal, Allah'a güvenim ve insanların ellerindeki varlıklardan ümidimi kesmemdir. " 
dedi . Kadı İsmail diyor ki : Bu sayılamayacak kadar çoktur. (Kadı ismail'in söz
leri) bitti. 
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Üstadımız diyor ki: Bu konuda kadınların süregelen bir adetleri yoktur. Öyle 
ki, kimileri ergenlik yaşına girse de aybaşı, görmez; kimileri çok kısa aybaşı görür 
ve hayız halleri arasındaki zaman uzar ve hatta senede bir defa hayız olur. Bu 
yüzden alimler iki hayız arasındaki temizliğin bir sınırı bulunmadığında görüş bir
liğine varmışlardır. Kadınların çoğunluğu her ay bir kere hayız olur, hayız halleri 
çeyrek ay sürer ve temizlik zamanları ise bir ayın dörtte üçünü kapsar. Kimi ka
dınlar nem oranlarının düşüklüğünden dolayı, birkaç ayı hayızdan temiz olarak 
geçirir; kimi kadınlara kuruluk çabuk sirayet eder ve böylece hayızı kesil ir, elli ya
şından hatta kırk yaşından küçük olsa da hayızdan-nifastan tamamen kesilebilir; 
kimi kadınlara da kuruluk çabuk sirayet etmez ve dolayısıyla elli yaşını da geçse 
hayız görebilir . . .  Üstad devamla diyor ki: Ne Kur'an'da, ne de hadislerde ha
yızdan kesilmenin yaşı sınırlandırılmıştır. Şayet (ayette geçen) hayızdan kesilen
ler ifadesiyle elli, altmış yahut daha başka bir yaşta olanlar kasdedilmiş olsaydı 
"şu şu yaşa ulaşanlar" denirdi, "hayızdan kesilenler" denmezdi. Hem yukarıda 
da geçtiği üzere sahabe -Allah onlardan razı olsun- bundan Önce hayız hali 
ortadan kalkan kadını hayızdan kesilmiş saymışlardır. Hayızdan kesilmelerinin 
vaktinde de (bu halin) varlığı ihtilaflıdır, ittifaklı değildir. Hem Allah Teala: "Ha
yızdan kesilenler" buyurmuştur. Şayet bunun belli bir vakti olsaydı, gerek kadın, 
gerekse başkaları kadınların hayızdan kesilmelerini bilmede eşit konumda olur
lardı. Oysa Allah Teala "kadınlar" ifadesini hayızdan kesilenler olmakla tahsis et
miştir. Nitekim bu ifadeyi "daha henüz hayız görmemiş olanlar" diyerek de tahsis 
etmiştir. Şu halde hayız görmüş olan, hayız görmekten ümidini kesebilir. Bu ise 
şüphe içinde olmaktan farklı bir durumdur. Zira Allah Teala : "siz (erkekler) şüphe 
ederseniz" buyurmuş, "onlar (kadınlar) şüphe ederlerse" buyurmamıştır. Yani siz 
onların günleri konusunda şüphe eder kuşkuya düşerseniz, işte hükmü budur, 
tefsirciler cemaatinin söyledikleri değildir. Nitekim İbn Eb! Hatim'in tefsirinde 
Cerir ve Musa b .  Pi yen (hadisin metni bu şahsa aittir) - Mutarrif b. Tarif - Amr 
b. Salim senediyle rivayetine göre Übey b. Ka'b anlatıyor: "Ey Allah'ın RasCılü! 
Medinede bir takım insanlar, küçük, yaşlı ve hamile kadınların iddetleri konusun
da Allah' ın Kur' an' da zikretmediği şeyleri söylüyorlar. " dedim . Bunun üzerine Al
lah Teala bu süredeki şu ayetleri indirdi : "Kadınlarınız içinde hayızdan kesilenler 
ile daha henüz hayız görmemiş olanların iddeti hususunda şüphe içindeyseniz, 
onların iddeti üç aydır. Gebe olanların iddeti doğum yapmalarıyla tamamlanır. 
"Hamile bir kadının iddeti doğum yapıncaya kadardır. Doğum yapınca iddeti 

sona erer. Cer!r'in rivayet ettiği metne göre Übey b. Ka'b şöyle anlatıyor: "Ey 
Allah' ın RasCılü! Medine halkından bazı kimseler kadınların iddetleri hakkında 
gelen Bakara süresindeki ayet inince : 'Kadınların iddetleri konusunda Kur'an' da 
bazı hususlar zikredilmedi . Küçük kadınların, hayızdan kesilen yaşlı kadınların 
ve hamile olanların iddetleri açıklanmadı . '  dediler. " dedim. Bunun üzerine hayız-
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dan kalan kadınlar hakkında: "Kadınlarınız içinde hayızdan kesilenlerin iddetleri 
konusunda şüphe ederseniz . . .  " ayeti indi. Sonra İbn Ebl Hatim: "Kadınlarınız 
içinde hayızdan kesilenler. . .  " ayetini Said b .  Cübeyr' in : "Yani hayızdan kesilme 
yaşına girmiş olup hayız görmeyen yaşlı yahut hayızdan kalmış ve artık hiç hayız 
görmeyen kadınlar. . .  " diye tefsir ettiğini; ayetteki "şüphe ederseniz" kısmını ise 
"Kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri üç aydır. " diye yorumladığını rivayet eder. 
Mücahid'in de "şüphe ederseniz" kısmını "Hayızdan kalmış olan, yahut henüz 
hayız görmemiş bulunan kadının iddetini bilmiyorsanız, onların iddetleri üç ay
dır. " diye tefsir ettiğini nakletmiştir. Şu halde Allah Teala'nın "şüphe ederseniz" 
sözünden maksadı şudur: Onların hükümlerini soruyor, hükümlerini bilmiyor ve 
bu konuda kuşku duyuyorsanız, size bunu açıkladık. İşte bu kalbinde şüphe ve 
tereddüt kalksın diye kulun açıklanmasını talep ettiği, Allah'ın ona olan nimetine 
beyandır. Ama ilim talebinden yüz çeviren kimse için bu sözkonusu değildir. 
Hem kadınlar hayızın başlangıç yaşında da birbirlerine eşit değillerdir. Kimisi on, 
kimisi on iki, kimisi on beş , kimisi de daha ileri yaşta hayız görmeye başlar. Aynı 
şekilde hayızdan kesilme yaşı olan "hayız yaşının sonu" hususunda da birbirle
rine eşit değillerdir. Hadiseler buna şahittir. Hem ayrıca alimler ergenlik yaşına 
girdiği halde hayız görmeyen kadının, üç ay mı, yoksa hayız hali ortadan kal
kan ama sebebini bilmeyen kadın gibi bir sene mi iddet bekleyeceği konusunda 
ihtilafa düşmüşlerdir, Bu konuda İmam Ahmed'in iki rivayeti vardır. Ben derim 
ki : Alimlerin çoğunluğu üç ay iddet bekleyeceğini söylemişler ve üç ay iddet 
beklemeyi icabettiren küçüklük için bir sınır koymamışlardır. Aynı şekilde üç ay 
iddet beklemeyi gerektiren yaşlılık için de bir sınırın olmaması gerekir. Bu açıktır. 
Allah'a hamdolsun.569 

569 İbn Kayyim el-Cevziyye, Za'du'l-Mead, İklim Yayınları: 6/240-247. 



TAHRİM SÜRESİ 
[ 12  AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Peygamber! Eşlerin in rızasını gözeterek Allah 'ın sana helôl 
kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun ? Allah çok bağışlayan, çok 
esirgeyendir. 

2. Allah, (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. 
Sizin yardımcınız Allah 'tır. O, b ilendir, hikmet sahibidir. 

3. Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, 
o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, 
Peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygam
ber bunu ona haber verince eşi: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Peygam
ber: Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi. 

4. Eğer ikiniz de Allah 'a tevbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalp
leriniz sapmıştı. Ve eğer Peygamber'e karşı b irbirin ize arka çıkarsanız 
bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyile
ridir. Bunların ardından melekler de (onai yardımcıdır. 
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5. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, ken<Jini Allah 'a 
veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, Allah 'ın 
uçsuz bucaksız m ülkünün yaratılışını düşünen, dul ve bakire eşler verir. 

Tefsiri : 

�_,il � .ill (Çünkü kalpleriniz sapmıştı. ) ifadesinde iki kişiye göste
ren zamire, çoğul bir isim idafe edilmiştir. Bunun izahını şu şekilde yapabiliriz: 
Araplar, mudafun ileyhin durumuna göre mudafı müfret, tesniye ve cemi olarak 
getirirler. Eğer müfredi müfrede idafe ederlerse, mudafı tekil olarak kullanırlar. 
Mudafı çoğul bir kelimeye veya çoğul zamire idafe ederlerse çoğul olarak ge
tirirler. Şayet muda.fı tesniyeye ida.fe ederlerse , fasih olan kullanıma göre çoğul 
olarak getirirler. Tıpkı �_,il � .ill (Çünkü kalpleriniz sapmıştı. )  ayetinde ol
duğu gibi .  Burada iki kalp söz konusu olmasına rağmen, fasih olan uygulamaya 
uygun olarak kalp kelimesi çoğul olarak gelmiştir. Şu ayet-i kerimeyi de buna 
örnek olarak verebiliriz: ; ı;.- 4-�1 ı_,;.h;\j ;_; _;l..:Jlj LLL:Jlj (Hırsızlık eden erkek ve 
kadının ellerin i  kesin!)570 Araplar da şöyle der: ��i '-:"_;-Pi (O ikisinin boyunla
rını vurun! ) .  Bu, Arapların kullanımları içinde en fasih olandır.571 

6. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan 
ateşten koruyun. Onun başında, iri gövdeli, haşin, Allah 'ın kendilerine 
buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildik/erin i  yapan melekler vardır. 

Tefsiri : 

Bazı kullar Allah'ın kendilerine emrettiklerini yapmasa bile yine de O'na is
yan etmezler. Yapamadıklarını acizlikten dolayı yapamamışlardır. Ama melekler 
böyle değildir. Onlar, Allah ' ın emirlerini yerine getirme konusunda güç sahibi 
varlıklardır. Asla verilen görevi yerine getirmekten aciz değillerdir. Allah' ın kendi
lerine verdiği emre isyan etmezler. İşte ayette bunlar haber verilmiştir. 

Her şeye bir melek görevlendirilmiştir. Denizler için de görevlendirilmiş me
lekler vardır. Bunlar, denizlerin kara parçalarına taşıp burada yaşayan insanları 
boğmasına mani olurlar. 

İnsanların hem iyi hem de kötü amellerini yazıp kaydetmek ve korumak için 
de melekler görevlendirilmiştir. 

570 el-Maide 5/38. 
571 es-Savfüku'l-mürsele, 1 ,  32. 
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İşte bu ve daha başka nedenlerden dolayı, meleklere iman etmek imanın 
olmazsa olmaz bir şartı olmuştur. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberle
rine , ahirete ve kaza ve kadere iman etmek imanın altı şartını oluşturur. 

Bu anlattıklarımız anlaşılınca alemdeki bütün hareketlerin melekler tara
fından yapıldığı belli olur. Onların Allah' ın emri ve iradesi ile hareket etmeleri 
itaattir. Gerçekleşen her şey şeriat ve kader şeklinde Allah' ın muradının yerine 
getirilmesidir. Melekler bunları Allah' ın emri ile gerçekleştirir. Bundan dolayıdır 
ki; melek kelimesi elçilik anlamına gelen � _,J":/ı kökünden türetilmiştir. Çünkü 
onlar, Allah Teala'nın emirlerini yerine getiren elçilerdir.572 

7. Ey kafirler! Bugün özür dilemeyin! Siz ancak işlediklerinizin ceza
sını çekeceksiniz (denilir) . 

8. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah 'a dönün. Umulur 
ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte 
iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar 
akan Cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) 
nurları aydınlatıp gider de, "Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamam
la, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin" derler. 

Tefsiri : 

Allah Teala kulların hoşlanmadıkları amellerini örtecektir. Böylece onla
rı kötü amellerinin şerrinden koruyacaktır. Onların sevdiklerini de kendilerine 
nasip edecektir. Bu da Cennete girmesiyle olacaktır. Ancak Allah Teala bütün 
bunların gerçekleşmesini tevbe-i nasCıha (samimi tevbeye) bağlamıştır. c__,..a:.ll ke
limesi J_,.,.; veznindedir. Mübağala ifade etmesi için �ü sigasından udCıl yoluyla 
bu hale getirilmiştir. Tıpkı .>}:..!Jı ve ;..,..;..a.ll kelimelerinde olduğu gibi .  

C � 0 maddesi bir şeyin yabancı karışımlardan ve h ilelerden halis olması 
anlamına gelir. Ana kök itibari ile halis olmak anlamına gelen � ile birleşmek-

572 Ravdatu' l-muhibbin, s .  68. 
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tedir. Tevbe ,  ibadet ve istişare konusunda bu kelime kullanıldığı zaman, bunların 
her türlü aldatmadan, eksiklikten ve fesattan uzak olduğunu ve en mükemmel 
şekilde meydana geldiklerini ifade eder. �\ aldatmanın zıddıdır. 

Selef-i salihln samimi tevbe kavramını farklı lafızlarla izah etmişlerdir. Ancak 
bunların tamamı aynı anlam etrafında dönmektedir. Mesela Hz. Ömer ve Übey 
İbn Ka'b şöyle demişlerdir: "Samimi tevbe , kulun işlediği günaha, bir daha dön
memesi anlamına gelir. Tıpkı sütün çıktığı memeye bir daha dönmediği gibi . "  
Hasan-ı Basri ise şöyle demiştir: Samimi tevbe, geçmişte yaptıklarına pişman 
olup, bir daha onlara dönmemek üzere kararlı olması anlamına gelir. " Kelbl de 
şöyle demiştir: "Samimi tevbe; dil ile bağışlanma dileyip, kalp ile pişman olmak 
ve bedene sahip olmaktır." Said İbn Müseyyeb de şöyle demiştir: "Samimi tev
be, nefislerinize nasihat edeceğiniz tevbedir. Allah Teala bu kelimeyi tevbe edene 
nasihat eden anlamında kullanmıştır. Bu lafızda, '-!J.ri' ve '-!JW örneğinde ol
duğu gibi udul vardır. " 

Bu kelimeyi ism-i mef'ul olarak kabul edenlere göre ·C� tevbe edenin 
samimi olduğu ve hiçbir hile karıştırmadığı tevbeyi niteler. 

Bu kelime iki şekilde kullanılmış olabilir: 

a) ism-i mef'ul manasına. c� kelimesi, hakkında samimi davranılan an
lamına gelir. Tıpkı ;,,_} ..> kelimesinin binilen ;  �# kelimesinin sağılan anlamına 
geldiği gibi. 

b) İsm-i fa.il manasına. Halis ve sadık örneklerinde olduğu gibi samimi an
lamına gelir. 

Muhammed İbn Ka'b el-Kurazl şöyle demiştir: "Samimi tevbede şu dört şey 
bulunur: 

a- Dil ile bağışlanma istemek. 

b- Beden ile günah işlememek. 

c- Kalpte günaha dönme düşüncesi taşımamak. 

d- Kötü arkadaşlardan uzak durmak. 

Kanaatime göre samimi tevbe kavramı şu hususları içerir: 

a) Yapılan tevbe ve istiğfar, bütün günahları kapsayacak şekilde olmalı . 

b) Kişi bütün varlığı ile tevbe konusunda tamamen dürüst ve kararlı olmalı. 
Bu konuda her hangi bir tereddüt taşımamalı. Tevbeden dolayı kendisine kızma
malı ve tekrar günah için fırsat kollamamalı. Aksine bütün iradesi ve kararlılığıyla 
tevbeye yönelmelidir. 

-
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c) Kişi ihlasına zarar veren her türlü çirkinliklerden ve şaibelerden uzak 
durmalı .  Sırf Allah'tan korktuğu, O'nun katındakilere rağbet ettiği ve verece
ği cezalardan çekindiği için tevbe etmelidir. Makamını, saygınlığını, derecesini, 
toplum içindeki öncü kişiliğini ,  durumunu, kuvvetini ve malını korumak, insan
ların övgüsünü kazanmak ya da onların yergisinden kurtulmak, sefih kimselerin 
kendisine musallat olmasından korunmak, dünyalık hevesinin kalmaması, bitip 
tükenmesi gibi ihlasına ve samimiyetine zarar veren nedenlerden ötürü tevbe 
eden kimse gibi olmamalıdır. 

Bu maddelerden ilki tevbe edilen günahlarla; ikincisi, tevbekarın zatı ile; 
üçüncüsü de tevbe edilen yüce yaratıcı ile ilgilidir. 

Tevbenin samimi olması,bütün günahları kapsaması ile tevbe edenin sami
mi ve dürüst olmasına bağlıdır. Hiç kuşkusuz bu tevbe bağışlanmayı gerektirir. 
Bütün günahları yok eder. Dolayısıyla bu, normal tevbeden daha etkilidir. 

Yalnızca Allah ' tan yardım diler, sadece ona güveniriz. Ancak onun sayesin
de güç kuvvet vardır.573 
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9. Ey peygamber! Kafirlerle ve m ünafıklarla cihdd et ve onlara karşı 
sert davran! Varacakları yerleri Cehennemdir onların '  O, ne kötü dönüş 
yeridir! 

1 O. Allah kafirlere Nuh 'un karısı ile Lut 'un karısını misal olarak gös
terdi. Bunların ikisi de kullarımızdan iki salih kulun (n ikfıhı )  altında idiler. 
İkisi de kocalarına (davalarında) hainlik ettiler de kocalarının kendileri
ne Allah 'a karşı hiçbir faydaları olmadı. Ve ikisine de: ''Ateşe girenlerle 
beraber siz de girin" denilecek. 

573 Medaricu's-salikln, 1 ,  309-310 .  
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1 1 .  Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o: 
"Rabbim, benim için nezdinde Cennet' te bir ev yap. Firavun'dan ve 
onun amelinden ben i kurtar ve o zalimler topluluğundan beni esenliğe 
çıkar" demişti. 

12. Ve namusunu sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem 'i de (mi
sal verdi) .  Biz ona ruhumuzdan üfürmüştük. O da Rabbinin kelimelerini 
de kitaplarını da tasdik etmişti ve o itaat edenlerdendi. 

Tefsiri : 

Bu ayetler de biri kafirlere , ikisi müminlere olmak üzere üç misal verildi. 
Kafirlerin misali şunu içirmektedir: Kafir kimse, inkarı, Allah'a ,  peygamberine ve 
dostlarına yaptığı düşmanlık yüzünden cezalandırıl ır. İnkarı söz konusu iken, mü
minlerle arasında bulunan kan bağı, evlilik yoluyla meydana gelen akrabalık ve 
diğer bağlar kesinlikle ona fayda sağlamaz. Çünkü kıyamet günü, peygamberler 
vasıtasıyla Allah ile kurulan bağ dışında ne kadar bağ varsa hepsi kopar. Eğer, 
iman olmadan akrabalık, evlilik yoluyla meydana gelen hısımlık ya da nikahın 
bir faydası olsaydı, Hz. Nuh ve Lut ile hanımları arasında olan bağın faydası 
olurdu. Hakikat şu ki, bu peygamberler hanımlarına Allah'ın cezası karşısında 
hiçbir şey yapamazlar. Bu yüzden onlara "Ateşe girenlerle beraber siz de girin" 
denilecektir. 

Konuyu toparlayacak olursak bu ayet, Allah'a isyan içinde yüzen ve O'nun 
emirlerine muhalefet eden kimselerin, akraba ya da yabancı olan başkasının 
iyiliklerinin kendilerine fayda vermesini uman kimselerin bu ümidini kırmıştır. 
Hatta bu umduğu kimselerle dünyada iken çok samimi ilişkileri olsa dahi bu 
durum değişmez. Peygamberlikten ,  babalıktan ve kan-koca olmaktan daha bü
yük bir bağ olamaz. Buna rağmen, Hz. Nuh oğluna; Hz. İbrahim babasına; Hz. 
NCıh ve LQt hanımlarına Allah katında bir fayda sağlayamayacaktır. Nitekim bu 
konuyla ilgili olarak Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Akrabanızın da evladını
zın da size h iç faydaları olmaz. Kıyamet gününde sizin aranızı ayıracaktır. Allah 
yaptıkların ızı en :yi görendir. "574, "O günde kimse kimseye birşey yapamaz ve o 
günde emir yaln ız Allah 'ındır. "575, "Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kim
se başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. "576, "Ey insanlar! Rabbinize 
karşı gelmekten sakın ın. Ba1Jar , . . "l oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeye
ceği günden korkun. Allah 'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın 
sizi aldatmasın .  Allah 'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. "577 Bütün bu 
ayetler müşriklerin bir gerçeğe dayanmayan arzularının asılsız oluğunu açıkla
maktadır. Çünkü müşrikler, Allah 'ın dışında yapıştıkları akrcıbalık, evlilik yoluyla 

574 el-Mümtehıne 60/3 . 
575 el-İnfitar 82/19. 
576 el-Bakara 2/48. 
577 Lukman 31/33. 
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doğan hısımlık, nikah ve arkadaşlık bağlarının kıyamet günü kendilerine yardım 
edeceğini ,  Allah' ın azabından koruyacağını ve kendilerine O'nun katında şefaat 
edeceklerini umuyorlardı. İşte bu, insanoğlunun dalalete düşmesinin ve şirke 
bulaşmasının temelinde yatan düşüncedir. Bu, Allah' ın kati surette bağışlama
yacağı şirkin ta kendisidir. Allah Teala bütün peygamberlerini ve kitaplarını bu 
düşünceyi çürütmek ve bu düşünceye sahip olanlarla savaşmak için indirmiştir. 

Müminlere verilen misali ise şu şekilde maddeleştirebiliriz: 

a) Firavun'un hanımının misal olarak verilmesi : Bu örnek ile verilen mesaj 
şudur: Mümin kimsenin kafir biri ile bir bağının olması , inkar ve amel bakımın
dan ondan farklı olduğu sürece kendisine zarar vermez. Başkasının isyanı Allah'a 
itaat eden mümine ahirette asla zarar vermez. Ancak insanların Allah ' ın emrini 
hiçe saymaları yüzünden yeryüzünde kendilerine verilecek ve herkesi kapsaya
cak cezalardan zarar görebilirler. 

Firavunun hanımı, onunla arasında olan ilişkiden dolayı bir zarar görme
yecektir. Halbuki o, kafirlerin en beteri idi. Hz. Nuh ve LCıt'un hanımlarına ise 
kocalarıyla olan ilişkileri bir fayda vermeyecek. Oysa eşleri, alemlerin Rabbinin 
elçileri idi . 

b) Hz. Meryem' in misal olarak verilmesi: Hz. Meryem' in ne mümin, ne de 
kafir bir kocası vardı. 

Bu ayetlerde Allah Teala üç kadından bahsetti: 

a) Salih biriyle evli kafir kadın. 

b) Kafir biriyle evli imanlı kadın. 

c) Ne kafir, ne de mümin biriyle ilişkisi olmayan, bekar biri . 

Bu gruplardan ilkine giren kadınlara, akrabalık bağları ve ilişkileri hiçbir şe
kilde fayda vermez. İkinci gruba girenlere ise, akrabalık bağları ve ilişkileri asla 
zarar vermez. Üçüncü gruba girenlere ise , herhangi bir şekilde evlilik bağlarının 
olması zarar vermez. 

Bu örneklerde surenin genel akışına uygun fevkalade güzel manalar var
dır. Şöyle ki; bu ayetler, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- eşlerinden 
bahsedildikten ve onları Allah Resulü'ne karşı birleşmekten sakındınldıktan 
sonra gelmektedir. Böylece onlara şu mesaj verilmektedir: Eğer siz Allah'a ve 
Peygamber' ine -sallallahu aleyhi vesellem- itaat etmezseniz ve ahiret hayatını iste
mezseniz, Allah'ın elçisi ile evli olmanız size bir fayda sağlamaz. Tıpkı Hz. NCıh'un 
ve LCıt'un hanımlarına peygamberle evli olmalarının fayda sağlamadığı gibi . Bu 
yüzden bu surede akrabalık bağları değil de , sadece nikah bağı zikredildi. 

Yahya İbn Selam şöyle demiştir: Allah Teala ilk misali Hz. Aişe ile Hz . 
Hafsa'yı sakındırmak için verdi. İkinci misali ise ,  onları Allah'a itaate sımsıkı sa-
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rılmaya teşvik için getird i .  Hz Meryem' in müminlere misal olarak sunulmasının 
da bir ibretlik yönü vardır. Şöyle ki; Hz. Meryeme, Allah ' ın düşmanı Yahudilerin 
attığı iftira, kendisine ve oğluna Allah'ın beri olduklarını belirttiği şeyleri nispet 
etmeleri asla ona zarar vermez. Çünkü o, gerçekten sadık bir kadındı. Hak Teala 
onu, bütün kadınların efendisi yapmıştı . Hasılı salih birine, facir ve fasık kimsele
rin karalamaları bir zarar vermez. 

Yine bu ayetlerde, bu surenin ifk hadisesinden sonra inmesi durumunda 
müminlerin annesi Hz. Aişe teselli edilmiştir. Eğer bu sure ifk hadisesinden önce 
nazil olmuşsa, bu durum da Hz. Aişe'nin, yalancıların iftira atmalarına karşı bir 
hazırlanması söz konusudur. Ayrıca bu ayetlerde, Hz. Nuh ve LCıt'un hanımla
rının örnek olarak verilmesi, Hz. Aişe ve Hafsa'yı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- hakkında yaptıkları plandan sakındırma da mevcuttur. Bu örnekler, on
lar için sakındırma ve korkutma ile tevhid ve itaata teşvik içermektedir. İçlerinde 
eziyet görenleri ve iftiraya maruz kalanları teselli edip psikoloj ik olarak bu du
rumlara hazırlamayı da kapsamaktadır. 

Kur'an'dan çıkarılacak ince manalar özellik de örnekler konusunda bunlar
dan daha yüce ve çoktur. Bunları ancak alimler kavrayabilir.578 

Ve ikisine de: '1\teşe girenlerle beraber siz de girin" den ilecek. 

Sanki bütün kainat bu cümleyi telaffuz edip onların Cehenneme girmesini 
haykıracaktır. 

Doğruyu en iyi Allah biJ ir.579 

578 İ' lamu' l-muvakkıin , 1 ,  225-228. 
579 Ravdatu'l-muhibbin, s .  75. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Bütün mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir! Ve O, herşeye 
kadirdir. 

2. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölü
mü ve hayatı yaratandır. O, Azizdir, Gafurdur. 

3. O tabaka tabaka yedi gök yaratandır. Rahmanın yaratışında h içbir 
düzensizlik göremezsin. Haydi gözü(nü) çevir de bak. Bir çatlak görecek 
misin? 



3 14 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

4. Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir ve bak. Göz, hor ve hakir; ( ku
sur bulmaktan yana) yorulmuş olarak yine sana dönecektir. 

5 .  Anda/sun Biz dünya semasını kandillerle süsledik; onları şeytanlara 
atış taneleri yaptık; ayrıca onlara Sa'ir (Cehennem) azabını hazırladık. 

6. Rabblerini inkar edenlere de Cehennem azabı vardır. O ne kötü 
bir dönüş yeridir! 

7. Oraya atıldıklarında, o kaynayıp coşarken onun korkunç sesini 
işitirler. 

8. Öfkesinden neredeyse çatlayacak gibi olur. içine her bir grup atıl
dığında bekçileri onlara: "Size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi?" diye 
sorarlar. 

9. Onlar: "Evet, gerçekten bize bir uyarıp korkutucu (peygamber) 
geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak 
büyük bir sapıklık içindesin iz, dedik"  diye cevap verirler. 

1 0. Yine derler ki: "Eğer biz dinleseydik ve aklımızı kullanmış olsay
dık, Cehennemlik/er arasında olmazdık. " 

1 1 .  Böylelikle günahlarını itiraf edecekler. Allah 'ın rahmeti Cehen
nemliklerden uzak olsun! 

12. Muhakkak ki Rabblerinden gıyaben korkanlar için, işte onlar için 
bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 

13.  Sözünüzü ister gizli, ister açık söyleyin. Çünkü O, göğüslerin 
özünü en iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala bu ayette gizli ve açık bütün sözleri bildiğini ifade etti. Daha son
ra bu bilgisini şu sözüyle gerekçelendirdi : 

t. () ) .:; J. ,., ,.. ,/ 
,,! \ t )... , ..::_ 1\ .._Q..klJI - , - : ı .::· ! , .d � � 'j t "( 7 ..r::;-' -- Y') � 0-" � 

1 4. Yaratan hiç bilmez mi? O Latffdir; herşeyden haberdardır. 

Tefsiri : 

Gerçekten de bu mükemmel bir gerekçelendirmedir. Çünkü yaratanın, 
mahlukunu bilmesi gerekir. Sani' , yaptığını bilmelidir. Şayet Allah'm sizi, sizin 
kalplerinizi ve kalplerinizde olanları yarattığını kabul ediyorsanız, o halde asla 
yarattığı bir şeyin O'nun için gizli kalması söylenemez . Bu açıklama, Kaderiye'nin 
anlamakta güçlük çekeceği meselelerden biridir. Çünkü onlara göre kalplerde 
olanlar, yaratılmamıştır. Onlara göre bu ayette Allah'ın kalplerdeki bildiğine 
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dair bir delil yoktur. Bundan dolayı onların aşırıları bunu kabul etmemişlerdir. 
Allah' ın kalplerdekini bildiğini inkar etmişlerdir. Bu yüzden selef de onları, kesin 
biçimde tekfir etmiştir. 

Bu ayetteki açıklama, şu iki takdire de uygundur: 

a} ;_; edatı, ffül olduğu için ref' makamındadır. Buna göre anlam şu şekilde 
olur: İşi yaratma olan yaratıcı hiç bilmez mi ! 

b) � edatı , mef'ul olduğu için, nasb makamındadır. Buna göre anlam şu 
şekilde olur: Hiç Rab Teala, yarattığını ve yaptığını bilmez mi! 

Hak Teala bu delilin sabit olduğunu gösteren iki ismi i le ayeti sona erdirdi . 
Bu isimlerinden ilki Latif 'tir. Yani yaptığı ve hikmeti incedir. Zihinler tam olarak 
bunları anlamaktan acizdir. İkincisi ise Habir'dir. Yani bilgisi , eşyaların iç yüzünü 
ve derinliklerini, tıpkı zahirini kuşattığı gibi kuşatandır. O halde Latif ve Habir 
olan Allah'ın gönüllerde bulunan, kalplerde saklanan şeyleri bilmemesi nasıl 
mümkün olur!580 

. 
. • ı ı - _  . .  -.) . .) • �µ ""' � 

15 .  O, yeri size boyun eğdiren O'dur. O halde omuzlarında (dört bir 
yanında) yürüyün ve O'nun rızkından yeyin ve dönüş yalnız O'nadır. 

Tefsiri : 

Allah Teala bu ayette yeryüzünü, kazılmaya, yarılmaya, üzerinde yürünmeye 
ve üzerine bina dikmeye elverişli halde yarattığını haber verdi . O, yeryüzünü bu 
işlerden birini yapmak isteyenlere zorluk çıkartacak bir özellikte yaratmamıştır. 

Allah Teala Kur'an-ı Kerim' in çeşitli yerlerinde yeryüzünü, beşik581, döşek582, 
yaygı583, durak584 ve toplanma yeri585 kıldığını haber vermiştir. Onu döşediği-

580 es-Savfüku'l-mürsele il, 491 .  
581 "Yeryüzünü bir beşik yapmadık mt?" en-Ne be 78/6. [Mütercim) 
582 "Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, 

onunla size nztk olarak çeşitli mahsuller çtkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın 
Rabbinize eş koşmayın." el-Bakara 2/22. [Mütercim] 

583 "Allah yeri size bir yaygı yaptt. "  en-Nuh 71/19. [Mütercim] 
584 "Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz 

şeylerle nzıklandtran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne 
yücedir. " Gafir 40/64. [Mütercim] 

585 "Biz; yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı?" el-Mürselfü 77/25. [Mütercim] 
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ni586 ve yaydığını587; onda su kaynakları fışkırtıp otlaklar bitirdiğini588 anlatmıştır. 
Dağlarla onu sağlamlaştırdığından589, üzerinde yollar açıp nehirler ve pınarlar 
akıttığından bahsetmiştir. Yeryüzünü bereketli kılıp onda rızıklar yarattığını bildir
miştir. Hayvanların ,  onların rızık ve yiyeceklerinin yeryüzünden çıkması, tohum 
ekilmesi, bir tohumun kat kat fazlasını vermesi yeryüzünün bereketinden ileri ge
lir. Yine üstündeki acılara katlanıp, içinden en güzel ve faydalı şeyleri çıkarması 
da onun bereketli oluşu sayesindedir. Yeryüzü bütün kötülükleri örter ve bütün 
güzellikleri çıkarır. Kulun çirkinliklerini ve bedeninden çıkan fazlalıkları kapatıp 
örter, bunları bağrına basıp içine alır. Sonra ona yiyecek ve içecek verir. Ezaya 
en fazla katlanan ve kendisine yapılan eziyete en fazla güzellikle karşılık veren 
topraktır. ondan daha hayırlı bir şey yoktur. Topraktan daha az zarar; daha çok 
hayır verecek bir şey yoktur. 

Allah Teala, bizim için yeryüzünü ne tarafa sürülürse o tarafa giden uysal bir 
deve gibi yaratmıştır. Bu yüzden üzerindeki yolları ve güzergahları omuz olarak 
ifade etmek güzel oldu. Çünkü daha önce onun uysal olduğu ifade edilmişti. 
Yeryüzünde yürüyen kimse, onun omuzlarına basar. Omuzlarından maksat ise, 
yeryüzünün en yüksek kesimleridir. Bundan dolayıdır ki, ayette geçen omuz
lar ifadesi dağlar olarak tefsir edilmiştir. Tıpkı insanın gövdesinin üst kısımlarına 
omuz dendiği gibi . Buradan hareketle bazı alimler yeryüzünün ovalarında yürü
menin daha kolay olduğunu söylemişlerdir. 

Bazı alimler ise şöyle demişlerdir: A.yette geçen omuzları ifadesinden maksat, 
yeryüzünün etrafıdır. Nitekim insanın omuzları dendiği vakit etrafı kastedilir. 

Öne çıkan yoruma göre, bu ifade ile yeryüzünün yüksek kesimleri kastedil
miştir. Yeryüzünün üst kesimleri ise , üzerinde canlıların yürüdüğü bölürr.lerdir. 
Çünkü yeryüzünün yüzeyi, yüksek kesimleridir. Yürümek de ancak, yeryüzünün 
yüzeyinde gerçekleşir. Bu yüzden, yürüyüşe elverişli bu bölgelerin omuz olarak 
isimlendirilmesi yerinde oldu. Çünkü bundan önce yeryüzünün uysal kılındığı 
ifade edilmiştir. 

Ayetin devamında Allah Teala kullarına yeryüzünde bitirdiği rızıklardan 
yemelerini emretti. Zira O, yeryüzünü kulları ıçin uygun hale getirmiş, orada 
insanların üzerinde yürüyeceği yollar açmış ve rızıklarını da onda var etmiştir. 
Yeryüzünün mesken olarak hazırlanmasının gayesi ,  kendisinden faydalanılması, 
üzerinde gidip gelmek suretiyle hareket edilebilmesi ve üzerindeki canlılar için 
konan yiyeceklerin yenmesidir. 

Ayetin sonunda ise Allah Teala "Dönüş yalnız O' nadır. "  buyurmuştur. Çün
kü bizler, bu yurtta sonsuza kadar kalacak değiliz. Burası bizim ebedi vatanımız 

586 "Ve yere ve onu döşeyene" eş-Şems 91/6. [Mütercim] 
587 "Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi . "  en-Naziat 79/30. [Mütercim] 
588 "Oradan sularını, otlaklarını çıkardı ." en-Naziat 79/3 1 .  [Mütercim] 
589 "Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı?" en-Nebe 78/7. [Mütercim] 
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değil. Aksine yoldan geçerken buraya uğramışızdır. O halde burayı, vatan ve son 
durak olarak kabul etmemiz güzel bir davranış olmaz. Hakikat şu ki, dünyaya 
ebedi yurt için azık almaya geldik. Dünya, yoldan geçenlerin konakladığı bir 
meskendir, sonsuz huzura kavuşulan ebedi istirahatgah değildir; gelip geçilen bir 
yerdir, vatan değildir. 

Bir de bu ayet, Hak Teala'nın rubub iyetine, vahdaniyetine, kudretine, hik
metine ve lütfuna delaleti içermektedir. Nimetini hatırlatmayı, iyiliğini, dünya
ya yaslanıp kalmaktan, dünyayı vatan ve ebedi istirahatgah kabul etmekten 
sakınmayı kapsamaktadır. Bu dünyada, Allah' ın yurduna, Cennet' ine doğru 
koşmalıyız. 

Bu ayetin zımnında Hak Tea!a'yı tanınması, birlenmesi, nimetlerinin hatırla
tılması, O'na doğru yürümenin teşviki, O'nunla buluşmak için hazırlık yapma, ve 
O'na doğru ilerleme de mevcuttur. Ayrıca bu ayet ile, Allah Tea!a'nın bu dünyayı 
hiç yokmuş gibi dürüp katlayacağı, üzerinde yaşayanları ise öldürdükten sonra 
tekrar dirilteceği ve dirilişin kendi katında olduğu anlatılmıştır.590 

590 el-Fevfüd, s. 20-2 1 .  
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1 6. Gökteki (melek) lerin sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? 
O zaman onun durmadan çalkalanmakta olduğunu göreceksiniz. 

1 7. Yahut gökteki (melek) lerin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar gön
dermesinden emin mi oldunuz? Hem Benim korkutmamın nasıl oldu
ğunu bileceksiniz. 

1 8. Anda/sun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. (Onlara) Be
nim azabım nasıl oldu? 

1 9. Üstlerinde sıra sıra dizilip kanatlarını açıp kapayan kuşları gör
mediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O her
şeyi çok iyi görendir. 

20. Rahmana karşı sizlere yardım edecek de kimmiş? Şu sizin ordu
nuz mu? Kafirler ancak bir aldanış içerisindedirler. 

21 . Eğer O, rızkın ı  kesiverirse size rızık verebilecek kim? Hayır onlar 
azgınlık edip inatla kaçmaktadırlar. 

22. Acaba durmadan yüzüstü düşerek yürüyen kimse mi daha çok 
h idayettedir; yoksa dosdoğru bir yol üzere dümdüz yürüyen kimse mi? 

23. De ki: "Sizi yaratan, size işitme(k için kulaklar), gözler ve kalpler 
veren O' dur. Ne kadar az şükredersiniz!" 

24. De ki: "O, sizi yeryüzüne dağıtıp yayandır. Yalnız O'nun huzuru
na toplanıp götürüleceksiniz. " 

25. "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu va 'diniz ne zaman gerçekleşe
cek (söyleyin ) "  derler. 

26. De ki: "Ona dair bilgi ancak Allah 'ın yanındadır. Ben ancak apa
çık bir korkutucuyum. " 

27. Artık onu yakınlaşmış gördüklerinde, o kafirlerin hoşlanmadıkları 
yüzlerinden belli olur ve : "İşte bu sizin acele gelmesini istediğiniz (azab) 
dır" denilir. 

28. De ki: "Bana haber verin, eğer Allah beni ve benimle beraber 
olanları helak etse veya bize rahmet buyursa; ya kafirleri acıklı azaptan 
kim kurtarır?" 

29. De ki: "O Rahmandır, biz ona iman etmişizdir ve yalnız O'na te
vekkül etik. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu pek yakında 
bileceksiniz. " 

30. De ki: "Bana haber verin, eğer suyunuz yerin dibine geçiriliverse 
size kim kaynar bir su getirebilir?" 

"°' "°' "°' 
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Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile 

1 .  NCm, Kaleme ve yazmakta oldukları şeylere andolsun ki; 

2. Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. 

Tefsiri: 

Allah Teala, J ,ıJ ve lT' gibi hece harfleri ile bazı surelere başlamıştır. Sure 
başlarındaki bu harfler, tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli şekilde yer alırlar. Beş hafi 
geçmezler. Meryem ve Kalem suresi hariç, bu harflerden sonra daima Kur' an' dan 
bahsedilmiştir. Ya ona yemin edilmiştir ya da ondan haber verilmiştir. Mesela şu 
ayetlerde olduğu gibi :  

"Elif, lam, mfm. işte bu kitab, onda hiç bir  şüphe yoktur, müttekiler için 
hidayettir. "591 , "Elif, lam, mim. Allah o Ilahtır ki Kendinden başka İlah yoktur. 
Hay O'dur, kayyum O'dur. Sana daha önceki semavi kitapları onaylayan hakk 
içerikli kitabı indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı 
ve İncil'i indirmişti. "592, "Elif, lam, mfm, sad. Sana bir Kitap indirildi. Onunla in
sanları uyarman ve inananlara öğüt vermen için kalbine bir darlık gelmesin. "593, 
"Elif, Lam, Mfm, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap 
haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar. "594 

Diğer örneklerde de durum aynıdır. 

Surelerin bu şekilde başlaması, bu harflerin değerini, kadrinin yüceliğini ve 
şanının büyüklüğüne delalet eder. Çünkü bu harfler, Allah' ın sözlerinin ve ki-

591 el-Bakara 2/1 -2 .  
592 Al-i İmran 3/1 -2. 
593 el-A'raf 7/1 -2 .  
594 Ra' d 13/1 . 
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tabının meydana geldiği tuğlalardır. Hak Teala kitaplarını peygamberlerine bu 
harflerle indirmiştir. Zatını isimlerini,sıfatlarını, fiillerini, emirlerini, yasaklarını, 
vaadini ve vaidini bunlarla bildirmiştir. Hayrı ve şerri ; iyiyi ve kötüyü bunlarla 
öğretmiştir. Bunlarla konuşma gücünü vermiştir. Bu sayede içlerindeki en uzak 
şeyleri bile en kolay yolla küçük bir zahmete , az bir külfete katlanarak ifade 
ederler. Allah Teala konuşmayı meramı ifade etmeye bağlamış ve ona delalet 
ettirmiştir. Bu Allah' ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. Aynı za
manda O'nun en büyük ayetlerinden de biridir. Bundan dolayıdır ki Hak Teala, 
konuşamayan tanrılara ibadet edenleri ayıplamıştır. 

Allah Teala, insanlara harflerle konuşup açıklama yapma yeteneğini ver
mek suretiyle onlara nimet bahşetmiştir. Bu harflerin zikredilmesi ,  Hak Teala'nın 
rububiyetinin , ihsanın ve nimet vermesinin kemaline işaret etmektedir. Dolayı
sıyla bu harfler, geceden, gündüzden, güneşten, aydan, semadan, yıldızlardan 
ve diğer yaratılmışlardan daha fazla kendisiyle yemin edilmeye layıktır. Allah 
Teala'nınvahdaniyetine, kudretine, hikmetine, kemaline, kelam sıfatına, pey
gamberlerinin doğruluğuna açıkça delalet etmektedir. 

Allah Teala iki hususu bir arada zikretmiştir. Daha açık ifadeyle belirtecek 
olursak, Kur' an ve dil ile konuşmayı beraber anmıştır. Harflerle insana konuşma
yı öğretmesini, nimetlerinin tamama ermesi olarak kabul etmiştir. Nitekim şöyle 
buyurmuştur: "Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. " 
Bu harfler sayesinde Kur' an öğrenilir ve konuşulur. 

Allah Teala harfler ile insanları diğer canlılardan üstün kılmıştır, kitaplar in
dirmiş, peygamberler göndermiştir. Yine harfler sayesinde ilimler derlenmiş ve 
korunmuş, kulların dünya ve ahiret işlerine ilişkin maslahatları düzenlenmiştir. 
Yine harfler sayesinde hak ile batıl; doğru ile eğri birbirinden ayrılmıştır. Yine 
harfler sayesinde çeşitli ilimler derlenmiş, bilgiler zihinlere ulaşmıştır. Bu harflerle 
nice menfaatler sağlanmış, nice belalar savulmuş, bir çok sürçme düzeltilmiş, 
sayısız mahrumiyetler sona erdirilmiş, bir çok sapıklıktan hidayete erdirilmiş, pek 
çok hak yerine getirilmiş, çok sayıda batıl yer ile bir edilmiştir. 

Konuşmayı öğretme konusundaki Allah' ın ayetleri , insanı yaratma konu
sundaki ayetleri gibidir. Eğer Allah' ın yaptıklarındaki hayret verici şeyler olma
saydı, et ve sinir yığınından ibaret olan bu bedende çeşitli üstünlükler meydana 
gelmezdi. 

Hak Teala ne kadar da yücedir! Nefes borusundan hava çıkar, gırtlağa gelir, 
boğazın en gerisinde, ortasında, sonunda ve en üst kısmında en altında, dilin 
ortasında, kenarlarında, dişlerin arasında, dudakta, burun boşluğunda yayılır ve 
bu yerlerin her birinden ayrı bir ses duyulur. Hemen bitişiğinden ise farklı bir ses 
duyulur. İşte bu seslere harf denir. 
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Allah Teala, harfleri birbirinin yanına getirmeyi insana ilham etmiştir. Böy
lece kendi başlarına kaim olan kelimeler ortaya çıkar. Daha sonra bu kelimele
ri yan yana getirmesini ilham etmiştir. Böylece sözler oluşur. Bunlar da çeşitli 
manalara delalet eder. Kimi emirdir, kimi nehiy, kimi de haberdir. Bazısı haber 
almak içindir bazısı bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etmek için. Kimi olumlu bir 
cümledir, kimi bir kabulü, kimi de bir inkarı içerir. Bir kısmı doğrularken, bir kısmı 
yalanlar. Bazıları soru cümlesi iken, diğer bazıları cevaptır. Cümlelerin çeşitleri 
uzatmak mümkündür. Bazı sözler nazım şeklinde iken ,  bazıları düzyazıdır. Kimi
leri veciz, kimileri uzundur. Bütün bunlar insanların dil farklılığına göre değişir. 
Bunların hepsi , insanın içinden dışarı çıkan havada Allah Teala'nın sun'unun bir 
eseridir. Bütün sözler, kendileri için uygun olan yerden, yine kendilerine uygun 
şekilde çıkarlar. Hecelenmeleri , birbirleri ile yan yana gelmeleri ve birbirlerine 
ulanmaları hazırlanmıştır. Alemlerin Rabi Allah Tela ne kadar da yücedir! En 
güzel yaratan ne kadar da uludur! 

Yaratılmış olan harflerin durumu böyledir. Bütün mahlukatın kendisi ile var 
olduğu harflerin ise durumu daha yücedir. Harflerin durumu böyle olunca, sure
lere onlarla başlanması da uygun oldu. Tıpkı rubCıbiyetin ayetleri ile vahdaniyetin 
delillerini içeren yeminlerle başlamanın uygun olduğu gibi .  Bu şekilde sureye 
başlamak, Allah Teala'nın kudretinin, ilminin, hikmetinin ve rahmetinin kemalini; 
yarattıklarını gözetip kollamasını, onlara lutufta buluhup iyilik etmesini gösterir. 
Gerçek manada bu harflerle akıl yürütüldüğü zaman, yaratılışın başlangıcı, sonu, 
yaratma, tevhid ve peygamberlik konularına ulaşılır. Bu harfler, Allah'tan başka 
hiçbir ilahın bulunmadığına; Hz . Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- O'nun 
kulu ve elçisi olduğuna, Kur'an' ın sözü olduğuna çok açık delil teşkil eder. Allah 
Teala gerçekten Kur'an' ı telaffuz etmiştir, onu peygamberine vahiy olarak indir
miştir. O da kendisine vahyedildiği gibi doğru bir şekilde tebliğ etmiştir. 

O halde, bu harflerle başlanan bütün sureler ile bu surelerin bu gayeleri 
gösteren delilleri açıklayıp kapsadığı mutlaka düşünülmelidir. 

Sureye bu harflerden biriyle başladıktan sonra Allah Teala kaleme ve onların 
yazdıklarına yemin etti: 0_,_;i •. ..:� lAj �C:Jij l> (NCm, Kaleme ve yazmakta oldukları 
şeylere anda/sun ki) 

Bu ayette Allah Teala Kitab'a ve onun yazma aleti olan kaleme yemin et
miştir. Kalem, Allah'ın ayetlerinden biridir. Ayrıca O' nun yarattığı ilk mahluktur. 
Allah'ın takdir ettikleri ve dini onunla yazılmışıtr. Gönderdiği vehiy ve din onunla 
kayıt altına alınmıştır. Şeriat onunla korunmuş ve ilimler onunla muhafaza edil
miştir. Kulların dünya ve ahiret hayatına ilişkin maslahatları hep kalemle sağlan
mıştır. Ülkeler kalem ile ayakta durmaktadır, yollar kalem ile emniyete kavuşur. 
insanlar arasında en beliğ ve en fasih hatipleri kalem çıkarmıştır. Vaazları manevi 



322 .) Bed a i 'ut-tefslr 

hastalıkları iyileştiren vaizler ile tedavileri bedeni hastalıkları iyileştiren doktorlar 
kalem sayesinde yetişmişlerdir. Halbuki kalem denilen şey, son derece sayıftır. 
Ama onun gücünden son derece güçlü olanlar bile korkar. Bölgeler kalem ile 
yönetilir, ülkeler kalem ile idare edilir. 

İlim kalbin dilidir. Kalp, kulakların işitmediği manaları, duyguları ve düşün
celeri kaleme fısıldar. Böylece manalar dokunur ve süslü işlemelerden daha gü
zel bir hal alır. Manaları kalemin hükmü koyar, böylece onlar anlamaların ilk 
habercileri olur. 

Kalemler anlamanın nizamıdır. Nasıl ki, dil kalbin postacısıdır, kalem de dilin 
postacısıdır. İşitilen harflerin dilden çıkması yazılan harflerin kalemden çıkması 
gibidir. Kalem kalbin postacısı, elçisi, tercümanı ve suskun dilidir. 

KALEMLERİN RÜTBELERİ 
a) Kader Kalemi : Kalemlerin rütbeleri farklıdır. Rütbesi en yüksek ve de

ğeri en yüce olan kalem, ezelde belirlenen kader kalemidir. Allah Teala bu ka
lem ile yarattıklarının kaderlerini yazmıştır. Nitekim Ebu DavOd'un "Sünen" inde 
Ubade İbn Samit Allah ResOlü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu 
nakletmiştir: :llı ı - ı ..: LA J 'İ ,jı j J:; __L clç :llı ı i - liı ı  J ' - � ..:...oWJI � ,  � )l.:Y jt,; � ) • J-:. ı:--J - - ..r- - j-"") , J. . �L:JI r).; _);- �� j5 _r..'ll.i. 

-�I J '� 0i l�\AJ .:,j Jt,; -.;31 .iJ JL.i; ,;.hıı ("Allah 'ın ilk 
yarattığı kalemdir. Ona 'Yaz! '  diye emretti. Kalem, 'Ya Rabbi! Ne yazayım? '  diye 
sordu. Allah Teala da 'Kıyamete kadar meydana gelecek her şeyin kaderini yaz! ' 
diye emretti. " )595 

Alimler kalemin mi , yoksa arşın mı ilk olarak yaratıldığı konusunda ihtilaf 
etmişlerdir. Hafız Ebu Ya' la el-Hemedani iki görüşü birden zikredip şöyle demiş
tir: "Doğrusu, arş kalemden önce yaratılmıştır. Çünkü Müslim' in "Sahih" inde 
Abdullah İbn Amr' dan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu
ğu nakledilmiştir: "Allah Teala gökleri ve yeryüzünü yaratmadan elli b in sene 
önce yarattıklarının kaderini takdir etti. O esnada arşı suyun üstünde idi. "596 Bu 
hadis açıkça, kaderlerin takdirinin harşın yaratılmasından önce olduğunu gös
terir. Kaderlerin takdiri ise Ubade hadisine göre kalemin yaratılışının başlarında 
olmuştur. 

1Jii ı :tlıı J;. LA Jjİ Cıı ifadesi sonuna kadar ya bir cümleden ya da iki cümleden 
oluşmaktadır. Eğer tek cümleden oluşmaktaysa - ki doğru olan da budur - mana 
şu şekilde olmaktadır: Allah Teala kalemi ilk yaratışı esnasında ona "Yaz! "  diye 
emretmiştir. Nitekim 1;..:�JI llll � LA Jjİ ,jı ifadesindeki Jjİ ve r-liJı mansOb olarak 
okunmuştur. 

-- ---- -----
595 Ebu Davud; Sünne, 1 7 ;  Tirmizi, Kader, 17 ;  Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 317 .  
596 Müslim. Kader. 16 .  
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Eğer bu ifade iki cümleden oluştuysa - ki bu durumda Jji ve �ı bu ke
limeler merflı' olarak okunur - kalemin bu alemdeki yaratılmışların ilki olduğu 
anlaşılır. Böylece iki hadis uzlaştırılmış olur. Çünkü Abdullah İbn Amr hadisi arşın 
kaderlerin tespitinden önce arşın olduğunu açıkça belirtir. Kaderlerin tespiti ise 
kalemin yaratılışı ile birlikte olmuştur. Nitekim bu hadisin diğer rivayeti ise W 
'-:·:Si .J JL; �ı .uıı .;1>- (Allah Teala kalemi yaratınca ona "Yaz! "  diye emretti . )  
şeklindedir. 

İşte bu, kalemlerin ilki , en üstünü ve en değerlisidir. Nitekim bir çok müfessir, 
Allah' ın yemin ettiği kalemin , bu kalem olduğunu söylemiştir. 

b) Vahiy Kalemi: Bu, Allah' ın vahyinin nebilere ve resullere yazıldığı ka
lemdir. Bu kalemin sahipleri alemin hakimleridir. Alem ise onların hizmetçisidir. 
Bütün işleri çekip çevirmek onların vazifesidir. Bütün kalemler, onların kalem
lerine hizmet eder. Allah Resulü isra gecesi yükseltildiği bir mertebede, bu ka
lemlerin yazarken çıkardığı sesi işitmiştir. Bunlar, Allah' ın ulvi ve sufü amelemin 
işlerinin yürütülmesine dair vahyettiklerini yazar. 

c) Tevki' (Hüküm) Kalemi: Bu, Allah Teala'nın ve Hz . Peygamber' in 
kararlarını yazan kalemdir. Aynı zamanda, fakihlerin ve müftülerin kalemidir. 
Bu kalem de, hakim kalemdir, mahkum değildir. Kan davalarının, mail konu
ların, namus davalarının ve diğer hukuki konuların yargılanması bu kaleme 
havale edilir. Bu kaleme sahip olanlar, Allah ' ın kulları arasında verdiği hükme 
O'nun tarafından haberdar kıl ınmışlardır. Bu kaleme sahip olanlar, diğer ka
lemlere sahip olanların hakimi ve kralı konumundadırlar. Alemin kalemleri bu 
kaleme hizmet eder. 

d) Tıp Kalemi: Bu kalem sayesinde vücutların mevcut sıhhatleri korunur. 
Kaybedilen sıhhatler ise ona döndürülür. Yine bu kalem sayesinde bedenlerin 
düşmanı olan sonradan arız olan şeyler ile afetler savulur. Bu kalem, tıbbu'l
edyan (din tıbbı) kaleminden sonra en faydalı kalemdir. İnsanlar bu kalemi taşı
yanlara mecburen ihtiyaç duyarlar. 

e) Kralların ve Yöneticilerinin Kalemi : Yönetim kalemi olduğu için 
bu kaleme sahip olanlar, kalem sahipleri içinde en güçlü kimselerdir. Bu kaleme 
sahip olanlar devlet yönetiminde krallara ortaktırlar. Eğer bunların kalemi düz
gün olursa, ülkeler de düzgün olur. Eğer bunların kalemi bozulursa, ülkeler de 
bozulur. Bu kalemler krallar ile halkları arasında aracılık yaparlar. 

f) Hesap Kalemi : Bu, malları koruyan kalemdir. Malların çıkarılacağı ve 
harcanacağı yer ile ölçülerini tespit eder. Buna rızık kalemi de denir. Bu muttasıl 
ve munfasıl kemiyeti ifade eder. Bununla ölçüler ve aralarında farklı l ık ve uyum 
bulun-an şeyler tespit edilir. Bu kalem doğruluk ve adalet üzerine kurulmuştur 
Eğer bu kalem yalan söyler ve haksızlık yaparsa bütün memleket fesada uğrar. 
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g) Hüküm Kalemi: Bu kalemle haklar sabit olur, mahkeme kararları ger
çekleştirilir, canlara kıyılır ve mallar alınır. Haksız taraftan hak, alınır haklı tarafa 
iade edilir. Yine bu kalem sayesinde insan sebat eder ve kişiler arasın anlaş
mazlıklar son bulur. Bu kalem ile Tevki' Kalemi arasındaki ilişki tam girişimlilik 
ilişkisidir. Bu kalemin vazifesi, gerçekleştirmek ve gerekli kılmak, diğerinin görevi 
ise kapsamak ve kuşatmaktır. Bu kalem kararlaştırdığını hak ile; gerçekleştirdiğini 
de adaletle yerine getirir. 

h) Şehadet Kalemi: Hakların muhafaza edildiği ve kaybolmaktan korun
duğu kalemdir. Fikir ile inkarı arasına girer. Doğruyu tasdik eder, yalancıyı ya
lancı çıkarır. Haklının haklı olduğuna, batıl ehlinin de batılda olduğuna şahitlik 
eder. Canlar, namuslar, mallar, nesepler ve haklar için emin görevi görür. Bu 
kalem ne zaman ihanet ederse, alem aşırı derecede fesada uğrar. Bu kalemin 
düzgün olmasıyla, alemin işleri de düzelir. Bu kalemin temelinde ilim ve ilmi 
gizlememe vardır. 

ı) Ta'bir Kalemi : Bu, uykuda gelen vahyi yoran ve açıklayan kalemdir. 
Uykuda gelen vahiy ile ne kastedildiğini izah eder. Son derece değerli bir kalem
dir. Uyku sırasında gelen vahye tercüman olur, üzerindeki esrar perdesini kaldırır. 
Hem dünya hem de ahiret için uygun olan kalemlerdendir. Bu kalemi kullanacak 
kişinin, temiz, nezih, emin, hakkı araştıran, güzel yolların ve doğru yöntemlerin 
peşinde olması gerekir. Tabi bütün bunlarla birlikte derin bir ilme, gönül temiz
liğine, ilahi nur ile desteklenmiş güzelliğe sahip olmak, insanların durumuna, 
heyetlerini ve yürüyüşlerini bilmek gerekir. 

Bu, en yumuşak kalemlerden biridir. Ama en fazla dolaşan, tasarrufu en çok 
olan, ulvi ve sufü diğer varlıklarla en fazla ilgilenen, geçmişe, şimdiye ve geleceğe 
en çok tutunan bir kalemdir. Bu kalemin tasarruf alanı uykudur. Uyku bu kale
min, saltanatını sürdüğü ülkedir. 

k) Tarih Kalemi : Bu kalem, olayları kaydeder ve bir nesilden diğerine, 
bir asırdan ötekine aktarır. Alemde yaşanmış olayları ve meydana gelmiş ha
diseleri kişinin zihnine taşır ve insanın beynine nakşeder. Öyle ki; dinleyenler 
anlatılanları adeta görür ve seyreder. Bu, ruhani maadın kalemidir. Bu kalem ,  
olağanüstülüklerin kalemidir. Alemi kişiye hayal suretinde yansıtır. O da kalbiyle 
yansıtılanları görür ve gözleriyle seyreder. 

1) Dil Kalemi : Dil ve dilin ayrıntılarıyla ilgilidir. Lafızların anlamı, çekimi 
ve terkiplerin sırları ve bunları takip eden halleri, lafızların manaya delalet türleri 
ve keyfiyetleri ile alakalıdır. Bu, manaların en güzel, en tatlı, en kolay ve en açık 
tarzda lafızları seçerek ifade etme kalemidir. Bu kalemin tasarrufu, gerçekten çok 
fazladır. Lafızların genişliği, türlerinin ve kullanıldığı yerlerin çokluğu kadardır. 
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m) Toparlayan Kalem: Bu, batıl ehlini reddeden; haklıların da sünneti 
yükselten, batıl ehlinin bütün çeşit ve türleri ile batıllarını ortaya koyan, bunların 
çelişki ve tutarsızlıklarını , haktan uzak olduklarını , batıla saplandıklarını açıkla
yan kalemdir. Kalemler arasında bu kalemin yeri, uykudaki krallar gibidir. Bu 
kaleme sahip olanlar, peygamberlerin tebliğ ettiği gerçekleri savunan , onların 
düşmanları ile savaşan, hikmet ve güzel öğüt ile Allah'a davet eden, Allah' ın yo
lundan çıkanlarla cedel türleri ile mücadele eden kimselerdir. Batıla dalan herkes 
ile savaşırlar, peygamberlere muhalif herkese düşman olurlar. Bunların durumla
rı ile diğer kalemlere sahip olanların durumları farklıdır. 

Bu kalemler ile alemin maslahatı düzene girer. Allah'ın kitaplarının kalem 
ile yazılması kalemin değerini ispat konusunda yeterlidir. Üstelik Allah Teala ki
tabında kaleme yemin etmiştir. Allah Teala kalem ile öğrettiğini bildirmiştir. Hz. 
Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- gönderildiği ilahi mesaj kalem vasıtasıyla 
bize ulaşmıştır. 

Bu surede kalem ve yazma ile Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- düş
manlarının hakkında söyledikleri sözlerden beri olduğuna yemin edilmiştir: -.:.Ji Lo 
�� ,i_tJ � (Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin . ) .  Yemin ile 
kendisiyle yemin edilen karşılaştırıldığı zaman, bu yeminin yemin edilen husu
sa en açık biçimde delalet ettiği anlaşılır. İnsanların birbirine aktardığı ve yazar 
tarafından kalem ile yazılan çeşitli bilgiler mecnun birinden sadır olmaz. Ancak 
son derece akıllı kimseler tarafından ortaya konur. Kur' an' ın ihtiva ettiği ilimler, 
insanların güç yetirebileceği türden değildir. Özellikle ümmi; okuma-yazma bil
meyen birinin her türlü tutarsızlıktan ve çelişkiden uzak fesahatin en üst mertebe
sinde bir kitabı telif etmeye gücü yetmez. Aslında bütün akıllı varlıkların bir araya 
gelip onun bir benzerini getirmeleri de imkansızdır. Onlar içlerinden bir adamın 
aklında birleşseler bu, imkan dışında olmaya devam eder. Hal böyleyken bu 
kitabın bir çok canlının birbirinden ayıracağı şeyleri dahi birbirinden ayıramayan 
bir mecnun ve akılsız tarafından ortaya konması asla düşünülemez. Böyle bir 
iddia apaçık iftira ve çirkin bir yalandan başka ne olabilir ki! . .  

Kendisiyle yemin edilenin, üzerine yemin edilen konuya tam olarak delalet 
edip şahitlik etmesi düşünülmelidir. Eğer bir adam, başı ile sonu birbiriyle uyum
lu, bölümleri birbirini tasdik eden bir kitapçık telif etse veya buna benzer bir 
kaside söylese ya da kitap telif etse akıllı insanlar akıl sayesinde buna şahitlik 
eder, hiç kimse onu delilikle suçlayamaz. Halbuki onun eserine karşı konabilir, 
eserinde çelişkiler bulunabilir. Üstelik onun bir benzeri hatta daha güzeli de telif 
edilebilir. Hal böyleyken nasıl olurda bütün akıllı varlıkların nazire yapmaktan 
ve bir benzerini getirmekten aciz kaldıkları bir kitabı getiren ve kendilerine akıl
larının bir türlü ulaşamadığı hakkı gösteren kimseyi nasıl olurda delilikle , cünun 
ile suçlayabilirler. Kaldı ki akıl sahiplerinin aklı onun karşısında boyun eğmiştir. 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- insanlara sunduğu mesaj karşısında in-
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sanların kabul edip, boyun bükmek ve itaat etmekten başka bir çaresi yoktur. 
Bu itaat, isteğe bağlı bir itaattir. Bu itaat Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel
lem- insanlara sunduğu ilahi mesaja akıllarının ne derece muhtaç olduğunu, ken
dilerinin ancak onun öğretileri sayesinde kemale ereceğini düşünen kimselerin 
itaatidir. Nasıl b ir çocuk annesinin sütünü emerek büyürse o insanların aklı da 
ancak bu vahiy sayesinde kemale erer. İşte bundan dolayı vahye uyanlar koşul
suz en akıllı kimselerdir. 

İşte müminlerin çeşitli ilimlerde yazdıkları eserler . . .  Bunları o vahyin muha
liflerinin eserleri ile karşılaştırdığın zaman aralarındaki fark ortaya çıkar . . .  Vahye 
uyanların aklını göstermesi bakımından müminlerin dünyayı ilim ve adaletle, 
gönülleri iman ve takva ile ihya ettiklerini bilmek yeterlidir. Öyleyse bu insanla
rın tabi olduğu kişi nasıl mecnun olabilir?! Durum gayet açık. . .  İşte onun kitabı , 
sünneti ve sireti i le ona uyanların yaptıkları . . .  İşte bütün bunlar Allah' ın Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- ve ona uyanlara verdiği nimeti sayesinde 
gerçekleşmiştir. İşte bu yüzden Allah Teala nimeti sayesinde Hz. Muhammed' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- mecnun olmadığını ifade etmiştir. 

Bu ayetin i ' rabı hakkında alimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir: 

a) �j � ifadesindeki "":' harf-i cerrinin kasem harfi olduğu görüşü. Bazı 
alimler bu görüşü savunmuştur. Buna göre bu ifade mübteda ile haber arası
na girmiş ara cümle konumunda olan ikinci bir yemindir. Tıpkı "":'�� .uı� ı..:...;i L. 
(Sen - Allah'a yemin ederim ki - kesinlikle yalancı değilsin . )  örneğinde olduğu 
gibi .597 Ancak bu görüş, gerçekten zayıftır. Çünkü daha önce bir yemin geçmişti. 
Dolayısıyla yeminin cevabında ikinci bir yeminin daha gelmesi uygun değildir. 
Mesela �� .uı� ı..:...;i L. .uılJ (Allah' a  yemin olsun ki; sen, Allah'a and olsun ki kesin
likle ayakta değilsin . )  ifadesi güzel bir ifade değildir. Bu, fasih bir cümle değildir. 
Araplar, böyle bir cümleye alışkı değillerdir. 

b) Olumsuzluk edatının amel etmesi: �) �o.;:: ifadesinde nefiy ya da olum
suzluk edatındaki nefiy anlamı amel etmiştir. Bu durumda ayetin anlamı şu şekil
dedir: Rabbinin nimeti ile sendeki cünCınu nefyediyorum. Ancak Ebu Ömer İbn 
Hacib ve diğer dilciler bu görüşü reddetmişlerdir. Çünkü harflerin manası amel 
etmez. Sadece harflerin lafızları amel eder. 

c) Zemahşeri'nin görüşü: �� �) •;�:: -.:...; ı � ifadesindeki � car mecrCıru 
olumsuz olan ��·a mutaallıktır. Tıpkı şu örnekte olumlu olan j!\.ç kelimesi
ne car mecrCır'un �utaallık olduğu gibi :  ul.il.v .uıı � ı..:...;i (Sen Allah ' ın nimeti 
ile akıllısın) Car ve mecrurur kendisinden sonra gelen ve haber olan bir şibih 
fiile mutaallık olması konusunda, cümlenin olumlu ve olumsuz olması aynıdır. 

597 Bu görüş İbn Atıyye ile Ebu Hayyan'a aittir. bk. Ebu Hayyan, el-Bahru'l-muhft, X, 235. 
[Mütercim] 
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Bu durum şu örnekteki fiilin mef'ulde amel etmesine benzer : ı� �j � � (Zey 
Amr' ı dövdü . ) ,  I � J.J_j � _rP L. (Zeyd, Amr' ı dövrıedi . )  Fiil, olumlu ve olumsuz 
cümlede aynı ameli işler. �j 0 ifadesi, hal olduğu için nasb makamındadır. 
Bu durumda ayetin anlamı-şu şekilde olur: �.LLi; � L....ı..:.. .J� ...:....;\ L.. (Sen , 
bununla sana nimet verildiği halde mecnun değilsin . )  0� kelimesinin başında 
bulunan ...,, harfi, bu kelimenin kendisinden önceki lafızda amel etmesine engel 
değildir. Çünkü bu, nefiy anlamını tekit etmek için kullanılmış zfüd bir harftir. " 

Ancak Zemahşerl'ye şu şekilde itiraz edilmiştir: Bir ma'mulü olan habere 
hükmeden bir amil varsa, şu iki durumdan biri söz konusu olur: 

a) Sadece ma'mul nefyolunur. Mesela \>-� �\� J.J_j L.. örneğinde Zeyd ' in 
gitmediği değil, hızlı gitmediği belirtilmiştir. Buna göre Zeyd hızlı olmayan bir 
tarzda gitmiştir. 

b) Haber nefyedilir. Haberin nefyi ile birlikte onun ma'mulu da nefyolunur. 
Yukarıdaki örnekte koşarak gitmek nefyedilmiştir. Bunun nefyi ile birlikte hızlı 
olmak da nefyedilmiştir. 

�J � car mecruru � �'a mutaalllık olursa, bu iki durumdan biri lazım 
gelir. Bunlar da kesinlikle olamaz. 

Bu itiraz burada tamamen yersizdir. Çünkü burada şöyle bir anlam var
dır: "Sen, Allah' ın nimetine mazhar olmuş bir halde kesinlikte mecnun değilsin" 
manasından doğal olarak cinnetin Hz. Peygamber' de -sallallahu aleyhi vesellem- ol
madığı anlaşılır. Bu cümlede mamulün nefyi, amilin sübutu söz konusu değildir. 
Zerre kadar anlama kabiliyeti olan insanlar bunu öyle anlamaz. İnsan bu cümleyi 
şöyle anlar: "Cinnet Allah' ın nimeti sayesinde sende yoktur. " Çok şükür Allah ' ın 
nimeti sayesinde bu itirazı yapan kimsenin düşünceleri de bizde olmamıştır! 

Daha sonra Allah Teala bu dünyada ve öteki dünyada peygamberinin iki 
durumunun mükemmelliğinden söz etmiştir. İlk olarak şöyle buyurmuştur: 

3. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. 

Tefsiri :  

Bu ayet şu anlama gelir: Senin mükafatın kesintiye uğramaz, süreklidir. Bu
rada mükafat kelimesi/ _?.\nekira olarak gelmiştir. Buradaki nekiralık tazim için
dir. Daha açık ifade ile mükafatın büyüklüğünü gösterir. Şu ayetlerde de böyle 
bir durum söz konusudur: � _r.,J .i.Lb .). j! (Bunda büyük bir ibret vardır) , _). �! 
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4'1 �� (Bunda büyük bir ayet vardır) , ı.sft� �� ._} �l (Bunda büyük bir öğüt 
vardır) , ıjıJ..Q �_(siı 0! (Müttakiler için büyük bir kurtuluŞ vardır. ) , �) �..l..'..� J �!J 
'-:-'l;. � j (Onun içi� katımızda büyük bir yakınlık ve güzel bir son vardır. ) .  B{ı
nun örnekleri çoktur. Nekira kelimeler tazim için kullanılır. Çünkü işitene tavsif 
edilemeyecek derecede büyük, ifadelerin kuşatamayacağı kadar önemli bir şeyi 
tasvir eder. 

ikinci olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

4. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 

Tefsiri : 

Bu ayet, Allah' ın akıl fikir verdiği kimseler için Hz. Muhammed'in -sallallahu 

aleyhi vesellem- peygamberliğinin en büyük delillerinden biridir. Müminlerin annesi 
Hz. A.işe'ye Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ahlakı sorulmuştu. O da 
son derece tatmin edici ve yeterli bir cevap vermişti: "Onun ahlakı Kur' an' dır. "598 
Hz. Aişe'ye bu soruyu soran kimse bu cevaptan sonra ona başka bir soru sorma
dan kalkması gerektiğini anlamıştı . Bundan dolayı olsa gerek İbn Abbas ve daha 
başkaları bu ayette geçen ahlak kelimesini "din" olarak tefsir etmişlerdir. Dine 
ahlak olarak isimlendirilmiştir. Çünkü ahlak, doğru bilgiler, pak irade, adalete, 
hikmete ve maslahata uygun zahiri ve batın! amel ve hak ile örtüşen sözlerden 
meydana gelen bir durumdur. Bu söz ve ameller doğru bilgi ve temiz iradeden 
meydana gelirler. İşte bunların sayesinde kişi ahlak kazanır. Böyle bir ahlak, en 
temiz, en değerli ve en üstün ahlaktır. İşte bu Hz. Peygamber' in Kur'an nurundan 
edindiği yüce ahlakıdır. Onun vahyi açıklayıcı sözleri Kur'an'a uygundur, bilgileri 
Kur'an'a dayanır, irade ve amelleri Kur'an' ın farz kıldığı ve yönlendirdiği şeyler
den oluşur. Terk ettiği ve kaçındığı şeyler Kur'an' ın yasakladığı şeylerdir. İstedi
ği şeyler Kur'an' ın teşvik ettiği şeylerdir. Zühd gösterdiği şeyler, Kur'an' ın zühd 
gösterilmesini emrettiği şeylerdir. Hoşlanmadığı şeyler Kur'an' ın çirkin gösterdiği 
şeylerdir. Sevdiği şeyler Kur'an' ın sevdirdiği şeylerdir. O Kur'an' ın emirlerini ye
rine getirmek, vahyi insanlara ulaştırmak için çalışır, bu uğurda cihad ederdi. 
Müminlerin annesi Hz. Aişe Kur'an ve Hz. Peygamber hakkındaki engin bilgisi 
ve ifade güzelliği ile bütün bu durumu şu sözü ile özetlemiştir: "Onun ahlakı 
Kur'an'dır. " Ona bu soruyu soran kimse de bunu böyle anlamış ve bu cevap ile 
yetinmiştir. 

598 Buhari, Edebü' l-Müfred. 1 15 .  
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Kulların ahlakı, bilgileri, iradeleri ve amelleri kalem ve kalemin yazdıkların
dan kaynaklanır. Kalemin ve yazının yaratılması insanlar için bir nimettir. Çünkü 
insanlar bu sayede biraz önce bahsedilenlere ulaşırlar. Hal böyle olunca nasıl 
olur da Allah' ın, akılların kalem ve yazı olmadan ayrıntısına sahip olamayacak
ları en güzel ahlakı, en değerli bilgileri, en üstün amelleri ve iradeyi bahşettiği 
kuluna ve elçisine nimet vermesini ve güzellikler ihsan etmesini yadırgayıp inkar 
ederler?! Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu hali nübüwetin en büyük 
ve en güçlü delillerinden biri değil midir? ! Elbette onun düşmanları olan vahyi 
yalanlayan kimseler kimin; onun mu yoksa kendilerinin mi meftun olduğunu 
öğreneceklerdi. Nitekim onlar ve akıl sahibi herkes bu dünyada bunu öğren
miştir. Berzah aleminde onların bu bilgileri güçlü hale gelecek, ahirette ise ayan 
beyan ortaya çıkacaktır. O gün bütün insanlar bu hakikati bilme noktasında eşit 
olacaklardır. 

Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin . 

İbn Abbas ve Mücahid bu ayetin şu anlama geldiğini söylemiştir. "Sen elbette 
yüce bir din üzeresin. Benim katımda bu dinden daha sevimli ve daha çok rızamı 
kazanmış bir şey yoktur. Bu İslam dinidir." Hasan-ı Basri de şöyle demiştir: "Bu 
ayetteki ahlak, Kur'an edebidir. " Katade ise şöyle demiştir: "Buradaki ahlaktan 
maksat onun Allah' ın emirlerinden emrettiği, nehiylerinden de nehyettiği şeyler
dir." Ayet şu anlama gelir. "Sen Allah' ın Kur'an'da senin için tercih ettiği yüce 
bir ahlak üzeresin . "  Buhari'nin "Sahih" inde şöyle bir rivayet aktarılır: Hişam b .  
Hakim Hz. P\işe'ye Allah Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- ahlakını sordu. Hz. 
Aişe de ona "Onun ahlakı Kur'an'dı" şeklinde cevap verdi . Hişam şöyle demiştir: 
Başka bir soru sormadan kalkmaya niyetlendim.599"6oo 

� t '  , •  . ' . ,( , .. , , İ 0 ! : . l \ �<;:"�.L, <tı> O 0 '� '� .r-- r::- .  ' J� _ _,_J J-.---

5, 6 Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da. 

Tefsiri : 

Alimler � ;Llı �� ayetinin takdiri hakkında farklı görüşler ileri sürmüşler? i:. 
Mesela EbCı Osman el-Mazini "Bu, yeni bir cümledir. " demiştir. Ona göre .:ıP..,Jı 
kelimesi masdardır. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: 4-:.::AJ\ ��/Delilik 

599 Buhari, Edebü' l-Müfred, 1 15 .  
600 Medaricu's-salikin. i l ,  304. 
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hanginizde? Buradaki soru iki taraftan birinde var, diğerinde yok olduğu kesin 
olarak bilinen bir şey hakkındadır. Bunun diğer taraf hakkında var olduğu kesin
leşmiştir. Cumhur ise bu yorumun dışında bir anlayışa sahiptir. Onlara göre bu 
ifade kendisinden önceki ifadeye bağlıdır. Onlar bunu kabul ettikten sonra dört 
farklı açıklama yapmışlardır: 

a) Bu ayetteki '--:-' harf-i cerri zfüdedir. Mana şöyledir: Hanginiz delisiniz? 
� L>İ � örneğinde olduğu gibi mübtedanın başına zfüd harf-i cer gelir. Bu 
görüş Ebu Ubeyd'e aittir. 

b )  Bu ayetteki L>./�dı kelimesi cill anlamına gelir. Buna göre ayetin anlamı 
şu şekilde olur: Delilik hanginizde bunu sen de göreceksin, onlar da. Bu görüş 
Ahfeş tarafından dile getirilmiştir. 

c) 0J:.idı kelimesi vezninin gerektirdiği gibi ism-i meflıldür. Ancak burada 
mahzlıf bir mudaf vardır. Bunun takdiri ise şöyle yapılır: L>�I L>_,:j ��/Sizin 
hanginizde delilin deliliği var? Bu durumda ._,, harf-i cerri zaid değildir. Bu görüşü 
de Ahfeş ileri sürmüştür. 

-

d )  Buradaki '-:-' harf-i cerri J har-i cerri manasındadır. Buna göre ayetin 
anlamı şu şekilde olur: "Sizin ha-nginizde deli türü var?" Bu yorumda '-' harf-i 
cerri zarftır. 

Bu yorumların hepsi gerçekten bir zorlamadır. Bunlardan hiçbirine ihtiyaç 
yoktur. Çünkü � :-'.� · fiilinde tazmin sanatı vardır. Bu fiile "bilmek" , "hisset
mek" manaları yüklenmiştir. Bundan dolayı da \� _,,...:..;...,. � � J örneklerinde 
olduğu gibi '-:-' harf-i cerri ile r:nüteaddi olmuştur. Nitekim Allah Teala da şöyle 
buyurmuştur� ı.s_.I. d.lıı 0� � �!Eğer lafız sana yakın bir yerden manaya sesleni
yorsa ,uzak bir yerden ona seslenene uyma601 ! 

Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da. 

Bir görüşe göre bu ayetteki '-:-' harf-i cerri zfüdedir. Bir yoruma göre J _,.u..JI 
ve J�ı örneklerinde olduğu gibi 0;.Llı kelimesi J .... � vezninde masdardtr. 
Doğrusu �� fiilinde tazmin sanatı vardır. Bu fiile "bilmek" , "hissetmek" ma
naları yüklenmiştir. 602 

601 et-Tibyan fi i ' rabi' l-Kur'an, s. 206-219. 
602 Ravdatu' l-muhibbln, s.  52. 
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7. Muhakkak senin Rabbin kendi yolundan sapanları da en iyi bilen
dir; hidayet bulanları da en iyi bilen O'dur. 

8. Artık ya/anlayanlara itaat etme! 

9. Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı arzu ettiler; kendi
leri de bunun üzerine yumuşak davranacaklardı . 1  

1 0. Sakın itaat etme; çokça yemin eden, aşağılık ve değersiz her ki-
şiye, 

1 1 .  Ayıplayıp duran, onun bunun sözünü taşıyana; 

12. Hayra durmadan engel olan, haddi aşan ve çok günahkar olana; 

13. Cahil ve kaba, üstelik kulağı kesik olana; 

14. O mal ve oğullar sahibi oldu diye; 

15 .  Karşısında ayetlerimiz okunduğunda; "(Bunlar) öncekilerin ma
sallarıdır" der. 

1 6. Biz burnu üzerinden damga/ayacağız onu. 

1 7. Gerçek şu ki Biz o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi; bunları 
da sınadık: Hani sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerine yemin 
etmişlerdi. 
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18. (İnşaallah deyip) istisna da yapmıyorlardı. 

1 9, 20. Onlar uyurlarken hemen onu, Rabbin tarafından, dört bir 
yanından saran bir bela sardı da kapkara kesiliverdi. 

21, 22. Sabah erkenden birbirlerine seslendiler: "Eğer devşirecekse-
n iz erkence mahsulün üzün başına gidin" diye. 

23. Birbirleri ile gizlice konuşarak gittiler: 

24. "Sakın bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin" diye. 

25. (Yoksulları) alıkoymaya güçleri yetiyormuş gibi erkenden gittiler. 

26. Fakat onu gördüklerinde dediler ki: "Muhakkak ki biz, yolumuzu 
şaşıran/arız; 

27. "Hayır, aksine biz mahrum bırakılan/arız. " 

28. Ortancaları (akıllıları) : "Ben size demedim mi? Allah 'ı tesbih et-
meli değil m iydiniz?"dedi. 

29. "Rabbimiz münezzehtir. Gerçekten b iz zalimlermişiz" dediler. 

30. Karşılıklı olarak birbirlerini kınamaya başladılar; 

31 . Dediler ki: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgınlar imişiz; 

32. "Rabbimizin bize ondan hayırlısını ihsan etmesi umulur. Muhak
kak ki biz Rabbimizden dileyen/eriz. " 

33. Azab işte böyledir. İı.hiret azabı ise elbette daha büyüktür. Eğer 
bilselerdi. 

Tefsiri: 

Allah Teala Kalem suresinde kendilerini imtihan ettiği bahçe sahibi kardeş
lerden haber vermiştir. Fakir insanların , gündüz meyveleri devşirip ekinleri top
ladıkları zaman bu kimselerin mallarında hakları vardı .  Onların hurmalarından 
dökülenleri toplayabiliyorlardı .  İşte bundan dolayı bu insanlar gece meyveleri 
devşirmeye ve ekinleri toplamaya karar verdiler. Böylece fakirlerin yanlarına 
sokulmasına ve mallarından almalarına engel olmayı planladılar. Onlar uyku
dayken Allah Teala onların bahçesine bir felaket gönderdi . Bahçeleri tamamen 
yanıp yok olmuştu. Onlar bu felakete yoksulların yanlarına gelip mahsullerinden 
almalarını engellemek için gece hasat etmeyi planladıkları için çarptırılmışlardı. 
İşte bu olayda Allah'ın veya kulların hakkına engel olmaya çalışan her büyükle
nen için bir ibret vardır. 603 

603 İğasetu' l -lehfan, I, 342-343 . 
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34. Muhakkak ki takva sahipleri için Rabbleri yanında Naim cennet
leri vardır. 

35. Biz m üslümanları o günahkarlar gibi kılar mıyız h iç? 

36. Ne oldu size; nasıl hüküm veriyorsunuz? 

Tefsiri : 

Allah Teala onların bu şekilde yargıda bulunmalarını uygun görmemiştir. 
Bundan dolayı da bu ayetleri haber verme şeklinde değil inkar şeklinde indirmiş
tir. Böylece akıllı insanlara akl-ı selim sahibi kimseler ile bozulmamış fıtrata sahip 
insanların bunu kabul etmeyeceğini göstermiştir.604 

37. Acaba sizin bir kitabınız var da ondan mı  okuyorsunuz? 

38. Beğen ip seçtiğiniz herşey mutlaka sizindir diye (arda mı yazı
yor) ? 

604 Tarlku'l-hicrateyn, s. 98. 
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39. Yoksa sizin bizim üzerimizde: "Ne h üküm ederseniz muhakkak 
sizindir" diye Kıyamet gününe kadar sürecek yemin/eriniz mi vardır? 

40. Sor onlara, buna hangileri kefildir? 

41 . Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğru söyleyenler iseler o 
halde ortaklarını getirsin ler. 

42. Baldırın açı lacağı o günde onlar secde etmeye davet edilecekler 
de, edemeyecekler. 

43. Gözleri önlerine eğilmiş, kendilerin i  de bir zillet kaplamış olarak. 
Halbuki onlar sapasağlam iken secdeye çağrılıyorlardı. 

44. Artık Beni ve bu sözü yalanlayanları başbaşa bırak. Biz onları 
bilmeyecekleri bir yerden derece derece azaba yaklaştıracağız. 

45. Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakak Benim (onlara) karşı 
tedbirim sapasağlamdır. 

46. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da onlar da bir borçtan 
dolayı ağır bir yük altında mı bırakıldılar? 

47. Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? 

48. Artık Rabbinin hükmü (gele) ne (kadar) sabret ve o balık sah ibi 
(Yunus) gibi olma! Hani  o, gamla dolu dolu dua etmişti. 

49. Eğer ona Rabbinden bir n imet erişmemiş olsa idi, bomboş bir 
çöle kınanmış halde atı lacaktı. 

50. Sonra Rabbi onu seçti de onu salih lerden kıldı. 

51 . Gerçek şu ki o kafirler Zikri işittiklerinde neredeyse gözleri ile 
seni devireceklerdi. Bir de: "Muhakkak ki o, bir delidir" diyorlar. 

52. Halbuki o, ancak alemler için bir öğüttür. 

Tefsiri: 
Burada şöyle faydalı bir soru yöneltilebilir: ..s�IJ 1� ifadesindeki zarfın amili ne

dir? Bu zarfın amili menfi fiil olamaz. Eğer böyle olsaydı anlam şu şekilde olurdu: 
"Nidası konusunda onun gibi olma!" Halbuki Allah Teala nidası/yakarması ko
nusunda onu övmüştür. Onun şu şekilde kendisine yalvardığını haber vermiştir: 
"Zünnun'u da (Yunus 'u  da zikret) . O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim ken
disini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden 
başka hiçbir İlah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"  
diye niyaz etti. Bunun üzerine onun duasını kabul  ettik ve onu kederden kurtar
dık. işte biz müminleri böyle kurtarırız. "605 Tirmizi ve diğer alimler şöyle bir ha
dis nakletmiştir: "Allah Teala kardeşim Yunus'un balığın karnında yaptığı duayı 
yapan kederli herkesin sıkıntısını giderir: �lhıı � G,;5 Jl &� �l � l d.l) '} / 
Senden başka Ilah yoktur, Sen münezzehsin, doğrusu ben haksızlık edenlerde-

605 el-Enbiya 2 1/87-88. 
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nim . " Dolayısıyla dua konusunda ona benzemek yasaklanmış olamaz. Onun bu 
duası balığın karnında Rabbine yalvardığı duadır. Bu ayette yasaklanan şey, bu 
şekilde dua yapacak şekilde bir fiil işleme konusunda ona benzemedir. Bu da 
onun balığın karnında kalmasına neden olacak şekilde Allah' ın gazabını üzerine 
çekmesidir. O, çok büyük sıkıntılar çekmiş, gamlı kederli bir halde Allah'a yal
varmıştı. 

('J;LS· . f  � ve 1.J::ı.s· kelimeleri öfke ve gam ile dolan anlamına gelir. 

Bütün bunlara göre bu zarfın amili nedir'? 

Bu soruya şu şekilde cevap verilmiştir: "Bu zarfın amili, -;.ı yjı --:->-L,., ifa
desinde bulunan fiil manasıdır. " Eğer "Soru henüz cevaplanmamıştlr. Çünkü 
menfi bir kelime b ir kayıt ile ya da bir zaman ile sınırlandırılırsa o sın ırlanan 
şey de nehye dahil olur. Mana 'Bu halde veya bu zamanda iken balık sahibi 
gibi olma! '  şeklinde ise nehiy o halden yapılmış olur. " şeklinde bir itiraz yönel
tilirse buna da şöyle cevap verilmiştir: Hz. Yunus'un yalvarması balık karnında 
olmasının bir sonucudur. Bu yüzden Allah Teala Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi 
vesellem- Yunus'u balığın karnına götüren durum konusunda ona benzemeyi ya
saklamıştır. Söz konusu durum da Allah' ın hükmüne karşı yeteri kadar sabır gös
termemek ve kararlı olamamaktır. Burada Allah Teala "Balık sahibi gibi olma! 
Hani o öfkeli biçimde gitmişti. Sonunda bir balık onu yutmuştu. Bunun üzerine o 
Rabbine yakarmıştı . "  buyurmadı . Bunun yerine kıssayı özetle anlattı . Bu özet ile 
ayrıntılı bilgileri kıssanın diğer yerlerde zikredilen bölümüne havale etti. Kıssanın 
sonunu anlatmakla yetindi. 

Şu şekilde bir soru da sorulabilir : Neden zarfın mutaallakı mezkur menfi fiil 
yapılmadı .  Bu durumda mana şu şekilde olur: Dua esnasında Allah'a yakarırken 
öfkeli ve gamlı olan Yunus Peygamber gibi olma! aksine senin yakarman Allah ' ın 
hakkında takdir ettiği her şeye razı olarak gerçekleşsin . Onun takdirini gönül 
rızası ve teslimiyet ile karşıla . 

Buna da şu şekilde cevap verilir: Her ne kadar bu, mana bakımından doğru 
olsa da burada nehiy Hz. Yunus'un mücerred hali konusunda ona benzemeye 
yönelik değildir. Doğrusu burada Allah Teala burada Hz. Peygamber' i balığın 
karnında mahsur kalıncaya kadar kızgın bir şekilde kaçmaya sevk ettiği hali du
rumunda Hz. Yunus' a benzemeyi yasaklamıştır. Nitekim ayetin şu kısmı buna 
delildir: "Rabbinin hükmüne sabret! " Daha sonra Allah Teala şöyle buyurmuş
tur: "Balık sahibi gibi olma!" Yani Rabbinin hükmüne karış az sabır gösteren 
Yunus gibi olma! Allah' ın yasakladiğı durum, emrettiği durumun zıddıdır. 

Burada şöyle de denebilir: "Balık sahibi gibi olma !  O Allah' ın hükmüne ve 
takdirine sabır göstermemişti . Öfke ve gamla dolu bir şekilde bu halin kendi
sinden kalkmasını istemiştir. Buna katlanmaya ve bu durum karşısında sükunet 
göstermeye sabretmemiştir. " Buna da şu şekilde cevap verilir: Allah Teala Yunus 
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peygamber ile diğer peygamberleri kendisinden içinde bulundukları kötü duru
mu kaldırmasını istedikleri için övmüştür. Nitekim Hz. Yunus'u şu ayette övmüş-
tür: .. �ı.; L;�;..:, ..:...:\ �l ..iı '1 01 -?L�J�ı � l5�8 ��u, .;� J 01 � �W �� 1ı �}Jı l�j 
�_µjı � �}Sj �ı � �L:.:��j � �� (VA)  �UJI � U- JV"Zün�un'u da 
(Yunus'u da zikret) . O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkış
tırmayacağım ızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir 
İlah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!" diye n iyaz 
etti. Bunun üzerine onun duasın ı  kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte 
biz müminleri böyle kurtarırız. "606 Dolayısıyla Allah' ın Hz. Yunus'u methettiği 
bir konuda ona benzemeyi Hz . Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yasaklaması 
düşünülemez. Benzer §ekilde Allah Teala Hz. Eyyub, Hz. Yakub ve Hz. Musa'yı 
övmüştür: ı.:.,�1)1 f-jl ..:Jij �I � Ji �j L.>�� �l w )İ3/"Eyyub'u da (an). Hani 
Rabbine: "Başıma bu dert geldi. S�n, merhametlilerin en merhametlisisin" diye 
niyaz etmişti . "  0_,..j;..; '1 � �I � �İj �\ Jı ,_/)-3 � }:Ji �l� JI�/" (Ya'kub:) Ben 
gam ve kederimi sadece Allah 'a arzediyorum. Ve ben sizin bilemiyeceğiniz şey
leri Allah tarafından (vahiy ile) biliyorum, dedi. " ;)- .J'! esJj .J) w Jı w J jl..Qi 
;.fa/"Musa: Rabbim! Doğrusu bana indireceğin h�r hayr� (/ütfuna) ��htacım, 
dedi. " Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de şu sözü ile durumunu Allah'a 
şikayet etmiştir: "� �ı,; 3 c); ._..;_,......; ı_,s:..;,1 �l) I ��JI/ Allahım! Gücümün zayıflığını 
ve çaresizliğimi sana şikayet ediyorum . . .  " 

Allah'a şikayette bulunmak bol sabır ile çelişmez. Doğrusu kulun başkasına 
şikayet etmeyip yalnızca Allah'a şikayette bulunmasına sabır denir. Allah Teala 
şikayetini, yakarmasını , yalvarmasını ve duasını işitmek için kulunu sınar. Nite
kim Allah Teala imtihan esnasında kendisine yakarıp boyun bükmeyen kullarını 
zemmetmiştir: "Anda/sun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rab/erine boyun 
eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar."607 Kul, Rabbine şikayet etme
den tahammül edecek kadar güçlü değildir. Allah Teala da kulundan kendisine 
şikayet etmeden tahammül gösterip yaşamasını istememiştir. Aksine Allah Teala 
kulun kendisine boyun büküp yalvarıp niyazda bulunmasını istemiştir. Allah 
Teala kendisini yarattıklarına şikayet eden kullarına gazap eder. Kulun başına 
gelenleri Allah'a şikayet etmesi gerekir. Alimlerden birine "Allah her şeyi biliyor. 
Buna rağmen O'na şikayet etmenin ne anlamı var?" diye sorulunca, o da şöyle 
cevap vermiştir: "Rabbim kulun kendisine boyun bükmesinden hoşlanır. " Kaste
dilen mana şudur: Bu, sabrın en mükemmelidir.608 

606 el-Enbiya 2 1/87-88. 
607 el-Mü'minCın 23176. 
608 Uddetu's-sabirin, s. 34-36. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Gerçekleşecek olan; 

2. (Evet) nedir o gerçekleşecek olan? 

3. Gerçekleşecek olanın (kıyametin} ne olduğunu sen nereden bile
ceksin? 

4. Semud ve Ad kavimleri, kapılarını  çalacak felôketi (kıyameti) ya-
/anlamışlardı. 

5. Semud'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helak edildiler. 

6. Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildi/er. 

7. Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat 
etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi 
oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 

8. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? 

9. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı 
(Lut kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler. 

1 O. Böylece Rab/erinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları 
pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. 

1 1 .  Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık; 

12. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu 
bellesin diye. 

1 3, 14, 15 .  Artık Sur'a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırı
lıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün 
olacak olur (kıyamet kopar) . 

1 6. Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar. 

1 7. Melekler onun (göğün} etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bun
ların da üstünde sekiz (melek) yüklenir. 

18. Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alın ırsın ız; size ait h içbir 
sır gizli kalmaz. 

1 9, 20. Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu 
ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. 

21 , 22, 23. Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir Cennet'te hoşnut 
kalacağı bir hayat içindedir. 

24. (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerini
ze) karşılık, afiyetle yeyin, için. 

25, 26. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana 
kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! 

27. Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi! 

28. Malım bana hiç fayda sağlamadı; 
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29. Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti. 

30. Ilgililere şöyle buyuru/ur: "O'nu alın, bağlayın. " 

31 . "Sonra Cehenneme yaslayın" 

32. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya 
sokun! 

33. "Çünkü, o, yüce Allah 'a inanmazdı. " 

34. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. 

35 . Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur. 

36, 37. Ancak günahkarların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de 
yoktur. 

38, 39. "Gördüklerinize ve göremediklerin ize yemin ederim ki, şüp
hesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür. " 

Tefsiri : 

Ünlü müfessirlerden Mukatil , ayette geçen "Gördüklerin ize ve göremedikle
rinize" ifadesini, "Gördüğünüz ve göremediğiniz bütün varlıklara yemin ederim 
ki" şeklinde tefsir etmiştir. 

Katade ise ayetle ilgili olarak: "Allah, burada görülen ve görülmeyen bütün 
şeylere yemin etmektedir"609 demiştir. 

el-Kelbi, "Bu ayet, gördüğünüz ve göremediğiniz her şeyi kapsamaktadır" 
demiştir. 

Bu görüşler, bu ayetin Kur'an' ın en geniş ve en kapsamlı bölümlerinden biri 
olduğunu göstermektedir. Çünkü alt-üst, yüce-alçak, dünya ve ahiret ile ilgili 
görülen görülmeyen her şeyi kapsamaktadır. Melekler, cinler, insanlar, arş, kürsü 
ve bütün varlıklar buna dahildir. Tüm bu varlıklar, Yüce Allah' ın kudretinin ve 
gerçek ilah oluşunun delilleridir. O, ayet ve delilleri var etmeye kadir olduğu 
gibi, her türlü varlığı da var etmeye kadirdir. Bu yüzden görülen görülmeyen 
her varlık Allah ' ın bir ayettir. Bu ayetler, gönderdiği peygamberin doğruluğunu, 
getirdiklerinin Allah' ın kelamı olduğunu, bunların b ir şairin, mecnunun ya da 
kahinin kelamı olmadığını kanıtlayan sağlam birer delildir. 

Gördüğü ve göremediği varlıklar hakkında düşünen, peygamberin getirdik
lerini dikkatle inceleyip bunlardan ders çıkaran, düşüncesini, yaratılış ve oluş ko
nularında gezdiren bir kimse, bu Kur'an' ın Allah katından geldiğini, onun Allah 
kelamı ve sözlerin en doğrusu olduğunu idrak eder. Gördüğü ve görmediği öteki 
varlıkların gerçek olduğu gibi Kur'an' ın da sabit ve değişmez b ir gerçek olduğunu 
anlar. Allah, Kur'an' ın kendi kelamı olduğunu ve onun, insanın konuşması gibi 
bir gerçek olduğunu bize şöyle haber veriyor: 

609 Hakka: 38, 39, 40 



340 •!• Bedai 'ut-tefslr 

"Göğün ve yerin Rabbine anda/sun ki, o (Kur'an), sizin konuşmanız gibi 
kesin ve gerçektir. "610 

Yani eğer konuşmanız, gerçekse; onun gerçekliğini tartışmasız ve şüphesiz 
bir şekilde kabul ediyorsanız; tevhid, ahiret ve peygamberlik konusunda size ha
ber verdiklerim de aynen bunun gibi kesin gerçektir. Nitekim bir hadis-i şerif, 
bu anlamı şöyle pekiştirmektedir: "Şüphesiz o, senin burada varolduğun gibi 
gerçektir. " 

Sanki Yüce Allah şöyle söylemektedir: "Bu Kur'an, gördükleri ve göreme
dikleri varlıkların gerçek olduğu gibi var olan bir gerçektir. Eğer gördüğünüz ve 
göremediğiniz varlıklar hakkında düşünürseniz, bu, sizi Kur'an' ın gerçek ve Allah 
kelamı olduğuna götürür. Dolayısıyla insanın kendi gözüyle gördüğü ya da gö
remediği bütün varlıklar, bizzat kendi yaratılışı, varoluşu, müşahede ettiği açık ve 
gizli haller, onun bu gerçeği kavramasına yeterli bir delildir. Tüm bunlar, Allah ' ın 
birliğinin, sıfatlarının varlığının ve peygamberin haber verdiklerinin doğru oldu
ğunun apaçık kanıtlarıdır. Fakat kalbi bu gerçeği kabul etmeyen bir kimsenin 
gönlüne, iman sevinci ve neşesi girmez. 

Yüce Allah daha sonra yemin ettiği şeyi zikretmekte ve şöyle buyurmaktadır: 

� , ' ..! ! , }.. <"' J  ' ' J • � I �\  "{ 7 r,-:!� • )-".) .r' � 
40. Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür (kavlidir). 

Tefsiri : 

Ayette geçen elçi ile, peygamberimiz Hz . Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem
kastedilmektedir. Ayette, ilahi kelam olan Kur'an, peygamber olması nedeniyle 
Hz. Muhammed'e izafe edilmiştir. Bu, Kur'an' ın onu peygamber olarak gönde
renin sözü olduğunu ve Hz. Peygamberin de hak peygamber olduğunu gösterir. 
Bu nedenle, Allah ' ın Kur'an vasıtasıyla konuştuğunu, onun Allah kelamı oldu
ğunu inkar eden, peygamberlik gerçeğini inkar etmiş olur. Eğer buradaki izafet 
başlangıç ve inşa ifade etseydi, bu durumda Hz. Muhammed' in peygamber ol
maması gerekirdi . Ayrıca bu, Tekvir suresinde melek elçiye izafe edilen durumla 
da çelişirdi .  

Bundan sonra Yüce Allah, kelamının başkasına ait olduğunu, O' nun böyle 
bir kelamının olmadığını, Muhammed' in onu kendi kafasından söylediğini id
dia ederek kendisine iftirada bulunan düşmanlarının bu yalanlarını açıklamak-

610 Zariyat. 23. 
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ta; "Bu, ancak bir insan söz<:Jdür"61 1 diyenlerin yalan söylediklerini ortaya koy
maktadır. Kur'an' ın insan sözü olduğunu iddia edenlerin küfre girdiğini ve onları 
Cehenneme sokacağını haber vermekte ; hemen ardından Kur· an ın, alemlerin 
Rabbi tarafından indirildiğini bildirmektedir. 

Bu, bazı önemli noktalar içermektedir. Şöyle ki: 

Bu noktalardan birincisi, Allah' ın bütün varlıklardan üstün olduğu ve 
Kur'an' ın kendi katından indirildiği gerçeğidir. 

İkincisi, Allah' ın Kur'an ile gerçekten konuştuğu gerçeğidir. "Alemlerin Rabbi 
tarafından"612 ifadesi, bu anlamı teyit etmektedir. Eğer onunla (Kur'an' la) konu
şan başkası olsaydı ,  Kur'an bu başkası tarafından indirilmiş olurdu . Oysa Allah, 
yukarıdaki ayete benzer ifadelerle aşağıdaki ayetlerde şöyle buyurmaktadır: 

"Fakat kesin söz Benden çıkmıştır. "613 

"De ki: Onu (Kur'an'ı), Ruhu 'l-Kudüs (Cebrail) Rabbin katından hak 
olarak indirdi. "614 

"Bu Kitap, izzet ve h ikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. "615 

"O (Kur' an), h ikmet sahibi ve çok övü{en Allah 'tan indirilmiştir. "616 

Allah' tan olan, O'nun katından indirilen mahluk (yaratılmış) değildir. Bu, 
rızkın, yağmurun, göklerde ve yerde bulunan bütün şeylerin Allah'tan olduğu ve 
mahluk (yaratılmış) oldukları gerçeğiyle çelişmez. Çünkü bütün bunlar, ya bizzat 
var olan ayanlardır; ya da bu ayanların sıfatları ve fiilleridir. Dolayısıyla bunların 
Allah'a izafe edilerek O'ndan olduğunun söylenmesi, 'O'nun evi ' ,  'O'nun kulu' , 
'O'nun devesi ' ,  'O'nun ruhu ' ,  'O'nun kapısı' gibi yaratma (halk etme) belirten 
bir izafedir. Ancak 'O'nun kelamı yani 'sözü, konuşması' böyle değildir. Çünkü 
kelam, ancak onu konuşanla var olabilir. Konuşanı olmayan kelam (konuşma) ,  
işitme duyusu olmadan işitmek ve görme duyusu olmadan görmek gibidir. Bu 
ise muhaldir. Bu nedenle kelam (söz) Allah'a izafe edildiğinde; bu, işitme, görme, 
bilme, dileme, hayat ve kudret sıfatlarının O'na izafe edilmesi gibidir. Kelamın 
(sözün) Allah'a izafesini, yaratılanın (mahlukun) yaratana (halıka) izafesi gibi 
olduğunu söyleyen, böyle bir iddiada bulunan; Allah' ın işitme, görme, bilme, 
dileme, hayat ve kudret sıfatlarının olmadığını iddia etmiş olur ki, bu, Allah'a 
ortak koşmaktan bile daha kötü olan ta' til ' in (Allah'ın sıfatlarını iptal etme, yok 
saymanın) ta kendisidir. Bu sıfatların ( işitme, görme, bilme, dileme. hayat ve 

611  Müddesir, 25. 
612 Vakıa, 80. 
613 Secde, 13 .  
614 Nah!, 102 .  
615 Zümer, 1 .  
616 Fussilet, 42. 
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kudret sıfatlarının) niteliğin nitelenene (sıfatın mevsufa) izafesi gibi olduğunu; 
kelamın izafesinin ise yaratılanın yaratana izafesi gibi olduğunu söyleyenin bu 
iddiası, akla, fıtrata , dine ve dil kurallarına aykırıdır. Her iki durum arasındaki 
fark, akıl, fıtrat, din ve dil kuralları bakımından apaçık ortadadır. 

Şimdi şu inceliği düşün; Allah, kelamı (konuşmayı) peygambere 'kavi' (söz) 
lafzıyla; kendisine ise 'kelam' lafzıyla izafe etmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmak
tadır: 

"Allah 'ın kelamını (sözünü} dinleyinceye kadar . . . .  "61 7 

Oysa peygamber, kendisine emredilenleri peygamber olarak gönderildiği 
topluma söylerken, 'Kavi' (söz) sözcüğünden türetilen 'Kultü' (söyledim) fiilini 
kullanmakta ve 'Onlara şöyle şöyle söyledim' , 'Onlara, bana söylememi em
rettiklerini söyledim' demektedir. Nitekim Hz. İsa şöyle söylemiştir: "Ben onlara 
bana emrettik/erin in dışında bir şey söylemedim (Ma kultü ) . "618 

Peygamber gönderen , gönderdiği peygambere : "Onlara şöyle şöyle söyle" 
diye emretmektedir. Bu, aşağıdaki ayetlerde şöyle geçmektedir: 

"İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar . . . . "619 

"Kullarıma söyle: sözün en güzelini söylesinler. " 620 

"Müminlere söyle: gözlerini (haramdan) sakınsınlar. "621 

Buna benzer ayetler, Kur'an'da pek çoktur. 

Bu yüzden peygamber, bu emirleri tebliğ ettiğinde 'Peygamber şöyle söyle
di ' ,  'Bu peygamberin (Rab binden tebliğ ettiği) sözüdür' , 'Bu, peygamberin ken
disini gönderenden (Allah'tan) getirdiği sözdür' denilmesi doğrudur. Ama bunla
rın hiç birinin kelam için söylenmesi doğru değildir. Yani  sadece bir kez bile olsa, 
'Peygamber onlara şöyle şöyle kelam etti (söyledi) ' ,  'Peygamber şunları şunları 
kelam etti (korn·ştu) ' ,  'Bu, pek değerli elçinin kelamıdır' denilmez. Nitekim b ir 
ayet okuyan Hz. Ebubekir' e :  "Bu senin kelamın mı arkadaşının (Hz. Peygambe
rin ) kelamı mı?" denildiğinde, şöyle cevap vermiştir: "O, ne benim kelamım ne 
de arkadaşımın kelamıdır; o, /'. i lah' ın kelamıdır. " 

Üçüncü önemli nokta, "O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir"622 
ayetinin içerdiği anlamdır. Bu ayet, Allah ' ın varlıklar üzerindeki noksansız haki
miyetinin ve ilahlığının, insanları başıboş bırakacağı, onlara emir vt. yasaklarda 

617  Tevbe, 6. 
618 Maide, 1 1 7.  
619 İbrahim, 3 1 .  
620 İsra, 53 . 
621 Nur, 30. 
622 Hakka, 43. 
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bulunmayacağı, onlara yararlı şeyler göstermeyeceği, onları zararlı şeylerden 
sakındırmayacağı, onları otlayan başıboş hayvanlar gibi serbest bırakacağı anla
mına gelmediğini ifade emektedir. Böyle zanneden kimse , alemlerin Rabbi olan 
Allah ' ı  gereği gibi takdir edememiş ve O' na yakışmayan nitelikler isnat etmiştir. 
"Gerçek hükümdar olan Allah yücedir; O'ndan başka ilah yoktur ve O, yüce 
arşın Rabbidir. "623 

Daha sonra Yüce Allah, peygamberin doğruluğunu ispatlayan kesin kanıtlar 
zikretmekte; söylediklerinin kendi adına uydurulmuş şeyler olmadığını; bu tür 
uydurmalara kesinlikle izin vermeyeceğini; böyle bir iddiada bulunan kimseyi 
hemen cezalandıracağını; bilgisinin, gücünün ve hikmetinin böyle uydurmaları 
ve iftiraları kabul edemeyeceğini; uydurduğu yalanlarla kullarını saptıran, kan
larını akıtan, can , mal ve ırzlarına tecavüz eden, yeryüzünde bozgunluğu, zulmü 
ve yalanı yaygınlaştıran, yaratılışa karşı çıkan birine fırsat vermeyeceğini haber 
vermektedir. Hakimlerin hakimi, merhametlilerin en merhametlisi, güçlülerin en 
güçlüsü olan birine, kendi adına uydurulacak bu tür sözleri kabul etmesi nasıl 
yakışır? Bırakın bunu, Allah' ın bu uydurmalarda bulunan birini desteklemesi, 
ona yardım etmesi, onu üstün tutup düşmanlarına galip kılması, hak ehline karşı 
zafer vermesi; "Allah bana bunu emrediyor, bunları bana mubah kılıyor" diyerek 
hak ehlinin kanını döken, mallarının, çocuklarının ve kadınlarının saygınlıkla
rını çiğneyen birine bu imkanı tanıması Allah' a  nasıl yakışır? Bunu da bırakın, 
Allah' ın böyle birinin doğruluğunu pek çok delillerle tasdik etmesi, uydurduğu 
şeyleri kabul etmesi , doğruluğunu tasdik etmeyi gerektiren ayetlerle destekleme
si, onu sözlü olarak doğrulaması, sözleri gerçeğe aykırı olmasına rağmen onu her 
türlü yolla doğrulaması nasıl mümkün olur? Her ayetin tek tek onu doğrulaması, 
sonra bütün bu ayetlerin topluca onun doğruluğunu tasdik üzerine tasdik ile 
onaylaması, insanların ona karşı çıkmaktan aciz kalması, sonra sözlerini doğru
layarak ona inanmaları, söylediklerinin kendi sözü ve kelamı olduğuna kesin ve 
güçlü deliller getirmesi, Allah' ın onun bu sözlerini ve fiillerini kabul edip doğru
luğuna şahitlik yapması nasıl doğru olur? Alemlerin Rabbi ve hakimlerin hakimi 
olan Allah' ın , yalan söyleyip kendisine iftirada bulunan ve kesinlikle varlıkların 
en kötüsü olan birine böyle muamele ettiğini söylemek, O'nun hakkında böyle 
bir durumu caiz görmek, apaçık bir iftira, kesin geçersiz bir iddia ve asla olmaya
cak bir durumdur. Allah' ın ,  varlıkların en kötüsüne ve yalancısına böyle yaptığını 
caiz gören, kesinlikle Allah'a inanmamış ve O'nu tanımamıştır. Alemlerin Rabbi 
asla böyle değildir, olamaz. Zerre miktarı aklı , düşüncesi ve muhakemesi olan, 
böyle bir iddiada bulunamaz. Böyle bir iddiada bulunan, sadece kendisini küçük 
düşürmüş ve cahilliğini ilan etmiş olur. 

623 Mü'minun, 1 16. 
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Burada, benimle bazı Yahudiler arasında geçen bir tartışmayı624 zikretmek is
tiyorum. Hz. Peygamberin peygamberliği ile ilgili görüşlerimi açıkladıktan sonra 
dedim ki : Hz. Peygamberin peygamberliğini inkar etmek, alemlerin Rabbi olan 
Allah 'a iftira etme ve O'na çirkin noksanlık isnat etme anlamına gelir. Şu ana 
kadar sizinle Hz . Peygamber hakkında konuştuk. Ama şimdi artık Yüce Allah' ı  
tenzih etme hakkında konuşacağız. 

Bana: "Nasıl böyle söylersin?" dedi . 

Ona şöyle dedim:  Bunu açıklayacağım; şimdi dinle . Siz, Peygamberimizin 
peygamber olmadığını, aksine onun güçlü bir hükümdar olduğunu, insanları 
kılıç zoruyla kendisine boyun eğdirdiğini, onun yirmi üç yıl boyunca Allah adına 
yalan söylediğini ;  kendisine vahiy gelmediği halde 'Bana vahiy geldi' dediğini , 
Allah emretmediği halde 'Allah bana emretti' dediğini , Allah yasak koymadığı 
halde 'Allah bana yasakladı' dediğini, Allah bir şey söylemediği halde 'Allah şöy
le söyledi' dediğini, Allah bir şeyi helal veya haram, vacip veya yasak kılmadığı 
halde onun 'Allah şunu helal şunu haram, şunu vacip şunu yasak kıldı' dediğini; 
onun bütün bunları Allah ' a, meleklere ve peygamberlere iftira ederek kendi ka
fasından uydurup yalan söylediğini ;  on üç yıl boyunca, kendisini reddedip karşı 
çıkmaktan başka suçları olmayan insanlara saldırıp kanlarını akıttığını , mallarını 
ellerinden aldığını ,  kadınlarını ve çocuklarını köleleştirdiğini; bütün bunları, Allah 
emretmediği halde 'Bunu Allah bana emretti' d iyerek yaptığını, peygamberlerin 
dinlerini değiştirmeye çalıştığını , onların getirdiği dini yasaları neshedip yürür
lükten kaldırdığını ,  kutsallarına saygı duymayıp onları çiğnediğini iddia ediyor
sunuz. Size göre peygamberimizin durumu işte budur. 

Buna göre, Yüce Allah onun bu durumunu ya bil iyor, onu görüp müşahede ·  
ediyor ya da bilmiyordu ve bundan haberi yoktu. 

Eğer, "Allah bütün bunları bilmiyordu ve durumdan haberi yoktu" derseniz, 
Yüce Allah'a noksanlık isnat etmiş, O'nu aşırı bilgisizlikle itham etmiş olursunuz. 
Çünkü böyle büyük bir olaydan haberi olmamış, onu bilmemiş ve görmemiştir. 

Eğer, "Allah bunu biliyor ve görüyordu, ondan haberi vardı" derseniz; o 
zaman size : "Allah ' ın bunu değiştirmeye, iftirada bulunana engel olmaya, kendi
siyle onun arasına girmeye gücü yeter miydi? değil miydi?" diye sorulur. 

Eğer, "Allah'ın buna gücü yoktu" derseniz; bu durumda O'na, ilahlıkla bağ
daşmayan acizlik sıfatını isnat etmiş olur, bu insanın ve bağlılarının iradelerini 
uygulamada O'ndan daha güçlü olduğunu söylemiş olursunuz. 

Eğer, "Hayır, buna gücü yeterdi ; ancak Allah ona imkan sağlayarak, kendi
sine yardım edip destek vererek, dostlarına ve peygamberlerin yolundan giden
lere yardım etmeyerek onu insanların başına musallat etti ; insanları onunla im-· 

624 Tartışmanın ayrıntıları için bkz. Hidayetü'l-Hayara, s .  141 .  
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tihan etti" derseniz, o zaman O'na en büyük mantıksızlığı, haksızlığı ve hikmete 
aykırı davranmayı isnat etmiş olursunuz. Allah' ın o kimseyi fiilleriyle baş başa 
bırakması, ona engel olmaması halinde durum budur. Peki o kimsenin, bütün 
bunları yaparken Allah' ın kendisine yardım etmesi, destek vermesi, dualarını 
kabul etmesi, kendisine karşı çıkıp yalanlayanları helak etmesi, pek çok delillerle 
doğruluğunu kanıtlaması, yeryüzündeki bütün insanların bir araya gelmesi ha
linde bir tanesini b ile gerçekleştirmekten aciz kalacakları pek çok mucizeyi onun 
elinde göstermesi, olağanüstü bir şekilde her vakit kendisi için yardım, destek, 
üstünlük ve galibiyet sebeplerinin gerçekleşmesi, bağlılarının giderek çoğalması 
neyle açıklanacaktır? Bütün bunlardan dolayı, Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- peygamber olduğunu inkar eden Allah' ı  kötülemiş, O'na dil uzatmış, 
Yüce Yaratana bilgisizlik, acizlik ve akılsızlık isnat etmiştir. 

Sözlerime şöyle devam ettim: Bu sözlerim, tarihte Allah'ın yeryüzünde ken
dilerine bir süre iktidar verip sonra sonlarını kestiği, koydukları yasaları geçersiz 
kıldığı, izlerini ve yaptıkları zulümleri ortadan kaldırdığı zalim kralların varlığı ile 
çürütülemez. Çünkü bunların hiçbiri, böyle bir iddiada bulunmadı, Allah tara
fından desteklenmedi , yardım edilmedi ve ellerinde mucizeler görülmedi. Allah, 
onları doğruladığını , söylediklerini kabul ettiğini, söz ve eylemlerini onayladığını 
açıklamadı. Firavun ve Nemrut gibi zalim kralların durumu, peygamberin duru
munun tam tersiydi. 

Bu sözlerim,  yalancı peygamberlik iddiasında bulunanların var olmasıyla 
da çürütülemez. Çünkü bu gibi kimselerin durumu, her yönüyle peygamberi
mizin durumunun tersinedir. Hatta böyle yalancı peygamberlerin varlığı, onun 
gerçek peygamber olduğunun açık delilidir. Allah' ın hikmeti, böyle yalancı pey
gamberlerin ortaya çıkması, gerçek ve doğru peygamberleri sahte ve yalancı 
peygamberlerden ayırma, onları tanıma imkanı sağlamıştır. Dolayısıyla onların 
ortaya çıkışı, peygamberin doğruluğunun açık bir kanıtıdır. Zira insanlar, gerçek 
peygamber ile yalancı peygamber arasındaki farkı en iyi bu şekilde görebilir. 
Çünkü eşyalar ancak zıddıyla daha iyi bilinir Zıt, kendisine zıt olanın güzelliğini 
ya da çirkinliğini açıkça ortaya ko:,,ıar. Bu yüzden, batıl iddiaların delillerini ve 
şüphelerini bilmek, hakkın delil ve kanıtiannı biimerıin bir parçası bir türüdür. 

Tartıştığım Yahudiler bu sözlerimi dinledikten sonra şöyle söylediler: "Allah'a 
sığınırız; biz onun (Hz. Muhammed' in) kesinlikle zalim bir kral olduğunu söyle
miyoruz. Aksine o, değerli bir peygamberdir. Ona tabi olan, mutlu olur. Aynı 
şekilde, Musa'ya tabi olan Muhammed'e tabi olmuş gibidir." 

Bunun üzerine dedim ki: Bundan böyle, söylediğiniz bütün iddiaların doğru 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Onun gerçek peygamber olduğunu kabul edip ikrar et
tiğinize göre, artık onun haber verdiği bütün şeyleri mutlaka tasdik etmeniz gere
kir. Çünkü gerek bağlıları gerekse düşmanları herkes, onun bütün insanları iman 
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etmeye çağırdığını, kendisine inanmayanların kafir olduğunu ve ebedi olarak 
Cehennem'de kalacaklarını haber verdiğini; kitap ehlinden kendisine inanma
yanlarla savaştığını, onların kafir olduklarını, mallarını, canlarını, kadınlarını ve 
çocuklarını helal saydığını zorunlu olarak bilmektedir. Eğer o, bir düşmanlık ya 
da haksızlık ve zulüm nedeniyle bunları yapsaydı ,  o zaman peygamber olmazdı . 
Bu durumda söz, Yüce Rabbe noksanlık isnat etmeye döner. Ama eğer bunları 
Allah'ın emri ve vahyi ile yapmışsa, o zaman hiç kimsenin ona karşı çıkma ve 
izinden gitmeme hakkı yoktur. Bu, haber verdiklerini tasdik etmeyi ve emrettik
lerine itaat etmeyi zorunlu kılar. 

41 . Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz! 

42. Bir kahin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz! 

43. (0), alemlerin Rabbi tarafından indirilm iştir. 

Tefsiri : 

Yüce Allah, Kitab ' ın birden fazla yerinde, Kur'an' ın kendi kelamı olduğuna 
ve peygamberin onu kendi kafasından uydurmadığına dikkat çeker ve şöyle bu
yurur: 

44-48. Eğer o, b ize karşı bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu 
kıskıvrak yakalar; sonra elbette onun can damarını koparırdık. Sizden 
hiç kimse de buna engel olamazdı. 

Tefsiri: 

Cenab-ı Allah bu ayette diyor ki : Eğer peygamber, bizim kendisine söyleme
diğimiz, vahyetmediğimiz ve ikrar edip kabul etmediğimiz bir ayet dahi olsa onu 
kendi katından söylemiş-uydurmuş olsaydı, onu sağ tarafından yakalar sonra da 
kendisini helak ederdik. Ayetin tefsiri hakkındaki görüşlerden biri böyledir. 

İbn Kuteybe der ki : Bu ayetin tefsiri hakkında iki görüş vardır: 
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Birincisi, ayette geçen 'bi' l-yemin' (sağından, sağ tarafından) ifadesi, güç 
ve kuwet anlamındadır. Burada güç ve kuwet yerine onu ifade eden 'bi' l-yemin' 
denilmiştir. Çünkü her şeyin güç ve kuweti, çoğunlukla sağ tarafındadır. 

Derim ki: Buna göre ayetteki 'el-yemin' ' yakalamanın b ir sıfatıdır. İbn 
Abbas'ın 'el-yemin' hakkındaki görüşü budur. 

İbn Kuteybe şöyle devam ediyor: Ancak dilbilimcilerin bu konuda farklı bir 
görüşü vardır. Bu görüşe göre, buradaki ifade biçimi ,  insanların, cezalandırmak 
istedikleri bir kimse için 'elini tut' dedikleri gibi bir üslupta gelmiştir. 'Elini tut' ya 
da 'Elini sıkı tut' ifadesini , çoğunlukla hakimler ve yöneticiler hükmü kesinleş
miş suçlu kimseler için kullanırlar. Allah da bu ifadeyi kullanmakla sanki şöyle 
söylemektedir: "Eğer o, bizden size tebliğ ettiği şeylerde, bizim adımıza yalan 
söyleseydi ,  onu sağ elinden tutar sonra da can damarını koparıp öldürerek onu 
cezalandırırdık." Bu, Hasan Basri'nin tercih ettiği görüştür. 

Allah bu ayetle , peygamberin kendi adına bazı sözler uydurmuş olması ha
linde, bunu asla kabul etmeyeceğini ve onu hemen cezalandıracağını haber ver
mektedir. Zira Allah a39ldına yalan söylemek, başkası adına yalan söylemek 
gibi değildir. Allah' ın, kendi adına yalan söyleyen birine dokunmaması O' na 
yakışmaz. Hele böyle birine yardım etmesi, onu desteklemesi ve doğruluğunu 
tasdik etmesi hiç yakışmaz. 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: �jll �� � r-3 
"Sonra elbette onun can damarını koparırdık ."625 

Ayette geçen 'el-vetin' , kalbe temiz kan taşıyan ve en büyük atardamar olan 
aorttur. Bu damar koptuğunda, insan gücünü kaybeder, ölür. Bütün dilbilimci
lerin görüşü budur. 

İbn Kuteybe der ki:626 Bu ayet, peygamberin Allah adına yalan söylemesi 
halinde Allah' ın mutlaka onun can damarını koparacağı anlamına gelmez. Ak
sine, onu öldüreceği ve hayatına son vereceği anlamına gelir. Böylece o, can 
damarı kopmuş biri gibi olur. Hz . Peygamberin -sa:7 11lahu aleyhi vesellem- şu sözü de 
bu anlamdadır: "Hayber' de yediğim zehirli yemek hala bana acı veriyor. İşte bu, 
aortumu koparan (beni güç ve kuvvetten düşüren) andır. "627 

Aort, kalbe giden büyük atardamardır. O koptuğu zaman kişi ölür. Bu yüz
den Hz. Peygamber de sanki, "Bu, zehirin beni öldürdüğü andır" yani 'aortu 
kopan biri gibi olduğum andır' demektedir. 

625 Hakka, 46. 
626 Bkz. Te'vilu Müşkil i ' l-Kur'an, s. 154. 
627 Buhari, el-Megazi, 7/737; ed-Darim!, mukaddime, 1/34. 
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Yüce Allah bunun ardından şöyle buyurmaktadır: J.,.r.L> (ç �1 � p W 
"Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı . " 628 

Yani hiç kimse bunu yapmama mani olamaz, beni engelleyemezdi. 
İkincisi, şu ayetin tefsiri hakkındadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Yoksa 

onlar, senin için: "Allah 'a karşı yalan uydurdu" mu diyorlar? Oysa Allah dilerse, 
senin kalbini mühürler. Allah, batılı da yok edip hakkı kendi sözleriyle gerçekleş
tirir. Çünkü O, kalplerde olanı bilendir. "629 

Bu ayetin anlamı hakkında alimlerin iki görüşü bulunmaktadır: 
Mücahid ve Mükatil'e ait olan birinci görüşe göre ayetin anlamı şudur: Eğer 

Allah dilerse, verdikleri eziyetlerin sana ağır gelmemesi için kalbini sabır ile bağ
lar, onu güçlendirir, sana dayanma gücü verirdi. 

ı\atade'ye ait olan ikinci görüşe göre ise ayetin anlamı şudur: Eğer Allah 
dileseydi, sana Kur'an' ı unutturur ve sana gelen vahyi keserdi. 

Bu görüş, birçok yönden birinci görüşten farklıdır. Şöyle ki: 
Bir: Bu ayet, inkarcıların: "Muhammed Allah'a karşı yalan söyleyerek ve 

O'na iftirada bulunarak, bu Kur'an'ın O'ndan geldiğini söylemektedir" sözlerini 
yalanlamak ve kendilerine cevap vermek için gelmiştir. Allah bu ayetle, kendisi
nin her şeye kadir olduğunu, hiçbir şeyin kendisini aciz bırakamayacağını, iddi
alarının doğru olması halinde peygamberin kalbini mühürleyeceğini, vahiyden 
bir şey getirmesine asla imkan tanımayacağını, böylece kalbinin mühürlü bir şe� 
gibi olacağını ,  bu yüzden kalbindekilere ulaşamayacağını belirterek onlc:r:::ı en 
güzel şekilde cevap vermektedir. Buna göre ayet, 'Eğer peygamber bam. iftirada 
bulunsaydı, bunu kabul edip onaylamaz ve ona imkan tanımazdtm' anlamına 
gelmektedir. 

Bilindiği gibi ,  böyle yüce bir kelamın mühürlü bir kalpten çıkması mümkün 
değildir. Çünkü, o kelamda öncekilerin ve sonrakilerin haberleri, varoluş ve yok 
oluşun, dünya ve ahiretin bilgisi vardır. Onda, Allah'lan başka kimsenin bilme
diği ilim, beyan, belagat ve açıklamalar; kalbi muhürlü birinin, bırakın tamamını 
bir parçasını bile getiremeyeceği gaybten haberler vardır. Eğer o kelamı peygam
berin kalbine Ben indirmemiş olsaydım ,  diliyle okumasını Ben kolaylaştırmasay
dım, peygamber o kelamdan size hiçbir şey getiremezdi. 

Şimdi bu anlam ile ötekilerin söyledikleri anlam aynı mı? Öteki anlam, bu 
anlamla nasıl bağdaşır ve inkarcıların iddialarına nasıl cevap olur? 

İki : Verdikleri eziyetlere katlanması için kalbin sabır ile bağlanması, haklı 
haksız her dava sahibi için mümkündür. Bu yüzden kalbin sabır ile bağlanması, 

628 Hakka, 4 7. 
629 Şura, 24. 
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yalnız başına haklı ile haksızı birbirinden ayırmaya delalet etmez. Dolayısı ile 
inkarcıların sözlerine verilen cevabı içermez. Bu nedenle , yalanlayanın verdiği 
eziyete sabretmek, soyut anlamda haber verenin doğruluğuna delalet etmez. 

Üç: Kalbi bağlanan birine "Kalbini mühürledi" denilmez. Zira hitabet usu
lünde ve Arap dilinde böyle bir şey yoktur; Kur'an'da kastedilen de bu değil
dir. Çünkü "Kalbin mühürlenmesi" kavramı ,  aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi 
Kur' an' da geçtiği bütün yerlerde kafirler için kullanılmıştır: 

"Allah kalplerin i  mühürlemiştir. "630 

"Şimdi sen, Heva ve hevesini ildh edinen ve Allah 'ın (katındaki) b ir b ilgiye 
göre saptırdığı, kulağın ı  ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği 
kimseyi gördün mü?. "631 

Buna benzer ayetler, Kur'an' da pek çoktur. 
Oysa kulun kalbini sabır ile bağlamak, aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi kalbi 

mühürlemekten oldukça farklıdır: 

"Ve kalplerini (sabır ve kararlılık ile) bağlamıştık. Hani  ayağa kalkıp demiş
/erdi ki: Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir; ilôh olarak O 'ndan başkasına 
asla tapmayız. Aksi halde, saçmalamış oluruz. "632 

"Musa 'nın annesi, yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması 
için0kalbini (sabır ile) bağlamamış olsaydık, neredeyse halini açığa vuracaktı. "633 

Aynı şekilde, insanın dua ederken, dayanma gücü vermesi anlamında 
"Allah' ım !  Kalbimi (sabırla) bağla" demesi doğrudur; oysa "Allah' ım! Kalbimi 
mühürle" demesi doğru değildir. 

Dört: Yüce Allah, inkarcıların sözlerini bize aktarırken onların , Kur'an' ın if
tira ve uydurma olduğunu söylediklerini belirtir. Allah, onların bu sözlerine bu
rada açık bir şekilde cevap vermemekte; aksine, peygamberin kendisine iftirada 
bulunması halinde, ona vereceği cezaya kimsenin engel olamayacağını ,  onu 
azabıyla yakalayacağını ama kimsenin onu kurtarmaya gücünün yetmeyeceğini 
söyleyerek cevap vermektedir. Nitekim peygamber de bizzat bu gerçeğe şöyle 
dikkat çekmektedir: 

"Yoksa onlar: "Onu uydurdu " mu diyorlar? De ki: Eğer ben onu uy
durmuş olsaydım, Allah 'tan bana gelecek hiçbir şeye engel olmaya gücünüz 
yetmezdi. "634 

630 Bakara, 7. 
631 Casiye, 23. 
632 Kehf, 14. 
633 Kasas, 10. 
634 Ahkaf, 8 .  
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Allah, inkarcıların bu sözlerine bazen Kur'an'a karşı onun bir benzerini ya da 
ondan bir parçasını getirmesini isteyerek; bazen de peygamberin hak ve doğru 
olduğuna, asıl kendilerinin yalancı ve iftiracı olduklarına delalet eden kesin de
liller getirerek onlara cevap vermektedir. Ayetten ,  inkarcıların sözlerine sadece 
sabırla değil işte böyle cevap verildiği anlaşılmaktadır. 

Beş: Bu ayet, açıkladığımız durumun benzeridir. Eğer Allah dileseydi, onu 
kabul etmez ve peygambere bu imkanı tanımazdı .  Kur'an' ın Kur'an' la tefsiri şüp
hesiz en güzel yöntemdir. 

Altı : Ayetin siyakında, ne uyumluluk, ne içerik ne de gereklilik bakımından 
herhangi bir şekilde sabra delalet eden bir delil yoktur. Dolayısıyla ayetten sabrın 
kastedildiği nereden anlaşılmaktadır? Sonra bu anlam, Kur'an'da başka yerde 
geçmiyor ki burada o anlam verilsin .  Oysa inkarcıların iddiasının doğru olması 
halinde Allah' ın kendisiyle peygamber arasına gireceği ve ona, kendisine iftirada 
bulunma imkanı tanımayacağı Kur' an' da pek çok yerde geçmektedir. 

Yedi: Yüce Allah , dilemesi halinde peygamberin Kur'an'ı kendilerine oku
mayacağını ve onu kendilerine bildirmeyeceğini; Kur'an' ı kendi bilgisi, izni ve 
dilemesi dahilinde indirdiğini şöyle haber vermektedir: 

"De ki: Eğer Allah dileseydi, onu size bildirmez, ben de onu size okumaz
dım. "635 

Bu, peygamberin doğruluğunu ve Kur'an'ın onun tarafından uydurulmuş 
bir kelam olmadığını, onun Allah'a iftira edemeyeceğini kanıtlayan en açık ve en 
güçlü kanıttır. Yani peygamber şöyle söylemektedir: Eğer okuma yazma bilme
yen benim gibi birin in böyle bir şeye gücü yetseydi ,  okuma yazma bilen, bilgisi 
olan , insanların yanına gidip onlardan bilgiler öğrenen kimselerin de buna gücü 
yeterdi . Oysa beni, Allah peygamber olarak gönderdi. Şayet o yüce Allah dile
seydi, Kur'an' ı indirmez, onu okumamı kolaylaştırmaz; ne bana ne de başkasına, 
onu size okuma ve öğretme imkanı tanımazdı . Ama Kur' an' ı , Allah bana vah yetti 
ve onu size okumama izin verdi. Sizin daha önce böyle bir şeyden hiç haberiniz 
ve bilginiz yokken, Kur'an'ı O size bildirdi. Eğer sizin söylediğiniz gibi bu Kur'an, 
bir yalan ve iftira olsaydı, benden başkası da onu size okuyabilir; böylece onu o 
kişi vasıtasıyla tanırdınız. Çünkü insan, yalan söylemekten aciz kalmaz. Oysa siz
ler, Kur'an' ı ilk kez benden duydunuz; benden başka bir insandan duymadınız. 
Onu ilk defa ben size tanıttım. 

Sonra Allah resulü, zihinlerde var olan ve peygamberin bunu başkasından 
öğrendiği ya da kendi kafasından uydurduğu sorusuna cevap vermekte ve şöyle 
demektedir: 

"Ben bundan önce bir ömür boyu aranızda kaldım. "636 

635 Yunus, 16 .  
636 Yunus, 1 6. 
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Yani sizler benim durumumu iyi biliyorsunuz; sizden hiçbir gizlim ve saklım 
yoktur. Siz benim girdimi çıktımı, doğruluğumu ve emanete sahip çıkışımı bilir
siniz. Ben daha önce o Kur'an'dan az veya çok hiçbir şey bilmiyordum. Sonra 
hiçbir çaba göstermeden , eğitim almadan ve imkanım olan sebeplere sarılma
dan kısa bir süre içinde onu size getirdim. Bu, Kur'an' ın Allah tarafından bana 
vahyedildiğinin ve indirildiğinin açık delili ve güçlü kanıtıdır. Eğer dileseydi, Al
lah böyle bir şey yapmaz; bana, onu okuma imkanı tanımaz, size de onu bilme 
imkanı vermezdi .  Oysa Allah, bana onu okuma imkanı tanıdı; size de onu bilme 
imkanı verdi .  Daha önce ne siz, böyle bir şeyi hatta bir parçasını bile biliyor; ne 
de ben, bana vahyedilmeden önce tamamını ya da bir kısmını okuyordum. 

Şimdi bu delilin sağlamlığını, güzelliğini ve ortaya çıkardığı anlamları, aşağı
daki ayetlerle birlikte iyi düşün . Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

''Anda/sun, eğer dileseydik, sana vahyettiğim izi alıp götürürdük; sonra sen 
de bize karşı duracak bir vekil bulamazdın. "637 

Aşağıdaki ayetler, anlam bakımından bu ayetle örtüşmektedir: 
"Yoksa onlar: ''Allah 'a karşı yalan uydurdu " mu diyorlar. Oysa Allah dilesey

di, senin kalbin i mühür/erdi. "638 
"Eğer o, bize karşı bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak 

yakalardık. "639 
Bu delil, Kur'an'da birçok yerde çeşitli şekillerde bağımsız olarak zikredilir. 
Sekiz : Bu tür terkipler, aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi Kur'an'da ispat 

(olumluluk) için değil olumsuzluk için zikredilir: 
''Anda/sun, eğer dileseydik, sana vahyettiğimizi alıp götürürdük. "640 
"Ey Insanlar! (Allah) dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir; şüphesiz Allah 

buna Kadir'dir. "641 

"(Allah) dilerse, rüzgarı durdurur; böylece onun (denizin) üstünde kalaka
lırlar. "642 

"Eğer dilersek, onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzer/erine parçalar 
düşürürüz. "643 

Bu terkip ve benzerleri, dileme fiilinden sonra daima olumsuz olarak gelmiş
lerdir. 

637 İsra, 86. 
638 Şura, 42/24. 
639 Hakka, 69/44-45. 
640 İsra, 1 7/86. 
641 Nisa, 4/133 . 
642 Şura, 42/33. 
643 Sebe, 34/9. 
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Dokuz: Kalbi mühürlemek, sabırlı olmayı gerektirmez. Aksine kişinin kalbi
nin mühürlenmesi, onun sabrını yok edebilir; hatta kalp mühürlendi mi sabır yok 
olur. Bu yüzden kişinin dayanma gücü zayıflar. Oysa kalbin sabır ile bağlanması 
böyle değildir; çünkü bu, sabırlı olmayı gerektirir. Nitekim aşağıdaki ayet bu an
lamı pekiştirmektedir: 

"Hani Allah kendi katından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldır
mıştı. Sizi arıtmak, sizden şeytan vesvesesini gidermek, kalplerinizi (sabır ile bağ
layıp) pekiştirmek ve sebatınızı artırmak için gökten üzerin ize su indirmişti. "644 

Bunun yanında, Arap dilinde bir iş üzerinde sabredene "Kalbini (sabırla) 
bağladı" denilir. Böyle yapmakla o kişi sanki kalbini sıkıntılara karşı hapsetmiş, 
onu korumaya almış, kendine hakim olup sükunet ve metanetini muhafaza et
miştir. Bu yüzden, kendine hakim olan ve metanetini koruyan kimseye "Rabitü'l
Ce'ş" denilmiştir. 

Vahidi, "Ve li yarbite ala kulubikum" (kalplerinizin üzerini bağlamak için) 
ifadesinde geçen 'ala' edatının zaid (fazla) olduğunu, bu yüzden mananın "Kalp
lerinizi bağlamak" olduğunu söylemiştir. Ancak bu söylediği doğru değildir. Çün
kü 'bir şeyi bağlamak' ile 'bir şeyin üzerini bağlamak' arasında açık fark vardır. 
Mesela, 'Atı, hayvanı bağlamak' denilebilir; ancak at veya hayvanı bağlamaya 
'üzerini bağlamak' denilmez. 

Eğer 'bağlama' , bir şeyin tamamını kapsıyor ve bütününü içine alıyorsa, 
ancak o zaman 'Üzerini bağladı' denilir. Üzerini bağlamakla, sanki bağlanan şe
yin bütünü kuşatılmış olur. Bu yüzden 'Kalbinin üzerini bağladı' denilmiştir. Bu 
ifade şekli, 'Kalbini bağladı' ifadesinden daha güzel ve kapsamlıdır. Bu ifadeyle 
asıl anlatılmak istenen, mühürlemenin aksine bu tür bağlamayla birlikte sabrın, 
dayanma gücünün ve sağlamlığın olduğudur. 

On: Mühürlemek, hissetmeyecek ve anlamayacak şekilde kalbi bağlamak 
demektir. Dolayısıyla mühürlemek, bilme ve anlamaya engel olan bir durumdur. 
Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlarının söylediği "Kur'an'ı 
o uydurdu" sözünü biliyor, anlıyor ve bunun ağırlığını hissediyordu. Allah, pey
gamberin kalbinin bu sözleri bilmesine, anlamasına ve ağırlığını hissetmesine 
herhangi bir engel koymamış; bu yüzden onun hakkında 'Mühürleme' sözcüğü
nü kullanmamıştır. 

Eğer, 'Durum böyledir; ancak Allah , Hz. Peygamberin kalbinin onların bu 
sözlerinden sıkıntı duymasına bir engel koymuştur' denilirse, deriz ki: Asıl bu 
durumun 'Mühürleme' olarak adlandırılması daha doğrudur. Çünkü inkarcıların 
bu sözleri, Hz. Peygambere büyük sıkıntı veriyor ve onu derinden üzüyordu. 
Nitekim Allah, bu durumu bize şöyle haber veriyor: 

644 Enfal, 8/1 1 .  
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"Onların söylediklerinin gerçekten seni üzdüğünü biliyoruz. "645 

Bu eziyet ve sıkıntının Allah Resulüne ulaşması , Allah' ın ona özel bir iütuf ve 
ihsanıdır. Zira hiçbir peygamber, ona yapılan eziyet kadar eziyet görmemiştir. 

Bütün bu gerekçeler nedeniyle ayet hakkında doğru olan görüş, Katade'nin 
görüşüdür. Şüphesiz Allah doğrusunu bilir. 

Bundan sonra Yüce Allah, Kur'an' ın takva sahipleri için bir öğüt olduğunu, 
Allah ' a karşı gelmekten sakınanların ondan ders aldıklarını , böylece kendilerine 
yararlı ya da zararlı olan şeyleri görüp yararlı olanları uyguladıklarını , zararlı 
olanlardan ise sakındıklarını haber vermektedir. Müttakilerin Kur'an ile Yüce 
Allah' ın isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini zikredip bunlara içtenlikle inandıkları
nı; onların, Allah' ın sevabını, cezasını , tehdidini , emir ve yasaklarını ,  Allah' ın 
dostları, düşmanları ve kendi nefsi üzerindeki ayetlerini ve mucizelerini bu kitap 
sayesinde öğrendiklerini ;  yine bu kitap sayesinde nefislerini arındırdıklarını .  te
mizlediklerini ve yücelttiklerini; onu kötülüklere dalmaktan, değerini yitirmekten 
ve küçük düşürmekten alıkoydukların ı ;  dünya ve ahiret, Cennet ve Cehennem, 
iyilik ve kötülük hakkındaki bilgileri Kur'an dan aldıklarını bildirmektedir. Bütün 
bu özellikleri nedeniyle Kur'an, gerçekten bir öğüt: bilgi sahipleri için güçlü bir 
delil, öğrenenlere yol gösteren bir rehber ve yarar sağlayan bir kitaptır. 

49. Şüphesiz biz, aran ızda onu yalan layan/arın bulunduğunu bili
yoruz. 

Tefsiri : 

Yani onlar, bize gizli değildir; yalanlamalarının karşılığını elbette vereceğiz. 

Bu ayetin ardından Yüce Allah , inkarcıların peygamberin haber verdiği ger-
çeği gördüklerinde elçisinin ve sözünün onlar için bir hasret ve üzüntü olaca
ğını haber vermektedir. Onların peygamberin haber verdiklerini yalanlamaları, 
pişmanlık ve üzüntünün hiçbir yarar sağlamadığı bir zamanda kendileri için en 
büyük pişmanlık ve üzüntü kaynağı olacaktır. Hakkı yalanlayıp batıla inanan 
herkes için durum budur. Yalanladığı şeyin gerçek olduğu, inandığı şeyin ise ger
çek olmadığı apaçık ortaya çıktığında, yalanladığı gerçek ile inandığı batıl inkarcı 
için büyük bir hasret ve üzüntü olur. İnkarcının durumu, ihtiyaç duyduğu bir 
zamanda kendisine yararlı olan şeyi elinden kaçıran kimsenin durumu gibidir. 

645 En'am, 6/33 



354 ·:· B e d a i ' ut-tefslr 

Bu kimsenin o şeye duyduğu ihtiyacı arttıkça ve onu elde edenlerin kurtuluşunu 
gördükçe , kaçırdığı fırsat bu kimse için daha büyük üzüntüye dönüşür. 

Daha sonra Yüce Allah, Kur'an ve gönderdiği elçinin Hakke' l-).:akin (kesin 
gerçek) olduğunu haber vermekte ve şöyle buyurmaktadır: 

50 Muhakkak o. kafirler için bir iç yarasıdır 

51 . Hiç şıJphesiz o, kesin bir  gerçektir. 

Tefsiri : 

Bazı alimler ayette geçen Hakke' l-yakin ifadesindeki tamlamanın ,  'büyük 
mescit' . ·evla namaz'  tamlamalarında olduğu gibi .  mevsufun sıfata izafesi ba
bından olduğunu söylemişlerdir. Buna göre ayet, 'Şüphesiz o gerçek kesindir " 

anlamına gelir. 

Kuşkusuz bu konunun daha çok incelenmesi gerekiyor. Bu yüzden, 'Başarı 
Allah'tandır deyip diyoruz ki : 

Yüce Allah , Kur'an' da yakinin (kesin bilginin )  üç mertebesi olduğunu bildir
mektedir. Bunlar, Hakke ' l-yakln (bilme ve görmeyi kapsayan kesin bilgi ) ,  İ lme' l 
yakln (bilgi halindeki kesin bilgi ) ve Ayne' l-yaklndir (görülen kesin bilgi ) .  

Allah , yakinin bu ü ç  mertebesini bize şöyle haber verir: 

"Hayır: eğer i/me'l-yakfn (kesin bir bilgiyle) bilmiş olsaydın ız, m utlaka Ce
hennemi görecektin iz. Sonra onu (ahirette) ayne' l-yakfn ile (yakin gözüyle, çıp
lak gözle) göreceksin iz. "646 

Yakinin üç mertebesi şöyledir: 

Birinci mertebe:  İ lme'l-yakln mertebesidir. İnancını zedeleyecek hiçbir 
şüphe ve kuşku oimadan tam bir inançla inanıp doğrulamak Mesela, Cennete, 
onun rnüttakilerin yurdu ve müminlerin vatanı olduğuna ilme' l-yak!n (kesin bir 
bilgiyle) inanmak böyledir. Peygamberlerin ,  Cennetin varlığını Allah'tan bildir
diklerine kesin olarak inanmak, bunu haber verenlerin doğruluğundan şüphe 
etmeden kesin bir şekilde kabul etmek, İ lme' l-yakln mertebesinin içine girer. 

İkinci mertebe:  Ayne' l-yak!n mertebesidir. Bu mertebe, görme ve müşa
hede etmeye dayalıdır. Yüce Allah bu mertebeyi şöyle haber vermektedir: "Son
ra onu (ahirette) ayrıe 'l-yakfn ile (yakin gözüyle) göreceksiniz . " 647 

646 Tekasür, 102/5-7 .  
647 Tekasür, 102/7. 



S u re :  69 • H a k ka S u res i  •!• 3 55 

Bu mertebe ile önceki mertebe arasındaki fark, bilgi halindeki kesin bilgi ile 
görmeyle elde edilen kesin bilgi arasındaki fark gibidir. İ lme' l-yakln dinlemeyle 
ilgil i ,  Ayne'l-yakln ise görmeyle ilgili bir mertebedir. 

İmam Ahmed' in Müsned' inde merfCı olarak rivayet edilen bir hadis-i şerifte 
''Haber, görmek gibi değildir" buyurulmuştur. 

Hz. İbrahim' in Rabbinden ölüleri nasıl dirilttiğin i kendisine göstermesini iste
mesi , bu mertebeyle alakalıdır. O, bu istekle kesin bi lgi ( İ lme' l-yakln) ile bildiğini 
görme bilgisiyle (Ayne' l-yakln ile) pekiştirmek istemiştir. Bu yüzden isteği, bilgi
sini artırmaya ve kalbinin huzur bulmasına yönelik b ir taleptir. Zira görmekle , 
kalp sakinleşir; şüpheler yok olur; haberle görme arasındaki mesafe huzurla kat 
edilir. Bu yüzden Hz. Peygamber. haber i le görme arasındaki mesafeyi şek (şüp
he. tereddüt) olarak adlandırarak: "Biz şek etmede İbrahim 'den daha çok hak 
sahibiyiz·· buyurmuştur.64b 

Dolayısıyla ne bu hadiste ne de Hz. İbrahim olayında. inanma bakımından 
bir şek ve şüpheden söz etmek mümkün değildir. Zira burada bilmeden sonra 
gözle görme,  haberden sonra müşahede etme ve işitmeden sonra görme söz 
konusudur. 

Üçüncü mertebe :  Hakke' l-yakln mertebesid ir. Bu mertebe,  bir şeyi bizzat 
yaşamak onu hissetmekle alakalıdır. Müminlerin Cennete girmeleri ve içindeki 
nimetlerden yararlanmaları, bu mertebeyi ifade eder. Müminler dünyada iken 
İlme ' l-yakln mertebesinde; hesap verme ve görebilecekleri kadar Cennetin ken-· 
dilerine yakınlaştırılması halinde Ayne' l-yakin mertebesinde; Cennete girmeleri 
ve nimetlerinden yararlanmaları halinde ise Hakke' l-yakln mertebesinde bulu
nurlar. 

Bil ineni yaşamak, onu hissetmek bazen dış duyularla mümkün olurken 
bazen de kalple ( manen) mümkün olur. Bu yüzden Yüce Allah, "Şüphesiz o. 
hakku 'l-yaklndir (kesin bir gerçektir}"649 buyurmuştur. 

Kalp. duyulan ve onlara bağlı halleri hissettiği gibi Kur'an'a  ve peygambere 
inanmayı da h isseder. . Bu yüzden kalp, imanın verdiği neşe ve huzuru yaşar. 
Hakke' l-yakln mertebesine ulaşır. Bu, imanın en üst mertebesidir; müminlerin 
farklı derecelerde bulunduğu sıddlklik derecesidir. 

Bazı alimler bu üç mertebe için şöyle bir örnek vermişlerdir: Doğruluğuna 
kesin olarak inandığın b ir kişi sana, "Yanımda bal var, ondan sana yedirmek 
istiyorum" dediğinde ona inanır ve doğrularsan, bu İ lme' l-yakln olur. Eğer o 
kişi, balı yanına getirir ve sen onu görürsen, bu Ayne ' l-yak!n olur. Eğer balı tadıp 
yersen,  bu da Hakke ' l -yakln olur. 

648 Buhari, 6/473 . 
649 El-Hakka, 69/51 .  
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Buna göre , 'Hakku' l-yakln' ifadesindeki tamlama, bazılarının söylediği gibi 
mevsufun sıfata izafesi babından değil, aksine cinsin türe izafesi babındandır. 
Çünkü bilme ( ilim) , görme (ayn) ve hak (gerçek) , yakinden daha genel kavram
lardır. Dolayısıyla ayette anı (genel) hasa (özele) izafe edilmiştir. Bütün paranın 
malın bir kısmına izafe edilmesi gibi .  

Ayetteki ifadede tamlanan ile tamlayan, 'Amr' ın evi' . 'Zeyd' in elbisesi' tam
lamalanndakinin aksine tek bir şeyi tanımlayınca, bazıları bunu mevsufun sıfata 
izafesi şeklinde anlamışlardır. Oysa gerçek onların sandığı gibi değildir. Aksine 
bu, ' ipek elbise ' ,  'gümüş yüzük' tamlamalarında olduğu gibi cinsin türüne izafesi 
babındandır. Bu tür tamlamalarda, bazen tamlanan tamlayandan farklı olabilir 
ve aynı şeyi ifade etmeyebilir; bazen de tamlanan ve tamlayan aynı cinsten ola
bilir ve aynı şeyi ifade edebilir. Kuşkusuz Allah doğrusunu bilir. 

Daha sonra Yüce Allah sureyi şu ayetle bitirmektedir: 

. 
( O 'I'  tı ,......kAJ I � - ._. L.,  • , • • - · .J 1 - L--' 

52. Öyleyse, pek büyük Rabbinin adın ı  tesbih et 

Tefsiri : 

Rabbin büyüklüğü ve yüceliği ile ilgili haber içeren;  O'nun mülkünün aza
metinden, kulları hakkında verdiği hükmün dünyada ve ahirette adaletle uy
gulanmasından söz eden; Allah' ın peygamber gönderme ve kitap indirme yü
cel iğini anlatan; O'nun bütün gök ehli ve iman eden kullar katında pek yüce, 
üstün ve değerli olduğunu , hiç kimsenin O'na karşı yalan uyduramayacağını ,  
kimsenin O'na iftirada bulunamayacağını ,  dinini  değiştiremeyeceğini ,  hukukunu 
yok edemeyeceğini .  yalan söyleyerek O'nun adına insanları öldüremeyeceğini ,  
gerçekte olmayan bir şeyi O'ndan haber veremeyeceğini, söylediği yalan ve if
tiraya rağmen Allah ' ın onu desteklemesinin, ona yardım etmesinin, dualarını 
kabul etmesinin, düşmanlarına galip kılmasın ın, değerini artırıp şanını yüceltme
sinin mümkün olmadığını açıklayan bu sCıresinin, böyle bir sonla bitmesi olduk
ça yerindedir. Yüce Allah' ın azameti ve şanı ,  yalan ve zulmün en çirkin türünü 
yapan bir kimseye iyilikle davranması ve ona destek vermesi mümkün değildir. 
Yüce Rabbimiz, bilgisizlerin kendisine isnat ettikleri her türlü şeyden pek uzak ve 
yücedir.650 

650 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s .  1 75-194.  
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.Rahmôrı ue Rah im Allah ' ın adı ile. 

1 -3. Birisi . yükselme derecelerinin sahibi olar. Allah kat;ndcın 

inkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin sauamayacağı azabı istedi ' 

4. Melekler ue RCıh (Cebrail}, oraya, miktarı (dünya senesi i ie) ellibın 
yıl olan bir günde yükselip çıkar. 

5. (Resulüm!) Şimdi sen güzelce sabret. 

6. Doğrusu on lar, o azabı { ihtimalden) uzak görüyorlw'. 

7. Biz ise onu yokırı ']Örnıekteyiz 
8. O gün gökyüzü, erim iş maden gibi olur. 
9. Dağlar da atılmış yüne döner. 

1 O. Dost, dostu sormaz. 

1 1 -14 .  Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir; . 
Gı:.i rıahkôr kimse ister ki, o günün azabındmı (kurtu luş için) oğu}!cm n • 
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1 5 .  Fakat ne m üm kün! Bilinmeli ki, o (Cehennem) alevlenen bir ateştir. 
1 6. (Deriyi) soyup kav urur. 

Tefsiri : 

Bu ayet hakkında çokça bilinen iki tür tefsir vardır. 

Birincis i ·  Ayette geçen ve kavurma anlamı verilen 'eş-Şeva· sözcüğü, e l  
ve ayaklar gibi öldürücü olmayan organların bulundukları yerden koparılabi
len, soyulabilen uzuvları ifade eder. Nitekim bu sözcük Arap dilinde bu anlam
da kullanılmıştır. Orneğin , avcı avı öldürücü olmayan yerinden vurduğu zaman 
'Rema es-sayda fe eşvah·  (Avı,  öldürücü olmayan yerinden vurup yakaladı )  de
nil ir. Eğer av, öldürücü yerinden vurulur ve vurulduğu yerde ölürse, 'Remahu fe 
esmah' (Atıp vurdu ve olduğu yerde öldürdü ) denilir. Şayet av, vurulduğu okla 
birl ikte kaçar başka yerde ölürse, buna da 'Remahu fe enhah' (Atıp vurdu ama 
kaçırdı) denilir. 

İkincisi : eş-Şeva. baş ve kafatası derisi anlamındadır.651 

'tı· \ O,<!t> � � � .Jl.:J�j\ �1 CJ; \ A .o J j� t:_'>->:" j >< \ V� 'J y j j)İ :_,,. _,}.� 
<!'i>l' 'l' <ıt µı :J1 ,fı> r ı �.  ls-..,� _r.;jı L l�Jj ,.ıf, 'I'  · �, ·�3� )Jı ;,.,..:... l�l 

, ' 

1 7, 1 8. Yı'.iz çevirip geri dönen, (servet) toplayıp yığan kimseyi (ken
dine) çağırır! 

1 9-22: Gerçekten insan, pek h ı rslı (sabırsız) yaratı lmıştır. Kendisine 
bir kötülük dokunduğunda sızlanıp feryat eder; bir iyilik dokunduğunda 
ise cimrilik eder. 

Tefsiri : 

Yüce Allah bu ayette, insanın bu niteliklere sahip bir varlık olarak yaratıldı
ğını; bu niteliklerde olmayanların ise, Allah kendi fazlı ve ihsanı ile onları temiz
leyip arındırdığı için öyle olmadıklarını haber vermektedir.652 

lbn Kayyim, bu ayet hakkında başka bir eserinde şunları söylemektedir: 

Ayette geçen el-HelCı' ( hırs l ı ,  sabırsız) sözcüğü hakkında el-Cevheri şöyle 
söyler: el-Hela' (h ırslılık ve sabırsızlık) , el-Ceza' (sızlanma, feryat etme) halinin 

651 Bedfüu' l -fevfüd. 3/1 14-1 15 .  
652 Tariku ' l -h icreteyn. s .  101  
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en kötü halidir. Bazen hel i '  şeklinde kesre ile gelir. Sabırsız olana heli '  ve helu' 
denilir. Bir hadis-i şerifte Allah resulü şöyle buyurmuştur: " İnsandaki en kötü 
nitelik, h ırslı cimrilik ve (baştan )  çıkaran korkaklıktır. "653 

Derim ki ,  bu hadiste biri lafızla ilgili d iğeri mana i le ilgil i iki durum söz konu
sudur. Lafızla ilgili durum.  c imriliğin hırsl ılıkla nitelenmesidir. Hırsl ı  kimseye, ço
ğunlukla helu' (çok h ırslı )  denil ir ;  hali 'u 'n  leh (ona -mala karşı- hırsl ı )  denilmez. 
Çünkü hale·e fi i l i  müteaddi (geçişl i )  bir fii l değildir. 

Buna göre, lafızla ilgil i durum için burada iki farkl ı yorum vardır: 

Birincisi : Bu tamlama, sessiz gece, gizli sır. oruçlu gün. fırtınalı gün tamla
malarında olduğu gib i ,  nesep (sahiplik) belirtmektedir. Çünkü ünlü Arap dilbi
l imci S ibeveyh'e  göre bu tür tamlamalar, labin (süt sahibi ) ,  tamir (hurma sahibi ) 
anlamında olup nesep ( sahiplik) belirtir. 

İkincisi : Hali' (h ırsl ı ) ,  hadiste geçen hali '  (ç ıkaran) sözcüğü ile uyumlu iki l i  
b ir ifade olması için zikredilmiştir. 

Mana ile ilgili durum ise şudur: Cimrilik ve korkaklık, bir insanda bulunacak 
en kötü iki niteliktir. Özellikle kişinin cimriliği aşırı ve hırsl ı ;  korkaklığı şiddetli 
ve aklı baştan çıkaran tipte ise , o kişide müsamaha, hoşgörü ve cesaret olmaz . 
Böyle bir kişi ne malından ne de bedeninden bir yarar görür. Arapların söyledi
ği gibi, ne mızrak ne çanak olur; ne kovulur ne de serbest bırakılır. Bu yüzden 
cimrilik, korkaklık, h ırsl ı l ık ve ürkeklik, kişiyi engeller, küçük düşürür, alçaltır ve 
bayağılaştırır. 

Eğer h ırslı ve tamahkar cimriyi tanımak istersen ,  o kişi şöyledir: Mesela acıktı
ğında, hemen aç olduğunu söyler ve açlığını hemen gidermeye çalışır: tahammül 
etmez. Bir yeri ağrıdığında, hemen şikayet eder ve onu belli eder. Bir zorlukla 
karşı laştığında, hemen itaat edip boyun eğer; h ızlıca zorluktan kaçıp kurtulmaya 
çalışır. Aç kaldığında, şikayetini ortaya koyar ve acil bir şekilde karnını doyurmak 
için çabalar. Bir yerde bir menfaati olduğunu gördüğünde, h ızlıca oraya yönelir. 
O menfaati elde edince, kendisine ruh (can) gelmiş gibi olur. Yan i  böyle bir kim
se, ne zorluklara tahammül eder ne de başkasını kendisine tercih eder. Bütün bu 
sıfatlar, insanın küçük düşmesine ve alçalmasına neden olur; sahibini basitleştirip 
bayağılaştırır. Allah bu hallerden korusun.654 

653 Ebü DavCıd,  Cihad. 2/477.  
654 Uddetü's-sabirin, s. 2 74-2 75. 
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23. Onlar ki: Namazların ı  sürekli kılarlar aksatmazlar 

24, 25 . Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa 
belli bir hak tan ıyanlar; 

26. Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; 

27, 28. Rab/erin in azabından korkanlar, ki Rab/erinin azabı(na karşı) 
emin olunamaz; 

29-31 . Irzların ı  koruyanlar -ancak eşlerine ue cariyelerine karşı müs
tesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, 
onlar taşkın ların ta kendileridir-; 

32. Emanetlerine ve ahit/erine riayet edenler; 

33. Şah itliklerin i  (dosdoğru) yapan lar; 

34 Namazların ı  koruyan lar; 

35 . işte bun lar, Cennetlerde ağırlanırlar. 

36, 37. (Resulüm!) O kafirlere ne oluym· ki, bölük bölük sağından ve 
solundan sana doğru koşuyorlar. 

38. 39: Orıiardan her biri, nimet Cennetine konulacağını mı umu
yor! Hayır; doğrusu biz onlon, bildikleri şeyden yarattık. 

Tefsiri : 
Bu iki cümlenin b irbiriyle bağlantısını düşündüğünde, altında marifet ve bilgi 

hazinelerinden büyük bir hazinenin bulunduğunu görürsün. Yüce Allah burada, 
i rısa: :m 1;Hi ı  ıen sperm maddesinden yaratı1cl ığına ve sonraki E:vrelere işaret ede 
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bir ilaha, insanları başıboş bırakmanın, onlara peygamber göndermemenin , ki
tap indirmemenin yakışmayacağını ;  öldükten sonra insanları yeni bir varlık ola
rak yaratmanın, işledikleri iyi ya da kötü amellerin karşılığını vermek üzere onları 
tekrar diriltmenin O'na zor gelmeyeceğini , O'nun bunu yapmaktan aciz kalma
yacağını ifade etmektedir. Öyleyse, Allah ' ın  kendilerini hangi şeyden yarattığını 
bildikleri halde insanları Allah'a yönelmekten alıkoyan,  gönderdiği peygamberi 
ve indirdiği kitabı yalanlayaniar, Cennete girmeyi nasıl umarlar? 

Bu, şu ayete benzemektedir: "Sizi, B iz yarattık; yine de tasdik etmeyecek 
misiniz? . "655 Bu ayete göre yalanlayanlar, Allah'ın kendilerini yarattığın ı  tasdik 
etmekteydiler. Allah, bu yaratı lışı onlara , kendi birliğinin ve gönderdiği peygam
berlerin doğruluğunun deli l i  olarak zikretmekte ; onları ve bütün insanları , ken
di isimlerini ,  sıfatların ı  ve birliğini kabul etmeye, peygamberlerine inanmaya ve 
ahiret hayatına iman etmeye davet etmektedir.656 

\ -
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40, 41 . Doğu/arın ve batı ların Rabbine yem in ederim ki, şüphesiz 
onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse 
de bizim önümüze geçemez. 

Tefsiri :  
Allah bu a�,ıetlerde ,  doğulann ve batıların rabbine yemin etmektedir. Doğular 

ve batılar, ya yı ldızların ya da güneşin doğuş ve batış yerleridir. Her yer, b ir yön
den doğu ya da bati olduğu için, Allah bazı yerde bunları çoğul , bazı yerde tekil ,  
bazı yerde de ikil i olarak zikretmiştir. Mesela er-Rahman suresinde ikili olarak 
şöyle zikreder: ''O, iki doğun un ela Rabbidir, iki batının da Rabbidir. "657 Bu ayette 
geçen iki doğu ve iki batıdan maksadın,  iki yaz ve kış olduğu söylenmiştir. 

Aliah,  her yerde o yere uygun ifadeler kullanmıştır. Bu yüzden, "O, iki 
doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir . ayetinde doğuyu ve batıyı ikili 
olarak zikreunesinin nedeni, bu surede ıkili ifadelerin zikredilmi� olmasıdır. Al
lah bu surede , yaratı l ışı ve öğretmeyi, güneşi ve ayı, yı ldızları ve ağaçları, göğü 
ve yen, çekirdeği ve meyveyi , insanları ve cinlen, insanın yaratılış maddesi i le 
cinlerin yaratı lış maddesin i ,  iki den izi , Cennet ve Cehennemi birlikte ikili ifadeler 

655 El-V&kı'a .  5615 7 .  
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olarak zikretmiş; Cenneti, iki üst Cennet ve iki alt Cennete bölerek her Cennet' te 
iki pınar olduğunu haber vermiştir. Dolayısı i le doğu ve batının iki doğu ve iki 
batı olarak zikredilmesi, bu ikili ifadelerle mükemmel bir uyumluluk sağlamıştır. 

El-Mearic suresinde ise Allah, genel anlamda kudretine,  kudretinin mükem
mell iğine , öldükten sonra insanları tekrar diriltme gücüne yemin etmektedir. Bu 
yüzden doğuyu ve batıyı çoğul olarak zikretmiştir. Zira bu,  ayette ister yıld ızların 
ve güneşin doğuş ve batış yerleri kastedilmiş olsun ister her şeyin doğu ve batı 
yönleri kastedilmiş olsun, yemin edilen şeye daha iyi delalet etmektedir. Çünkü 
bütün bunlar, Yüce Allah ' ın ,  yalanlayanların yerine başkalarını getirme: güneşi 
her gün doğudan getirip batıda yok ettiği gib i ,  onları bilmedikleri başka bir haya
ta ve şekle sokabilme güç ve kudretin in apaçık delilleridir. 

El-Müzzemmil suresinde de Allah , doğu ve batıyı tekil ifadeyle zikretmekte
dir. Çünkü burada temel amaç, Aliab' ın  gerçek Rabb ve bir olduğunu ifade et
mektir. Yan i  O, doğunun ve batının tek Rabbi olduğu gib i ,  yalnız O'nu tek Rabb 
olarak bilmek ve sadece O"na güvenip dayanmak gerekir. 

Doğunun ve batının O'ndan başka Rabbi yoktur. Öyleyse O' ndan başka 
ilah edinilmemesi ve O'ndan başkasına güvenilip dayanılmaması gerekmektedir. 
Hz. Musa da, firavunun kendisine yönelttiği 'Alemlerin Rabbi nedir?'658 sorusuna 
şöyle cevap vermiştir: "Eğer aklın ızı kullanır (düşünürseniz, anlarsınız ki,} O, 
doğunun, batın ın ve bunların arasındaki her şeyin Rabbidir. "659 

Burada, Yüce Allah' ın doğuların ve batıların Rabbi olduğunun zikredilmesi , 
O" nun göklerin ve gökte bulunan güneşin , ayın ve �nldızların;  iki yön arasında 
bulunan her şeyin,  gecenin, gündüzün ve ikisi içinde bulunan bütün varlıkların 
Rabbi olduğuna da dikkat çekmektedir. 

Allah buna dikkat çektikten sonra şöyle buyurmaktadır: 

"Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve 
kimse de bizim önümüze geçemez "

. 660 Yani onları yok edip yerlerine,  onlardan 
daha itaatkar ve daha hayırl ı kimseler getirmeye gücümüz yeter. Buna benzer bir 
ayet şöyledir: "Ey İnsanlar! Eğer (Allah} dilerse sizi yok eder, başkaların ı  getirir; 
Allah buna Kadir dir. "66ı 

"Kimse de bizim önümüze geçemez . "  Böyle b ir şey dilediğimde, kimse bana 
engel olamaz, benim buna gücüm yeter. Allah bu manayı 'Kimse de bizim önü
müze geçemez' şeklinde ifade etmektedir. Zira gal ip olan mağlubu geçer ve is
teğine kavuşur. 

658 Eş-Şuara. 23. 
659 Eş-Şuara, 28. 
660 El-Mearic. 70/40-41 .  
661 En-Nisa, 4/133 
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"Benzerlerin izi yerin ize getirmede kimse bizim onumüze geçemez"662 

ayetinde fi i l ,  mağlubiyet ve yenilgi anlamı içerdiği için ' i la '  yerine 'ala' edatıyla 
geçişli yapılmıştır. Fiilin 'ala' ya da ' i la' edatıyla geçişli yapılması arasında fark 
vardır. Fiil , ' ila' ile geçişli yapıldığında 'öne geçti , önce ulaştı' anlamına; 'ala' ile 
geçişli yapıldığında 'ona galip geldi ,  onu yendi' anlamına gelir. 

Allah bazen , yalayanları yok ed ip yerlerine daha hayırlı olanları getireceğini :  
bazen benzerlerini getireceğini ;  bazen de onlar gib i olmayan başka bir toplum 
getireceğini haber vermektedir. Bu üç durumu bir arada ya da ayn ayrı değer
lendirirken aralarındaki farkın ne olduğunu bilmek gerekir. Buna göre , Allah' ın 
onlardan daha hayırlı kimseler getirmesi, bunun gerçekleşmiş olması ,  Allah ' ın 
dünyada iken onları yok edip yerlerine onlardan daha itaatkar ve takva sahibi 
kimseler getirme kudretini haber verir. Nitekim şu ayet buna delalet etmektedir: 
"Eğer yüz çevirirsen iz, yerinize sizden başka bir toplum getirir ve onlar sizin 
gibi de olmazlar. "663 Yani getireceğimiz kimseler, sizden daha hayırlı ve itaatkar 
olurlar. 

Mücahid bu ayeti tefsir ederken der ki : Allah, onların yerine kullarından di
lediği kimseleri getirir ve onları bu kimselerden daha hayırlı kılar. Ancak Allah'a 
hamdolsun ki , yüz çevirmediler; Allah da onların yerine başkalarını getirmedi .  

Allah,  onların yerine benzerlerini getirmeyi e l-Vakı 'a ve el-insan Suresinde 
zikreder. el-Vakı 'a  suresinde Allah şöyle buyurur: "Aranızda ölümü Biz takdir 
ettik. Biz, sizi benzerlerinizle değiştirmemizde ve bilmediğiniz şekilde sizi var 
etmem izde ön üne geçilenlerden değiliz ."664 El-insan Suresinde ise Allah şöyle 
buyurur: "Onları biz yarattık ve bağların ı  sımsıkı bağladık; dilediğimiz zaman da 
onları benzerleriyle değiştiririz. "6GS 

Müfessirlerin pek çoğu, bu ayete şu anlamı vermişlerdir: Eğer Biz, sizden 
başka bir varlık yaratmak istesek, bunu yapacak güçteyiz ve bu konuda hiç 
kimse önümüze geçip Bizi yenemez. İnsan suresinde geçen "Dilediğim iz zaman 
onları benzerleriyle değiştiririz" ifadesi ise, 'Dilediğimiz zaman onları yok eder; 
benzerlerini getirip onların yerine koyarız' anlamındadır. 

El-Mehdevi bu ayet hakkında der ki: Yani yaratı lışlarında onlara benzeyen 
ama amellerinde onlardan farklı olan bir toplum getiririz. 

El-Vahidi ve İbnü' l-Cevzi, bu ayet hakkında bundan başka bir görüş zikret
memişlerdir. 

662 El-Vakı'a ,  56/60-61 .  
663 Muhammed, 47/38 
664 El-Vakı'a. 56/60-61 . 
665 El- insan, 76/28. 
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Buna göre bu ayetler, şu ayetin benzeridir: "Ey Insan/ar! (Allah) dilerse sizi 
yok eder, başkaların ı  getirir; şüphesiz Allah buna Kadir' dir. "666 Bu ayetlerle Allah, 
onları yok etme ve yerlerine benzerlerini getirebilme güç ve kudretini zikrederek, 
öldükten sonra onları tekrar diriltmeye kadir olduğuna delil getirmektedir. 

Bundan sonra Yüce Allah , el-Vakı ' a suresinde ilk yaratıl ış ı  yeniden dirilişe 
delil getirerek şöyle buyurmaktadır: "Anda/sun, ilk yaratılışı bildiniz; öğüt alıp
düşünmeniz gerekmez mi? . "667 Bu ayette Allah , onların bildikleri ve gördükle
ri şeye dikkat çekerek, peygamberlerin ikinci yaratılış hakkında verdiği haberin 
doğru olduğunu kendilerine hatırlatmaktadır. 

El-insan ve el-Vaki 'a surelerinde geçen bu iki ayetin anlamı hakkındaki ka
naatim şudur: "Onları benzerleriyle değiştirmekten maksat, yeni bir varoluştur; 
kendilerine vaat edilen öteki yaratıi ıştır. " 

Nitekim ez-Zemahşeri, el-İnsan süresindeki ayeti böyle anlamış ve şöyle de
miştir: 'Onları benzerleriyle değiştiririz' ifadesi, öteki ( ikinci ) yaratılışta onların 
yerine , bağlarını  sımsıkı bağlamada kendilerine benzeyen kimseler getiririz' anla
mındadır. Ez-Zemahşeri böyle dedikten sonra şöyle söyler: Bazıları 'Başkalarıyla 
değiştiririz' ifadesini, 'onları daha itaatkar kimselerle değiştiririz' şeklinde anlamış
lardır. Ancak bu durumda, (r5 ys:- � _;.; :..ı.;.:...- l _;J .:;� ,j \J )  "Eğer yüz çevirirseniz, ye
rinize sizden başka bir toplum getirir (sizi, sizden başka bir toplumla değiştirir}"668 
ayetinde olduğu gibi ,  ayetin 'İza' yerine 'En' i le gelmesi gerekirdi .  

Derim ki :  Ayetin ,  sadece kesin olarak gerçekleşen şeyler için kullanılan 'İza' ile 
gelmesi, bu değiştirmenin kesinlikle gerçekleşeceğine, mutlaka meydana geleceği
ne delalet eder. Bu yüzden,  "Anda/sun. ilk yaratılışı b i ldiniz" kesin ifadesini, öteki 
yaratılışın kesin olarak gerçekleşmesinin rnümkün olduğuna delil getirmiş; örneği 
örneğe, görüp müşahede ettiklerini inkar ettiklerine (tekrar dirilişe) delil göster
miştir. Onların benzerleri olması , Allah 'm onları yeni b ir yaratılış ile yaratmasıdır. 
Dolayısıyla bu benzerleri, bizzat kendilerid ir: tekrar haya.ta döndürü!müşlerdir. 

Eğer, 'Bu dönüş (mead ) ,  ilk yaratıl işın aynısıdır' dersen, doğru söylemiş olur
sun. Eğer, 'Bu dönüş, ilk yaratılış gibid ir' dersen , yine doğru söylemiş olursun . 
Öyleyse mead, yeniden hayata dönüştür ya da o, i lk yaratılış gibidir. 

Allah aşağıdaki bu durumu şöyle açıklamaktadır: "Biz ilk yaratıştCJ yoruiduk 
rnu ?  !-!ayır; onlar yeniden yarctılrnakton ş01!)he etrnelcteclir!er. 609 Bura.da 
dilen 'yeniden yaratilış , onların kendi benzerleri olduğu anlamını da içerir. Bu 
yüzden Ailah, ilk yaratılış gibi bu dönüşü (yaratıl ışı) iade (geri dönüş) ve mead 
(dönüş yeri) olarak adlandırm ıştır. Aynı şekilde /'..l lah,  "Hayır; onlar yen iden 

666 Nisa, 41133 
667 E!-Vakı 'a ,  56162 
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yaratı/maktan şüphe etmektedirler" ayetinde olduğu gibi yeni yaratılış ı ,  ilk va
roluşa benzemesi bakımından öteki (diğer) varoluş; ilk yaratılışa benzemesi ba
kımından da yeni yaratılış olarak adlandırmıştır. Ayrıca onları, bizzat kendileri 
oldukları halde benzerleri olarak adlandırmıştır. 

Böylece Kur· an·ın  ifadeleri birbiriyle uyumlu, birbirini doğrulayan ve biri di
ğerini açıklayan hale gelmiştir. Bu şekilde, peygamberlerin Allah' tan b ild irdikleri 
mead' ı anlamayanların ileri sürdükleri problemler yok olmaktadır. 

Bu ayetten ,  sonraki bazı alimlerin söylediği gibi ,  onların, her yönden başka
larından farklı olduğu anlaşılmamalıdır. Bu anlam -Allah ona inanmaktan koru
sun- kesinlikle  yanlıştır ;  aksine onların benzerleri , bizzat kendileridir. Gerçekleri 
anladıysan, anlayışı kıt, aklı küçük ve bilgisi az olanlardan başkası ifadeler üze
rinde tartışmaz. 

El-Vakı 'a  suresindeki şu ayetleri düşün : 

"Akıttığın ız meniyi gördün üz mü? On u siz mi  yaratıyorsun uz, yoksa yaratan 
biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden de biziz. "6?o 

Allah bu ayette , yoktan var etmenin ilk ve sonraki halini zikrederek, onu ikin
ci yaratılışa şöyle delil göstermektedir : "Biz, sizi benzerlerinizle değiştirmemizde 
ve bilmediğiniz şekilde sizi var etmemizde önüne geçilenlerden değiliz . " 6 7 1  Yani  
siz, annenizin karnındaki i lk yaratılışı ve onun sizin akıttığınız meniyle başladığını 
biliyorsunuz. O halde bizim sizi, bilmediğiniz ikinci bir yaratıl ışla var etmeye gü
cümüzün yettiğini ve kimsenin bize engel olamayacağını da bil iyor olmalısınız. 
Çünkü sizler de şekil ve yapı olarak dünyada öteki insanlar gibisiniz. Bu ikinci 
yaratılış, Yüce Allah' ın kudret ve dilemesin in mükemmelliğini gösterir. Şayet ilk 
yaratılışın evrelerini düşünürseniz , bu, Allah' ın sizi ,  yalanladığınız ikinci yaratılış
la var etmeye kadir olduğunu gösterecektir. Artık bundan daha güzel ,  akıl ve an
lamaya daha yakın,  her türlü şek ve şüpheden uzak hangi delil ve kanıt vardır'? 
Bu apaçık delil ve beyandan sonra , Allah' ı  ve peygamberlerin getirdiklerini inkar 
etmekten ya da ona iman etmekten başka bir yol yoktur. 

Yüce Allah el-İnsan Suresinde: "Onları biz yarattık ve bağların ı  sımsıkı 
bağ/adık"672 buyurmaktadır. Bu, ilk yaratma,  yoktan var etmedir. Ardından şöyle 
buyurmaktadır: "Ve dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz. "673 Bu 
da öteki ( ikinci) yaratılıştır. Bu ayetin bir benzeri, şu ayettir: "Şüphesiz, atı ldığında 
meniden, erkeği, dişiyi ve çiftleri yaratan O'dur. Kuşkusuz tekrar diriltmek de 
O'na aittir. "674 

670 El-Vakı'a, 56/58-60. 
671 El-Vakı'a, 56/60-61 .  
672 El-İnsan, 76/28. 
673 El- İnsan, 76/28. 
674 En-Necm, 53/47 .  
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Kur an da böyle iki yaratılış arasındaki yakın l ık ve benzerliği bel irten  ayetler 
pek çoktur. Bu ayetler, yaratılıştan b irini zikrederek akıllara öteki yaratılışı ha
tırlatır. 

Yüce Allah , yalanlayanların aleyhinde güçlü deli ller zikredip mazeretlerini 
ortadan kaldırdıktan sonra şöyle buyurmaktadır: 

' -
i -r ., 0J.i;, y LŞlJI .� J:'. ı) � j.>- l�y ı_:J, � r jı; 

42. Öyleyse bırak onları; kendilerine vaat edilen günlerine kav uşun
caya kadar dalıp oynasınlar. 

Tefsiri : 

Bu ayette , şiddetli bir tehdit bulunmaktadır. Bu tehdit, kendilerine güçlü de
l il ler geldiği halde onları kabul etmeyen,  Allah ' ın azabından korkma1,.-'an , pey
gamberleri tasdik etmeyen,  batıla dalıp oynayan kimseleri kendi halle ·ine bırak
mayı emretmektedir. 

Batıla dalmak, hakkı konuşmanın;  oynamak (oyalanmak) ise çalışana yarar 
sağlayan çaba ve gayretin zıddıdır. Birincisi, yararlı i lmin zıdd ı ;  ikincisi ise salih 
amelin zıddıdır. Buna göre, peygamberin getird iklerini yalanlayanlar ne hakkı 
konuşmuş ne de doğru bir iş yapmışlardır. Peygamberin getirdiklerinden yüz 
çeviren herkesin durumu budur. İnsan ,  bu iki durumdan birini tercih etmek zo
rundadır. 

Daha sonra Yüce Allah, onların kabirlerinden çıkarkenki hallerini  şöyle zik
retmektedir: 

- . 

i i . 0�}. � J! �ts l.?lr 01�� \ J' �Jrp;-)� rY-
43. O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi kabirlerinden 

koşarak (süratle) çıkarlar. 

Tefsiri : 

Ayette geçen 'Nusub' kelimesi, d ikilen şey, bayrak, belirlenen ve takip edi
len amaç gibi anlamlara gelen 'Nasb' sözcüğünün çoğuludur. Bu ifade,  teşbih 
sanatının en incesi, en açığı ve en güzelidir. Çünkü insanlar kabirlerinden kalk
tıklarında, sesin geldiği tarafa yönelerek, sağa ve sola sapmadan çağırana doğru 
hızlıca koşarlar. Allah bunu başka b ir ayette şöyle ifade eder: "O gün, h içbir 
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tarafa sapmadan dauetçiye uyarlar. "675 Yani  o gün ,  kabirlerinden kalkan insanlar 
her yönden sesin geldiği tarafa yönelir ve başka h içbir yana sapmazlar. 

Dilbilimci el-Fena der ki : Bu, senin 'Seni ,  sapamayacağın ve vazgeçemeye
ceğin bir davetle davet ettim· sözün gibidir. 

Ez-Zecac ise der ki : Onlar, davetçinin çağrısı ndan sapamazlar; ona uymak
tan ve yönelmekten başka çareleri yoktur. 

Eğer, "Ayet 'Onlar, onun davetinden sapamazlar' anlamında ise, o zaman, 
nasıl 'Onun için sapma yoktur' dedi?'' dersen, denil ir ki : 

Bir grup, a�;ette geçen ' leh' (Onun için) edatındaki 'Lam' ın 'An' (Ondan) an
lamında olduğunu söylemişlerdir. Bir grup ise , ez-Zecac' ın dediği gibi mananın 
'Onlar, onun davetinden sapamazlar' şeklinde olduğunu söylemişlerdir. 

Bu her iki görüşte de açık bir zorlama vardır. Çünkü herkes bu daveti işitin
ce, hiç kimse ondan sapamaz; herkes davetçinin sesine uymak ve hiçbir tarafa 
sapmadan sesin geldiği yöne yönelmek zorundadır. Dolayısıyla burada 'Lam' ın 
gelmesi ,  iki anlama da delalet etmekte; böylece iki anlam uyumlu hale gelmek
tedir. Buna göre ayetin anlamı ,  ne davetç in in davetinde ne davetin onlara işitti
rilmesinde ne de onların davete icabet etmesinde bir sapma vardır. 

'�' ı i ' 0__,.A&-x i)lS 1-:?JJI f j)ı .i.l)� �� � J � )L.a.;1 ;_,._;,� 
44. Gözleri (aşağı) düşm üş, yüzlerini zillet b ürümüştür. 

Tefsiri : 

Allah bu ayette, yalanlayanları iç ve dış zillet ile nitelemektedir. Dış zillet, 
gözlerin (aşağı) düşmesi; iç zillet ise, yüzlerini  zilletin bürümesidir. Gözleri bu 
nedenle aşağı düşüktür. Buna benzer bazı ayetler şöyledir: 

"O gün bazı yüzler asıktır. Kendisine, beli kıran bir işin yapılacağını  anlar. "676 

"Onların yüzlerini zillet bürüm üştür. Onları, A llah 'tan kurtaracak bir koruyu
cu da yoktur. Yüzlerin i, sanki karanlık bir gecenin parçaları örtmüştür. "677 

Bu ayetleriin zıddı ise şu ayetlerdir: 

"Senin için orada ne acıkmak ne de çıplak kalmak vardır. "678 Allah bu ayette, 
Hz. Adem için Cennette, iç zillet olan açlığın ve dış zillet olan çıplaklığın olmadı
ğın ı b ildirmektedir. 

675 Ta-ha, 201108. 
676 Kıyamet, 75/24-25. 
677 Yunus, 12/27 
678 Ta-ha, 201118 .  
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"Allah da onları o günün şerrinden korum uş ve onlara bir güzellik (parlaklzk) 
ve sevinç verm iştir . "679 Allah bu ayette Cennet ehline, dış üstünlük ve onuru ifa
de eden güzellik ile iç üstünlüğü, huzur ve mutluluğu ifade eden sevinci verdiğini 
bildirmektedir. 

"Üzerlerinde ince yeşil ipekli, parlak atlastan elbiseler vardır; gümüş 
bileziklerle süslenm iş/erdir Rab/eri onlara tertemiz bir içecek içirir . "680 Allah bu 
ayette de, Cennet ehlini iç ve dış süslerle süsleyeceğin i  haber vermektedir. 

"Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerin izi örtecek giysi ue süslenecek elbise 
yarattık. Ama takva elbisesi, işte bu daha hayırlıdır . "iiSı Allah burada da, iç ve dış 
süsü bir arada zikretmektedir. 

"Gerçekten B iz, dünya göğünü bir süsle, yı ldızlarla süsledik; ve onu, her 
azgın şeytandan koruduk . "682 Bu ayette Allah, dünya göğünün dışını yıldızlarla 
süslediğini ;  içini ise kovulmuş her şeytandan koruduğunu haber veriyor. 

"Size şekil verip şeklinizi güzel yapan ue size temiz şeylerden rızık veren 
Allah 'tır. "683 

''Azık edinin,  şüphe yok ki azığın en hayırlısı takvadır. "684 

"O gün bazı yüzler ağarır bazı yüzler de kararır. Yüzleri kararan/ara: "inandıktan 
sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı ., denilir. Yüzleri 
ağaran/ar ise, artık onlar Allah 'ın rahmeti içindedirler; orada ebedi kalacaklardır."685 
Allah bu ayette, o gün yüzleri ağaranlara iç ve dış güzelliği birlikte vereceğini ;  yüz
leri kararanların da içlerini ve dışlarını birlikte karartacağını bildiriyor. 

Vezirin karısının Hz. Yusuf için söylediği şu söz de yukarıdaki anlamı ifade 
ediyor: 

"Hakkında ben i kınadığınız kişi, işte budur. Anda/sun onun nefsinden ben 
murad almak istedim; ama o iffetinden dolayı bundan sakındı " 680 Vezirin karısı ,  
Hz .  Yusuf un dışmı güzellikle; içini de iffetle nitelemektedir. Böylece onu hem 
iç hem de dış güzell ikle nitelemiştir. Sanki şöyle söylemektedir: Onun dtşı böyle 
güzel ;  içi ise dışından daha güzeldir. 

Bütün bu ayetler, değer ve din bakımından dışın içle i l işkisini sana göster
mektedir. Tabi ki, Allah doğruyu daha iyi bilir.687 

679 el-İnsan, 76/1 1 .  
680 el-İnsan, 76/21 .  
681 el-A'raf, 7/26. 
682 es-Saffat, 3 7 /6-7. 
683 el-Mü'min, 40/64. 
684 el-Bakara, 2/197. 
685 Al-i İmran, 3/106-1 07. 
686 Yusuf, 12/32. 
687 Et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s .  194-203 
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Rahmôn ve Rahim A llah 'ın adı ile. 

1 .  Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini  uyar, diye 
Nuh 'u kendi kav m ine gönderdik. 

2-4. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, 
"Allah 'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin 
ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vôdeye kadar 
tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)" diyerek apaçık uyaran bir kim
seyim. Bilinmeli ki Allah ' ın tayin ettiği vôde gelince, artık o ertelenmez. 
Keşke bilseydin iz! 

5. (Sonra Nuh:) Rabbirn! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz 
(imana) dôvet ettim; 
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İbn Kayyim, başka bir eserinde bu ayetin tefsiri hakkında şunları söyler: 
Bu ayetin tefsiri hakkında dediler ki: Size ne oluyor ki, Yüce Allah' ın ululuk 

ve azametinden korkmuyorsunuz? Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin emir ve ya
saklara saygı gösterme hakkında söylediği şu söz ne güzeldir: Emir ve yasaklar, 
ne kuru bir ruhsatla çiğnenmeli, ne aşırılık ve şiddetle uygulanmalı, ne de itaati 
zayıflatan bir illete (gerekçeye) bağlanmalıdır. 

Bu söz şu anlama gelmektedir: Hakka (Allah'a) saygı göstermenin ilk mer
tebesi , O'nun emir ve yasaklarına saygı göstermektir. Çünkü mümin, Yüce Rab
bini ,  Hz. Peygamberle birlikte bütün insanlara gönderdiği mesajla tanımaktadır. 
Bu ilahi mesaj ın gereği ise , Allah' ın emir ve yasaklarına uymaktır. Bu da ancak, 
Allah' ın emir ve yasaklarına saygı gösterip emirlerini yerine getirmekle , yasakla
rından da kaçınmakla olur. Müminin Allah ' ın emir ve yasaklarına saygı gösterip 
onları yüceltmesi, onun bu emir ve yasakların sahibine saygı gösterdiğini gösterir. 
Mümin, Allah' a  gösterdiği bu saygı derecesine göre, imanlarına, sağlam inançla
rına ve büyük nifaktan beri olduklarına şahitlik edilen salih kullardan olur.690 

14 .  Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. 

1 5 .  Görmedin iz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl 
yaratmış! 

1 6. Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır. 

1 7. Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. 

1 8. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. 

1 9, 20. Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzü-
nü sizin için bir sergi yapmıştır. 

• • l ı.: ' 

= 
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21 -24: Nuh dedi ki: Fabbim! Gerçekten onlar bana isyan ettiler; malı 
ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şey arttırmayan kimseye uy
dular ve birbirinden büyük tuzaklar kurdular. Ve dediler ki: İlahlarınızı 
bırakmayın; ne Vedd'i, ne Suvô 'ı, ne Yeğus 'u, ne Ye 'uk'u ne de Nesr'i. 
Böylece pek çok kimseyi saptırdılar. 

Tefs iri : 

İbn Cerir der ki : Bize ulaştığına göre bu kimselerin haberi şöyleydi .  İbn 
Humeyd, Mehran'dan, o da Süfyan'dan , o da Musa'dan, o da Muhammed b .  
Kays ' tan şöyle rivayet etmiştir: YeğCıs, Ye 'Cık ve  Nesr, ademoğullarından salih bir 
topluluktu. Bunların, kendilerine tabi olan bağlıları vardı .  Bunlar ölünce, onlara 
tabi olanlar dediler ki : Eğer resimlerini yaparsak, onlara bakıp kendilerini her 
hatırladığımızda bu bizi daha fazla ibadet etmeye teşvik eder. 

Bı..:nun üzerine onların resimlerini yaptılar. Sonra bunlN da ölüp yerlerine 
1]a.şkaları gelince , İblis yanlarına gelip onlara şöyle dedi : Sizden öncekiler bunla
ra tapıyor, onlarla yağmur yağmasını diliyorlardı .  Bunun üzerine o kimseler de 
bu resimlere tapmaya başladılar. 

Süfyan, babasından , o da İkrime'den şöyle rivayet etti: Hz. Adem ile Hz. 
Nuh arasında on yüzyıl geçti . Bu arada yaşayanların hepsi de İslam üzereydi. 69 1 

İbn Abü' l-A' la, Abdurrezzak'tan,692 o da Ma'mer'den ,  o da Katade'den 
rivayet ederek bu ayet hakkında şöyle söylemiştir: Adı geçen bu putlar, Nuh 
kavminin taptığı putlardı .  Daha sonralan Araplar bu putlara tapmaya başladılar. 
Vedd, DCımetü' l-Cendel'de yaşayan Kelb kabilesirıin putu; Suva ' ,  Huzeyl kabi
lesinin putu; YeğCıs, Murad kabilesinden el -Curf'te yaşayan Benı Gatlf ' in putu; 
Ye'Cık, Hemedan' ın putu ; Nesr ise, Himyer kabilesinden Zülküla'nın putu idi . 

El-Valibi, İbn Abbas' tan şöyle rivayet eder: Bunlar, Hz. Nuh zamanında ken
dilerine tapılan putlardı. 

Buhar! de şöyle söyler: İbrahim b. Musa, Hişam'  dan, o da İbn Cüreyc' ten ,  o 
da Ata'dan, o da İbn Abbas'tan rivayet ederek bize şöyle anlattı. Nuh kavminin 
taptığı bu putlar, daha sonralan Araplar da geçti . Vedd, DCımetü' l-Cendel'de 
Kelb kabilesinin ; Suva, Hüzeyl kabilesinin; YeğCıs, önce Murad' ın sonra Es-Sebe, 
34/'nin el-Cürf bölgesinde yaşayan Beni Gatif kabilesinin; Ye'Cık, Hemedan ka
bilesinin; Nesr ise , Himyer kabilesinden Al-i Zülküla'nın putu oldu. Aslında bun
lar, Nuh kavminden salih kimselerin adlarıydı. Bu salih insanlar ölünce , şeytan 
onların kavmine gelerek: "Meclislerinize bunların heykellerini dikin ve onlara 

691 Tefsiru İbn Cerir et-Taberi, 29/98-99. 
692 Tefsiru İbn Cerir, 29/99. Burada 'O da İbn Sevr'den' ifadesi de geçer. Ayrıca bkz. Tehzlbü't

Tehzlb, 10/234;  6/96; 9/87. 
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kendi adlarını verin" dedi . Onlar da öyle yaptılar; ama onlara tapmadılar. Ni
hayet bunlar öldükten ve heykellerin birer hatıra ( işaret) oldukları unutulduktan 
sonra,693 insanlar bu heykellere tapmaya başladılar. 

Selef-i salihinden birden fazla kişi şöyle söylemişlerdir: Bunlar, Hz. Nuh ' un 
kavminden salih kimselerdi. Bunlar ölünce, insanlar önce onların kabirleri üze
rinde ibadet etmeye başladılar. Sonra onların resimlerini  yaptılar. Aradan uzun 
bir süre geçtikten sonra, bu resimlere tapmaya başladılar. Bu insanlar, iki fitne
ye birden düşmüşlerdir. Bunlar kabir ve resim fitneleridir. Allah resulü -sallallahu 
aleyhi vesellem- ,  Hz. Aişe 'den rivayet edilen ve sahih olduğunda ittifak edilen bir 
hadis-i şerifte bu iki fitne türüne dikkat çekmiştir. Hz. Aişe şöyle anlatıyor: Ümmü 
Seleme, Habeşistan topraklarında gördüğü bir kiliseyi Hz. Peygambere anlattı. 
Mariye adındaki bu kilisenin içinde çeşitli resimler gördüğünü söyleyince, Allah 
resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: Onlar, aralarında salih bir kul (salih 
bir adam) öldüğünde , kabrinin üzerine bir mescit inşa eden ve içine o tür resim
ler yapan bir kavimdir. Allah katında varlıkların en kötüsü işte bunlardır. 694 

Buhar! ve Müslim' in başka bir lafzı, 'Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme, gör
dükleri bir kiliseyi anlattılar' şeklindedir.695 

Bu hadis, resim ve kabir üzerine mescit yapmayı bir arada zikretmektedir. 
Lat adındaki puta tapmanın nedeni de buydu. 

İbn Cerir, isnadını zikrederek Süfyan'dan , O da Mansur'dan, o da Müca
hid'den 'Gördünüz mü o Lôt ve Uzza ' yı ' 696 ayeti hakkında şöyle rivayet etmiştir: 
Lat, kavrulmuş buğday, arpa ya da mısır unundan çorba yapan salih bir kişinin 
adıydı .  Bu salih zat vefat edince, kabri üzerinde ibadet etmeye başladılar. 

Ebu' l-Cevza da İbn Abbas'tan şöyle rivayet eder: Lat, hacılara kavrulmuş 
buğday, arpa ya da mısır unundan çorba yapan biriydi .697 

Gördü::Jün gibi, Vedd, YeğCıs, Ye'Cık, Nesr ve Lat 'a tapmanın nedeni,  önce 
bu salih zatların Kabirlerine saygı göstermekti. Daha sonra da İnsanlar, Hz. Pey
gamberin -sallallanu aleyhi vesellem- işaret ettiği gibi onların resimlerini yaparak bun
lara tapmaya başladılar. 6 ·3 

693 Buhar!. Tefsir. 8/535. Buhar!, bu ayetin tefsirini yaparken, 'Onlar : .ıkkındaki bilgi yok olun-
ca' demektedir. 

694 Buharı. 1/633: Müslim, 2/162. 
695 Buhar!. 1/624. 
696 En-Necm. 53119  
697 Tefsiru' t-Taber1. 27 ;5g_5c. ,  
698 İğasetü' l-lehfan , 1/183-184. 
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25. Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe 

sokuldular ve o zaman Allah 'a karşı yardımcılar da bulamadılar. 

26. Nuh :  "Rabbim! dedi, yeryüzünde kafirlerden h iç kimseyi bırak-
/ "  ma. 

2 7. "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yaln ız ahlôksız, 
nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler) . " 

28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, 
iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak 
helakini  arttır. " 
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Rah man ve Rah im Allah 'ın adı iie. 

1 ,  2. (Resulüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum 
Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunm uştur: Gerçek
ten biz, doğru yola ileten hariku lade güzel bir Kur an dinledik de ona 
iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. 

3. Hakikat şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk 
edinmiştir. 

4. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah 
hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyorm uş. 

5- Biz, insanların ve cinlerin Allah 'a karşı asla yalan söylemeyecek
lerin i  sanmıştık. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimenin sırrı, siyaktan şöyle anlaşılmaktadır: Bu söz, Yüce 
Allah' ın "De ki: Bana, cin lerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyerek 'Gerçekten biz, 
hayrete düşüren bir Kur'an dinledik' dedikleri vahyolundu"699 ayetinde belirttiği 
gibi ,  Kur'an' ı dinlediklerinde mümin cinlerin söyledikleri sözü ifade etmektedir. 

Kur'an, ilk önce insanları muhatap almış ve insan olan peygambere inmiştir. 
Bu yüzden, cinlerden önce insanlar Kur'an' ı tasdik etmiş ya da yalanlamışlardır. 
Kur'an' ı dinleyen mümin cinler, "Biz, insanların ve cinlerin Allah 'a karşı asla 

699 Cin, 1 .  
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yalan söylemeyeceklerin i  sanmıştık" cümlesinde bu yüzden insanları cinlerden 
önce zikretmişlerdir. Çünkü insanlar, cinlerden önce Kur'an'a muhatap olmuş, 
ona inanma ya da yalanlama konusunda sorumlu tutulmuşlardır. 

Bu ayetten elde edilen üçüncü bir yarar da şudur: Bu söz, mümin cinlerin 
toplumlarına döndükten sonra söyledikleri bir sözdür. Mümin cinler bu sözleriy
le, dinlemiş oldukları Kur'an' ı ,  yüceliğini ve en doğruya götürüşünü toplumlarına 
haber verdikten sonra, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla söyleyemeyecek
leri şeklindeki eski inançlarının yanlış olduğunu; bu inancın , en doğruya götüren 
Kur'an dan dinledikleri gerçeğe aykırı olduğunu ifade ederek mazeretlerini be
lirtmektedirler. 

Mümin cinlerin burada önce insanları zikretmiş olmaları, davet için güzel 
bir yöntem ve suçlamada bulunmamanın en beliğ bir ifadesidir. Çünkü, insan
lardan ve cinlerden daha önce işittikleri sözlerin yalan olduğu kendilerine belli 
olunca. bu sözlerle onlara muhalefet etmektedirler. Mümin cinler, diğer cinlerin, 
kendilerine karşı insanlara destek verdiklerini sanarak kendilerini suçlamamala
rına engel olmak ve amaçlarını daha iyi ifade etmek için ,  söze önce insanlardan 
başlamakla ve ilk önce insanların Allah adına yalan söylediklerini ifade etmekle 
güzel bir yöntem izlemişlerdir. Bu, anlam bakımından daha zarif, şık ve dikkatli 
bir ifadedir. ifadenin hitaptaki yerini iyi düşünen, onun böyle olduğunu anlar. 700 
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6.  Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimse
lere sığınırlardı da, onların taşkınlıkların ı  arttırır/ardı. 

7. Onlar da sizin sandığınız gibi, A!lah 'ın hiç kimseyi tekrar diriltme
yeceğin i  sanmışlardı. 

8. Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev 
h uzmeleriyle doldurulmuş bulduk. 

9. Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek 
için oturacak yerler (bulup} oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek is
terse, kendisini gözetleyen bir alev h uzmesi buluyor. 

700 Bedaiü' l-fevfüd, 1/67. 
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1 0. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa 
Rab/eri onlara bir hayır mı diledi? 

1 1 - Gerçekten, bizden salih olanlar da var; bun un dışında (aşağısın
da) olanlar da var. Biz, türlü türlü yollara (fırkalara) ayrılmıştık. 

Tefsiri : 

Ayette geçen 'Salih olanlar' ve 'Bunun dışında olanlar' ifadesi hakkında 
alimler şu açıklamalarda bulunmuşlardır: 

Mücahid: Aramızda Müslüman olanlar da vardır, kafir olanlar da vardır. 

Hasan ve es-Süddl: Sizin gibi, aramızda Kaderiye, Mürcie ve Rafiziler vardır. 

Said b .  Cübeyr: Aramızda çeşitli renkler, fırkalar vardır. 

İbn Kiysan : İçimizde çeşitli gruplar ve fırkalar vardır. Yani aramızda farklı 
sınıflar ve değişik mezhepler vardır. 

Ayette geçen "-i.ll� ıJ_ı) Gj" ifadesinin irabı hakkında şöyle denilmiştir: Bu
rada mevsuf olan 'kavm' (topluluk) hazfedilmiş, yerine sıfatı konulmuştur. Buna 
göre ifade, 'İçimizde salih olmayan, salihlerin dışında bir topluluk da vardır' an
lamındadır. Bu, şu ayetlerdeki duruma benzer: 

"Bizden her birimizin belli bir makamı vardır. " 701 Yani her birimiz için bili
nen bir makamı vardır. 

"Ve Yahudi olanlardan yalana kulak verenler . . . .  " 702 Yani onların içinden, 
yalana kulak veren bir grup. 

"Yahudilerden, sözleri yerlerinden değiştirenler . . .  " 703 Yani onlar içinden, 
sözleri yerlerinden değiştiren bir grup. 

"Ve şirk koşanlardan; her biri ister . . . .  " 704 Yani şirk koşanlardan bir grup. 

Mümin cinlerin 'Biz, türlü türlü yollara ayrılmıştık' sözü, 'Bizden salih olanlar 
da var; bunun dışında olanlar da var' sözünün açıklamasıdır. Yani biz, farklı yol
lara (mezheplere, inanç ve düşüncelere) sahiptik. Ayette geçen 'Tarfük' sözcüğü, 
mezhep, gidilen yol, benimsenen düşünce anlamına gelen 'Tarik' sözcüğünün 
çoğuludur. Ayette geçen 'Kideda' sözcüğü ise , tekil olan 'Kit'a' {parça) ve çoğul 
olan 'Kita' (parçalar) vezninde tekil olan 'Kidde' (parça) sözcüğünün çoğuludur. 

Ayetin şu anlamda olduğu söylenmiştir: Bizim farklı hallerde oluşumuz, bir
birinden farklı değişik yollara benziyordu. Buna göre ayet, 'Bizler, farklı farklı 
yollar gibiydik' anlamına gelir. Ancak bu, doğru bir görüş değildir. 

701 Es-Saffat, 371164. 
702 el-Maide, 5/41 .  
703 En-Nisfı, 4/46. 
704 El-Bakara, 2/96_ 
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Bu görüşten daha zayıf olan bir diğer görüş, şöyle diyenlerin görüşüdür: 
Ayette geçen 'Taraike' sözcüğü, zarf olarak mensuptur. Yani ayet, "�)aJI � 
.._..h:li "  (Bal, tilkinin yolundadır, yolu üzerindedir) cümlesinde olduğu gibi 'Bizler, 
farklı yollardaydık, farklı yollar üzerindeydik' anlamındadır. Ancak kurallara uy
gun doğru bir sözde, bu anlam verilmez. 

Ayetin şu anlama geldiği de söylenmiştir: Bizim yollarımız, değişik değişik, 
parça parça yollardı .  Burada mudaf (tamlanan) hazfedilmiş, yerine mudaf ileyh 
(tamlayan) zikredilmiştir. 

Yüce Allah onlardan haber verirken şöyle buyurmaktadır: 

12. (Artık) şu gerçeği şüphesiz anladık ki, biz yeryüzünde bulunsak 
da Allah 'ı ekiz bırakamayacağız, başka yere kaçmakla da elinden kur
tulamayacağız. 

13.  Doğrusu b iz, o h idayeti (Kur'an'ı) işitince ona iman ettik. Kim 
Rabbine iman ederse, artık ne bir (ecrinin) eksikliğe uğratılmasından ne 
de haksızlık edilmesinden korkar. 

14. "Gerçekten, içimizde Müslüman olanlar da var; kasıt olanlar da 
(zulmeden, haktan sapanlar da) . " 

Tefsiri : 

Müslümanlar, Allah' a  ve resulüne inananlar; kasıtlar ise , zulmedenler, hak
tan sapanlardır. 

İbn Abbas bu ayet hakkında der ki : Zulmedenler, Allah 'a eş (ortak) koşanlardır. 
Bir kişi, eşit davrandığında 'Eksata' r-racül' (i :lam eşit, adil davrandı) de

nir. Böyle davranana 'Muksit' denilir. Bu anlam Kur'an'da şöyle geçer: "Ve eşit 
davranın (adil olun); şüphesiz Allah, eşit davranan/an (adaletli o/anlan) sever. " 705 

Ama kişi, haksızlık yapıp zulmettiğinde 'Kasete'r-racül' (Adam zulmetti) de
nir. Bu zulmü yapana da 'Kasit' denilir. Bu ise Kur'an'da şöyle geçer: "Kasıtlar 
(zulmeden/er) ise, Cehenneme odun olmuşlardır. " 706 

705 el-Hüclırat, 49/9 . 
706 El-Cin, 72/15. 
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Bu ayetler, cinlerin üç sınıfa ayrıldıklarını haber vermektedir. Bunlar: Salih
ler, salihlerden aşağı olanlar ve kafirlerdir. Bu sınıflar, insanoğlunun bölündüğü 
üç sınıfa denk düşmektedir. İnsanlar da, iyiler, muktesid (orta yolda) olanlar ve 
inkarcılar olmak üzere üç sınıfa ayrılmışlardır. Cinlerden salih olanlar, insanlar
dan iyilere; salihlerden aşağı olanlar, orta yolda olanlara; zulmedenler ise , kafir 
olanlara denk düşer. Aynı şekilde Allah, aşağıdaki ayette İsrailoğullarını da bu üç 
sın ıfa ayırmıştır: 

"Biz onları yeryüzünde ayrı ayrı topluluklara ayırdık. Onlardan salih ler (iyi
ler) de vardır, salih lerden aşağı olanlar da vardır. "707 

Allah, Israiloğullarından kurtuluşa eren bu iki sın ıfı zikrettikten sonra, hemen 
ardından onlardan zulmedenleri zikretmektedir. Bu zulmedenler, salihlerin ardın
dan gelen kötü varislerdir. 

İnsanlar, akıl ve düşünce olarak cinlerden daha üstün ve mükemmel olduk
ları için , cinlerde bulunmayan üç sınıfa daha sahiptirler. Bu üç sınıf, kitap verilen 
peygamberler, nebiler ve mukarreb (Allah ' a  pek yakın olan) insanlardır. Bu sın ıf-· 
]ardan hiçbiri cinlerde yoktur. Onların tek özelliği, salih olmalarıdır. 

Ancak bazı aykırı bilginler, cinler arasında da peygamber ve nebi olduğunu 
iddia etmişlerdir. Bu iddialarına şu ayetleri delil getirmişlerdir: 

"Ey cin ve insan topluluğu! içinizden size peygamberler geımedi mi?. "708 

"Hani cinlerden bir gurubu , Kur'an' ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik 
Kur"an'ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) 'Susun' demişlerdi . Kur'an' ın oku r ·· 
ması bitince de uyarıcılar (münzirin) olarak kavimlerine dönmüşlerdi . " 709 

"Peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderdik) "710 

Bu, dönüp bakılamayacak aykırı bir görüştür. Ne sahabed2n, ne tabiinden, 
ne de İslam' ın önde gelen alimlerinden birinin bu görüşü kabui ettiği bilinmek
tedir. "Ey cin ve insan topluluğu! İçin izden size peygamberler gelmedi mi?" aye
ti, peygamberlerin her iki gruptan geldiğine delalet etmez. Çünkü insanlardan 
peygamber gelip cinlere onlara tabi olmaları emredilince , insanlara ve cinlere : 
"İçin izden size peygamberler gelmedi mi?" denilmesi doğru olur. Nitekim buna 
benzer bir üslup ile Araplara ve acemlere (Arap olmayanlara) şöyle denilmiştir: 
"Ey Araplar ve acemler topluluğu! İçinizden size peygamberler gelmedi mi? . "  Bu 
söz, Araplardan ve acemlerden peygamber gelmiş olmasını gerektirmez. Nitekim 
Allah, şöyle buyurmuştur: "Onların (yedi gök) içinde ayı bir nur kılmış ."7 1 1  Yani 
her göğe ayrı bir ay değil , yedi gök içinde bir ayı nCır kılmıştır. 

707 El-A' raf, 7/168. 
708 El-En'am, 6/130. 
709 el-Ahkaf, 46/29. 
710 En-Nisa, 4/165. 
71 1 Nuh, 71/16. 
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"Uyarıcılar (münzirin) olarak kavimlerine dönmüşlerdi" ayetinde ise ; in
zar (uyarma) , peygamberlikten daha geniş anlamdadır. Daha geniş anlamda 
olan, daha dar anlamda olanı gerekli kılmaz. Yani her uyarıcı, peygamber de
ğildir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Her topluluktan bir grup, dini 
iyi öğrenmek ve milletleri kendilerine geri döndüklerinde onları uyarmak için 
geride kalmalıdır. " 712 Bu ayette, dini öğrenmek ve kavimlerini uyarmak için ge
ride kalanlar uyarıcıdırlar ama peygamber değildirler. 

Bu yüzden Seleften birden fazla kişi şöyle söylemiştir: Peygamberler insan
lardandır; cinlerden ise ancak uyarıcılar vardır. Nitekim Yüce Allah şöyle bu
yurmaktadır: "Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz 
erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. "7 13 Bu ayet, cinlerden, kadın
lardan ve bedevilerden (kırsal bölgelerde yaşayanlardan) bir peygamberin gön
derilmediğine delalet etmektedir. 

Yüce Allah' ın "insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı adamlara sığın ır-
1ardı"714 ayetinde , cinleri 'Adamlar' olarak adlandırırken, onları mutlak manada 
'Adamlar' olarak zikretmemiş; sınırlı bir adlandırma ile 'Cinlerden' diyerek ad
landırmıştır. Yani 'Cinlerden bazı adamlar' demiştir. Bu ise, 'Taştan adamlar' , 
'Odundan adamlar' vb . tamlamalarda olduğu gibi mutlak anlamda 'Adamlar' 
anlamına gelmez. 715 
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713 Yusuf. 12/109. 
714 El-Cin. 72/6 
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1 5. "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuş
lardır. " 

1 6-1 7. Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerin i  dene
memiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, 
(Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır. 

1 8. Mescidler şüphesiz Allah' ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye 
yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). 

1 9. Allah 'ın kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalkınca, neredeyse 
onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. 

20. (Resulüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O'na kim
seyi ortak koşmam. 

21 . De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de 
fayda sağlama gücüne sahibim. 

22. De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah 'a karşı beni 
kimse himaye edemez, O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam. 

23. (Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O'nun gön
derdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki 
ona, (kendi gib i/erle b irlikte) içinde ebedi kalacakları Cehennem ateşi 
vardır. 

24. Sonunda, tehdit edilip durdukların ı  (azabı, kıyameti) gördükleri 
zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az 
imiş, bileceklerdir. 

25. De ki: Tehdit edilegeldiğin iz (azap), yakın m ıdır, yoksa Rabbim 
onun için uzun bir süre mi koyar, ben bilmem. 

26. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz; 

27. Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü 
O, b unun önünden ve ardından gözcüler salar, 

28. Ki böylece onların {peygamberlerin), Rab/erinin gönderdiklerin i  
hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup biten leri 
çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir) . 



MÜZZEMMİL SÜRESİ 
[20 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed, 

2. Geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk 

3. Gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt 

4. Ya da artır da ağır ağır Kur' an oku. 

5. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz indireceğiz. 

6. Doğrusu gece kalkışı (nôşiete'l-leyl), etki bakımından daha kuvvet
li, okuma bakımından daha sağlamdır. 

Tefsiri : 

El-Cevheri der ki :  Naşiete' l-leyl, gecenin ilk saatleridir. 

Derim ki: Bu,  seleften birden fazla kişinin söylediği görüştür. Bunlara göre 
Naşiete' l-leyl , gecenin başladığı ilk saattir. Ancak doğru olan, bunun, gecenin 
başladığı ilk saate has olmadığı , aksine gecenin peş peşe gelen bütün saatlerini 
kapsadığıdır. 

Ebu Ubeyde ise der ki : Naşiete 'l-leyl, peş peşe gelen gecenin bütün saatle-
ridir. 

Ez-Zecac da der ki: Naşiete' l-leyl , kendisinden başlayan, ondan meydana 
gelen,  oluşan her şeydir. 
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İbn Kuteybe ise şöyle der: Naşiete' l-leyl; başlayan, peş peşe gelen anlamın
daki neş'et, tenşeu ve neş' sözcüklerinden türetilmiş, gecenin saatleri , vakitleri 
anlamındadır. 7 16 

Sahibu's-sihah' ın sözü, seleften pek çok kimseden nakledilmiştir. Nitekim Ali 
b .  Hasan şöyle söylemiştir: Naşiete' l-leyl, akşam ile yatsı arasındaki vakittir. 

Enes, Sabit, Sa'id b .  Cübeyr, ed-Dahhak, el-Hakem ve el-Kisfü de, 'Naşiete'l
leyl, gecenin ilk saatidir' görüşünü tercih etmişlerdir. Görüldüğü gibi bu görüşte
kiler, 'Naşiete'l-leyl ' ifadesinde öncelik anlamını gözetmişlerdir. 

Naşiete'l-leyl ifadesinde üçüncü bir görüş de, bu ifadenin bütün geceyi (ge
cenin tamamını) kapsadığıdır. İkrime, Ebu Meclez, Mücahid, es-Süddi, İbn Zü
beyr ve bir rivayete göre İbn Abbas, bu görüştedir. 

İbn Ebi Melike der ki: İbn Zübeyr ve İbn Abbas 'a 'Naşiete' l-leyl' ifadesinin 
ne anlama geldiğini sordum. 'Gecenin tamamı, Naşie'dir' dediler. 

Naşiete' l-leyl ifadesini ,  zaman olarak açıklayanların görüşü işte budur. Bu 
ifadeyi geceleyin yapılan fiil olarak açıklayanlar ise , onun gece yapılan ibadetin 
adı olduğunu söylemişlerdir. İbn Mes'ud, Muaviye b. Kura ve bir grup alim bu 
görüşte olup 'Naşiete ' l-leyl , gece kalkışıdır ( ibadetidir) ' demişlerdir. Aralarında 
Hz. Aişe'nin de bulunduğu başka alimler ise, 'Gece kalkışı ( ibadeti) , uyuduktan 
sonra yapıldığında Naşiete'l-leyl olur' demişlerdir. 

Hz. Aişe der ki: Naşiete' l-leyl, uykudan sonraki kalkıştır. İbnü' l-A'rabi de bu 
görüşü benimser ve der ki: Gecenin başında biraz uyuduktan sonra kalktığında, 
işte neş'et budur. Naşiete ' l-leyl ifadesi de bundan gelmektedir. 

Birinci görüşte olanlara göre naşiete ' l-leyl ifadesi, 'Min' (den, dan) anla
mında olup türün cinse izafe edilmesi şeklindedir. Yani geceden doğan , ondan 
kaynaklanan kalkış, ibadet demektir. Ötekilerin görüşüne göre ise , bu ifade fi 
(içinde) anlamında bir izafedir. Yani naşietü' l-leyl , geceleyin, gece içinde yapılan 
ibadet demektir. 

Burada amaç, ister ikinci neş' et gibi benzeri önce olsun, ister birinci neş' et 
gibi benzeri önce olmasın , inşa'nın başlangıç olduğu açıklanrnaktadır.7 17 
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7. Çünkü gündüzleri, seni uzun uzun uğraştıracak işlerin vardır. 

8. Rabbinin adını an ve her şeyi bırakıp yaln ız O 'na yönel. 

7 1 6  Te'vilu müşkili' l-Kur' an, s .  365 . 
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Tefsiri : 

Ayette geçen "Tebettül" sözcüğü, kesmek, koparmak anlamına gelen 'beti' 
sözcüğünden tefeüül vezninde türetilmiştir ve kesilmek anlamına gelir. Evli
likle ilgisini kestiği ve zamanındaki kadınlardan arkadaşları olmadığı için, Hz . 
Meryem' e BetCıl denilmiş; bunlarla ilişkisini kestiği için o zamanki kadınlardan 
daha faziletli ve üstün olmuştur. 

Bettele'nin mastan, teallüm ve tefehhüm gibi tebettül olarak gelir. Ancak 
burada tefaale'nin mastan olan tef'il vezninde gelmiş olmasında güzel bir nükte 
vardır. Bu fiil, bir konuda tedriç, zorluğa katlanma, yapmaya çalışma, artırma ve 
ilerletmeyi ima eder. işte ayet, hem bu anlamları ima eden fiille hem de diğer 
anlama gelen mastarla gelmiştir. Sanki şöyle söylenmektedir: Her şeyden ilgini 
tamamen keserek bütün varlığınla kendini Allah'a ver. Böyle yapmaya çalışarak, 
zorluklarına katlanarak, ibadeti artırarak ve ilerleterek Rabbine yönel. 

Bu iki anlam, fiil ve mastardan anlaşılmaktadır. Kur' an' da bu tür ifadeler 
çoktur. Bu, en güzel kısa ve özlü anlatım şeklidir. 
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9. O doğunun da, batının da Rabbidir, O'ndan başka ilah yoktur. O 
halde tek dayanağın O olsun. 

1 0. Müşriklerin senin için dediklerine sabret, yanlarından nazik bir 
şekilde ayrıl. 

1 1 .  Ayet/erimi yalanlayan o zenginlerin işini bana bırak, onlara b iraz 
süre tanı. 

1 2. Çünkü b izim yanımızda ağır zincirler ile Cehennem vardır. 

13. İnsan boğazından geçmez yiyecekler ile acıklı azap vardır. 

14.  O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır, dağlar gevşek kum yığınla
rına dönüşür. 

1 5, 16:  Gerçekten Biz, Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size 
de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o 
peygambere karşı gelmişti. Biz de onu sert bir yakalayışla yakaladık. 
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Tefsiri : 

Allah bu ayette, Musa'yı firavuna peygamber olarak gönderdiği gibi bize de 
Hz. Muhammed' i -sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olarak gönderdiğini; fakat 
firavunun peygambere karşı geldiğini, bu yüzden onu sert bir yakalayışla ya
kalayıp cezalandırdığını haber vermektedir. İşte sizden Muhammed' e -sallallahu 

aleyhi vesellem- karşı gelenlerin durumu da böyle olur. Kur'an' da böyle anlatımlar 
oldukça fazladır. Allah bu şekilde sana kapısını açmaktadır.718 

1 7. Eğer kafir olursanız, çocukların saçlarını anında ağartan o günün 
dehşetinden paçayı nasıl kurtaracaksınız? 

18 .  O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah ' ın sözü ke
sinlikle yerine gelir. 

1 9. işte bu, bir öğüttür; artık dileyen Rabbine (varan) bir yol tutar! 

20. Sen in ve bazı arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bö
lümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğinizi Rabbin bi
liyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini belirleyen Allah 'tır. O bu gece 
ibadetinin temposuna dayanamayacağınızın farkındadır. Bundan böyle 
kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Aranızda hastalar olaca
ğını, bir bölümünüzün Allah 'ın lütfettiği geçim payını elde edebilmek 
için yeryüzünde oradan- oraya koştuğunu, bir bölümünüzün de O'nun 
yolunda savaştığın ı  Allah biliyor. Öyleyse kolayın ıza gelecek kadar Kur 
ôn okuyunuz. Namazı kılın ız, zekatı verin iz, gönüllü olarak ve karşılık 
bek/emeksizin Allah 'a borç verin iz. Kendiniz için yaptığınız hayırları iler
de Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulursunuz. 
Allah 'tan af dileyin iz. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. 

7 1 8  İ ' lamü' l-muvakkiin. 1/186. 
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Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile. 

1 -4. Ey örtünüp bürünen! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni te
mizle. 

Tefsiri : 

Seleften ve onlardan sonra gelen müfessirlerin çoğunluğu , ayette geçen elbi
seden maksadın kalp olduğunu; temizlikten maksadın ise, ahlak ve davranışların 
düzeltilmesi olduğunu söylemişlerdir. 

El-Vahid! der ki :  Müfessirler 'Elbiseni temizle' ayetinin anlamı üzerinde ih
tilaf etmişlerdir. Ata, İbn Abbas'tan rivayet ederek şöyle demiştir: Yani nefsini ,  
günahtan ve cahiliye döneminin cevaz verdiği şeylerden temizie. Bu, Katade 
ve Mücahid'in de görüşüdür. Her ikisi de ayetin,  "Nefsini ,  günahlardan arındır" 
anlamında olduğunu söylemişlerdir. Buna benzer bir görüş de eş-Şa'b!, İbrahim,  
ed-Dahhak ve ez-Zühr\"nin görüşüdür. Bu görüşe göre , ayette geçen 'Elbise' , 
nefisten ibarettir. Zira Araplar, elbiseyi nefis veya kalpten kinaye olarak kullan
mışlardır. 

Eş-Şemmah aşağıdaki dizesinde der ki : 
Ona hafif bazı elbiseler attılar. (Yani üzerine bedenlerini attılar) 
Şimdi onun, ürkütülmüş deve kuşundan başka benzerini göremezsin . 
Antere de aşağıdaki dizesinde der ki: 
Uzun mızrakla elbisesini parçaladım.  (Yani nefsini, bedenini parçaladım) 
Kerim kişi mızrağa yabancı değildir. 
Bir rivayette el-Kelbi şöyle söylemiştir: Vefasızlık etme ki, elbisesi kirli ve pis 

bir vefasız olmayasın .  
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Said b. Cübeyr de şöyle demiştir: Bir adam vefasız olduğunda, ona 'Elbisesi 
kirli , giysisi pis' denilir. 

İkrime de der ki : Günah ve ahlaksızlık üzerine elbise giyme. 

Bu, İbn Abbas'tan da rivayet edilmiş ve şairin şu sözünü delil getirmiştir: 

Allah'a hamdolsun ben ne vefasız kimsenin elbisesini giydim 

Ne de bir ayıp ile maskelenir saklanırım. 

Bu ayeti 'Ve amelini (davranış ve hareketlerini) düzelt' şeklinde tefsir eden
ler, bu anlamı kastetmişlerdir. Ebu Rezin' in görüşü budur. Mansur'un, Mücahid 
ve Ebu Varak'tan rivayet ettiği görüş de budur. 

Es-Süddi der ki: Bir kişi, salih ( iyi ) biri olduğunda ona 'Elbisesi temizdir' de
nilir; facir günahkar biri olduğunda ise o kişiye 'Elbisesi kirlidir' denilir. Nitekim 
şair de der ki: 

Amir b. Cehm önemsemedi 

Kirli elbiselerle haccı kendine vacip kıldı .719 

Aynı şekilde Araplar, vefasız kimseyi 'Elbisesi kirli ' ; vefalı ve salih kimseyi 
de 'Elbisesi temiz' olarak nitelemişlerdir. Nitekim İmrü' l-Kays şöyle demiştir: Av
foğullarının elb isesi, temiz ve paktır. Yani onlar, vefasızlık etmez; verdikleri söze 
bağlı kalırlar. 

Hasan bu ayet hakkında der ki : Ve ahlakını güzelleştir. Bu, Kurtubi'nin de 
görüşüdür. Bu görüşe göre ayette geçen elbise, ahlaktan ibarettir. Çünkü elbise 
insanın bütün bedeninin kapladığı gibi, ahlak da insanın bütün hallerini kaplar. 

El-Avfi, bu ayetle ilgili İbn Abbas'tan şöyle bir rivayette bulunmuştur: Giy
diğin elbise, temiz olmayan kazançtan olmasın . Yani elbiseni ,  gasp ya da helal 
olmayan yoldan elde edilen kazançtan temizle . 

Said b. Cübeyr bu ayet hakkında der ki : Kalbini ve niyetini temizle . 

Ebü'l-Abbas da der ki :  Elbise ve giysiye kalp de denilir. Bu anlamda şair 
şöyle demiştir: Benim elbiselerimi kendi elbiselerinden ayır; kurtulursun . 

Bu beyitte elbise, kalpten kinayedir. 

Bazı müfessirler, bu ayetin tefsiri hakkında zahir anlamı tercih etmiş ve şöyle 
demişlerdir: Bu ayet, elbisenin, namaz kılmanın kendisiyle caiz olmadığı pislik
lerden temizlenmesini emretmektedir. Bu, İbn Sirin ve İbn Zeyd' in görüşüdür. 

719 Yani günah ve hatalara bulaşmış olduğu halde, bunlardan tevbe edip arınmadan haccetme
ye karar verdi. 
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Ebu İshak ise bu ayetin 'Ve elbiseni kısalt' anlamında olduğunu ileri sürerek 
şöyle demiştir: Kısa elbise , necasetten daha uzaktır. Eğer elbise uzun olur ve 
yerde sürünürse, necasetin ona bulaşmasından emin olunamaz. Bu da Tavus'un 
görüşüdür. 

İbn Arefe de der ki: Bu ayet, 'Kadınlarını temizle' anlamındadır. Çünkü el
bise , kadından kinaye olabilir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Oruç 
gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helCıl kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz 
de onlar için birer e/bisesin iz." 720 

Kadınlardan, izar (peştamal) olarak da kinaye yapılır. Bu anlamda şair şöyle 
demiştir: 

Ebu Hafs'a bir elçi ile haber ver. 

İzarımın (yani ailemin) bağı, kardeşimden sana fidye olsun . 

El-Bera b .  Ma'rur'un Akabe gecesinde Hz. Peygambere söylediği 'Seni, izar
larımızı koruduğumuz gibi koruyacağız' sözü, kadınlarımızı ve ailemizi korudu
ğumuz gibi seni de koruyacağız demektir.72 1  

Derim ki: Ayet, bütün bu anlamları kapsamakta; lafız olarak söylemese de 
tembih ve gereklilik yoluyla bu anlamlara delalet etmektedir. Emredilen temizlik 
eğer kalp temizliği ise , elbise ve kazancın temiz olması bu temizliği tamamlar. 
Çünkü elbise kirli olduğunda, kalbe kötü ve çirkin görünüm kazandırır. Bu, ye
nilen pis şeylerin insana kötü huylar kazandırması gibidir. Bu yüzden, kaplan ve 
diğer yırtıcı hayvanların derisinden yapılan elbiseler giymek, Hz. Peygamberin 
yasaklamasıyla aksi olmayan pek çok sahih hadisle haram kılınmıştır. 722 Bu tür 
giysilerin giyilmesi, kalbe o hayvanlara benzer bir görünüm kazandırdığı için ya
saklanmıştır. Çünkü dış giyim, içeri sızarak kişinin iç halini etkiler. Bu yüzden 
erkeklere altın ve ipek şeyler giymek yasaklanmıştır. 723 Bu yasak, bunları giyen 
kadınlarda ve kendini beğenmiş kibirli kimselerde görülen halleri kalbe kazan
dırdığı için konulmuştur. 

Dolayısıyla elbisenin temiz olması ve temiz kazançtan giyilmesinde amaç, 
kalbin temizliğini tamamlamak ve onu kemale erdirmektir. Eğer ayette emre
dilen, bu dış temizlik ise, bu temizlik başkası için istenilen bir vesiledir. Oysa 
başkası için değil bizzat kendisi için istenilen temizliğin -ki burada kalp temizliği
dir- emredilmiş olması daha evladır. 

720 El-Bakara, 2/187. 
721 Siretu İbn Hişam, 2/50. 
722 Ahmed, Müsned, Muaviye'den, 4/101 :  Ebü' l-Melih'ten, o da babası Üsame el-Hüzeli'den, 

5174; et-TirmizI, Libas, 4/212: Ebu Davud, es-Sahih, Libas. 2/778; en-Nesfü, Libas, 7/176. 
723 Bkz. Cilt 2, s. 244. el-A'raf suresi tefsiri 1 no' lu hadis. Bu hadis, sahihtir. 
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Eğer ayette emredilen, kalp temizliği ve nefis tezkiyesi ise, bu durumda dış 
temizlik olmadan kalp temizliği tamamlanmaz. Buna göre Kur'an' ın her iki temiz
liğe de delalet ettiği ortaya çıkmaktadır. 724 

(> (>  

Yazar bu ayet hakkında başka bir eserinde şunları söylemektedir: 
fa ��j "Ve elbiseni temizle" Bu ayet hakkında müfessirlerin görüşleri 

şöyledir: 
Katade ve Mücahid : Nefsini, günahlardan temizle . Burada elbise , nefisten 

kinaye yapılmıştır. İbrahim en-Nehfü, ed-Dahhak, eş-Şa'bi, ez-Zühri ve tefsir eh
linden muhakkiklerin görüşü budur. 

İbn Abbas: Onu, günah ve vefasızlık üzerine giyme .  Sen Gaylan b. Seleme 
es-Sakafi'nin şu sözünü duymadın mı? 

Allah'a hamdolsun ben ne vefasız kimsenin elbisesini giydim 
Ne de bir özür ile maskelenir gizlenirim .  
Nitekim Araplar, doğru ve vefalı birini nitelerken ,  'O, elbisesi temiz biridir' 

derler; günahkar ve vefasız birini nitelerken de, 'O, elbisesi kirli biridir' derler. 
Übeyy b. Ka'b :  Elbiseni vefasızlık, zulüm ve günah üzerine giyme;  onu temiz 

ve iyi bir olarak giy. 
Ed-Dahhak: Amelini (hareket ve davranışlarını ) düzelt. 
Es-Süddi: Bir kişi eğer salih ve iyi biri ise ona, 'O, elbisesi temiz biridir' deni-

lir; eğer günahkar ve kötü biri ise ona da 'O, elbisesi kirli biridir' denilir. 
Said b .  Cübeyr: Kalbini ve niyetini temizle, düzelt. 
Hasan ve KurtCıbl: Ve ahlakını güzelleştir. 
İbn Sirin ve İbn Zeyd: Burada, elbisenin, namaz kılmanın kendisiyle caiz 

olmadığı pisliklerden temizlenmesi emredilmektedir. Çünkü müşrikler, temizlen
miyor ve elbiselerini temizlemiyorlardı .  

Tavus : Ve elbiseni kısalt. Çünkü elbisenin kısa olması, onu temiz tutmaya 
daha elverişlidir. 

Bütün bu görüşlerin en doğrusu, ilk görüştür. Elbisenin pisliklerden temizlen
mesi ve kısa olması, emredilen temizliğin içine girer. Çünkü ahlak ve amellerin 
düzeltilmesi, onunla tamamlanır. Sonra dış kirlilik, iç kirliliğe neden olur. Bu yüz
den Allah' ın huzuruna duracak kimseye, her türlü pislikten temizlenme ve ondan 
uzaklaşma emredilmiştir. 72s 

724 İğasetü' l-Lehfan, 1/52-55. 
725 Medaricü's-Salikin, 2/20-21 .  
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5. Kötü şeyleri terket. 

6. Yaptığını çok görerek başa kakma. 

Tefsiri : 

Seleften ve onlardan sonra gelen müfessirler bu ayeti şöyle açıklamışlardır: 
Verdiğinden daha fazlasını isteyeceğin bir şey verme. Yani sana, hediyenden 
daha fazlasının hediye edilmesi için başkasına hediye verme.726 

7. Rabbinin rızasına ermek için sabret. 

8. O Sur'a üfürüldüğü zaman var ya, 

9. işte o gün zorlu bir gündür. 

1 0. Kafirler için (hiç de) kolay değildir. 

726 İ ' lamü'l-muvakkiln, 3/225. 
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1 1 -14. Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde 
duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim 
o kimseyi bana bırak! 

15 .  Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı um uyor. 

1 6. Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine 
inatçıdır. 

1 7. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım! 

1 8. Zfra o, düşündü taşındı, ölçtü b içti. 

1 9. Canı çıkasıca, ne b içim ölçtü b içti! 

20. Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse! 

21 -25. Sonra baktı. Sonra kaşların ı  çattı, suratın ı  astı. En sonunda, 
kibirini  yenemeyip sırt çevirdi de: "Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbaz
/ardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir 
şey değil. " 

26. Ben onu sekara (Cehenneme) sokacağım .  

27. Sen biliyor musun sekar nedir? 

28. Hem (bütün bedeni helak eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski 
hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. 

29. insanın derisin i kavurur. 

30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. 

31 . Biz, Cehennem görevlilerini meleklerden başkası kılmadık. On
ların sayısın ı  da kafirler için yaln ızca bir fitne (konusu) yaptık ki, ken
dilerine kitap verilenler kesin bir bilgi edinsin; iman edenlerin imanları 
artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler kuşkuya kapılmasın; 
kalplerinde hastalık olanlar ve kafirler de: 'Allah, bu örnekle ne demek 
istedi?' desin. 

Tefsiri : 

Allah bu ayette, Cehennem görevlilerinin sayısını on dokuz olarak belirt
mesindeki hikmeti haber vermekte ; burada beş hikmetin bulunduğunu şöyle 
zikretmektedir: Öncelikle bu sayı, inanmayanlar için bir fitne olup onların inkar 
ve sapkınlıklarını artırır. Sonra bu, kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgisini 
güçlendirir. Bu, yanlarında bulunan ve Hz. Peygamberden değil kendi peygam
berlerinden aldıkları habere uygun olduğu için, bilgileri daha da güçlenecek ve 
kesinlik kazanacaktır. Böylece bu, Hz. Peygambere ve Allah ' ın hidayet etmek 
istediği kimsenin iman etmesine karşı çıkmaları konusunda aleyhlerine delil ola
caktır. Bu sayı, ona tam bir inançla inanıp kabul edenlerin imanını artırır. Onun 
kesin olduğunu bildikleri için kitap ehlinin; ona tam bir imanla inandıkları için de 
iman edenlerin bütün kuşkularını yok eder. Buna göre dört hikmet, bu sayının 
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kafirler için fitne olması; kitap ehli için kesin bilgi olması; iman edenlerin imanını 
artırması; kitap ehlinden ve inananlardan kuşkuyu yok etmesidir. Ayette anla
tılan beşinci hikmet ise, inkarcının ve kalbinde hastalık bulunan, kalp gözü kör 
olanın bu örnekle ne anlatılmak istendiğini anlamaması ve 'Allah, bu örnekle ne 
demek istedi?' demesidir. 

Kendisine gelen hakikate karşı kalplerin durumu işte böyledir. O hakikat; 
kimi kalpler için bir fitne olur, onun inkar ve azgınlığını artırır; kimi kalplerin iman 
ve inancını artırır; kimi kalplerin kesin bilgisini güçlendirir, böylece aleyhlerine 
delil olur; kimi kalpleri de körlük ve şaşkınlığa düşürür, böylece kendisiyle anla
tılmak isteneni anlamaz. 

Ayette geçen yakin (kesin bilgi) ve kuşkunun olmaması hali eğer tek bir 
şeye dönüyorsa, bu durumda kuşkunun olmamasının zikredilişi, kesin bilgiyi te
yit edip destekler ve herhangi bir şekilde ona aykırı olan tüm durumları yok eder. 
Eğer ikisi ayrı şeylere dönüyorsa; bu durumda yakin, meleklerin sayısını belirten 
habere; kuşkunun olmaması ise , Hz. Peygamberin haber verdiği genel şeyle
re döner. Çünkü bu haber, doğruluğu ancak peygamberler tarafından bildirilen 
habere delalet etmektedir. Öyleyse peygamberi tasdik ettikten sonra bu haberin 
doğru olduğunu bilen kimse , ondan kuşku duymaz. Bu açıkl.amanın yararı böy
lece ortaya çıkıyor. 727 

.s.b-� q:� ,�, � '';-;.t ı�� &Jıj �n·�·;.�1 ;� J:Uıj �r rt'riJı.J -Jıs 
;,, ,. ,. ,.., "'/' '1 

�rv' _;.� ji i� 0i p o.G � �r ı9 _/ )l ı;:� �r o '  ;.5Jı 
32-37. Hayır, aya, dönüp gitmekte olan geceye ve ağarmakta olan 

sabaha anda/sun ki, gerçekten o, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar 
için ve sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için bir 
uyarıcıdır. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah, gecenin bir alameti olan aya yemin etmektedir. Ayda, 
onu yoktan var edip yaratan Allah' ın Rab oluşuna, derin hikmetine , ilmine ve 
yarattığı mahlukata gözle görülebilecek derecede ilgi gösterdiğine delalet eden 
apaçık ve güçlü deliller vardır. Allah, göğe ve gökte bulunan görmediğimiz me
leklere , gözle gördüğümüz güneşe, aya, yıldızlara, güneş ve ayın hareketleri so
nucu meydana gelen gece ve gündüze yemin etmektedir. Bütün bunlar, Allah' ın 
Rab oluşunun birer ayeti ve delilidir. 

727 İğasetü'l-Lehfün, s. 14-15.  
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Işık veren bu iki büyük cismin durumunu düşünen bir kimse, onların varlı
ğında, yapılarında, etrafı aydınlatmalarında, hiçbir bozulma ve düzensizlik olma
dan daima aynı metot üzerinde hareket etmelerinde, hareketlerinde herhangi b ir 
yavaşlama ve hızlanma, yükselme ve alçalma, artma ve eksilme olmamasında, 
birinin ötekinin yörüngesine girmeden kendi yörüngesinde yüzmesinde, başka 
yörüngelere müdahale etmemesinde, güneş ve ayın birbirine kavuşmamasında, 
gün bitmeden gecenin gelmemesinde büyük mucizeler bulunduğunu görecektir. 
Bu cisimlerin her hareketin b ir takdir ve hesaba göre gerçekleştiğini, biri diğerine 
karışmadan kendilerine belirlenen metoda göre vuku bulduğunu, bunun, başka
sının ortak olmadığı pek çok yararı ve etkisi olduğunu müşahede edecektir. Aklı 
kıt olan biri bile bütün bunların ,  hikmeti akılları hayrette bırakan ve ilmi gizli açık 
her şeyi kuşatan bir varlığın etkisi ve hizmetiyle, bir emredenin emriyle ,  bir plan
layıcının planıyla meydana geldiğini anlar. İnsanların akıl ve bilgisinin, bunların 
yaratılışlarıyla ilgili hikmetlere ulaşamayacağını ;  onların yaratılış ilkelerini hayal 
dahi edemeyeceklerini fark eder. 

Öyleyse temel amacımız, bunları yoktan var eden yaratıcının yüceliğini, de
rin hikmetini ve ince planını itiraf etmek olmalı ; bizden önceki akıl sahiplerinin 
söylediği gibi şöyle demeliyiz: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen 
pek yücesin, bizi Cehennem azabından koru"728 

Ayın durumu bir örnekle insana şöyle anlatılabilir. Pek büyük, yuvarlak ve 
siyah bir cisimde , ucu yakılmış bir ip gibi ışık görünüyor. Sonra bu ışık, her gece 
giderek büyüyor. Işığı tam kemale erdiğinde, çok güzel parlak bir cisim oluyor. 
Sonra bu ışık, yavaş yavaş eksilmeye başlıyor ve ilk haline dönüyor. Işığın bu 
hareketi nedeniyle aylar, yıllar ve hayatın çeşitli süreleri biliniyor. İnsanlar hac ve 
namaz vakitlerini, mesai saatlerini ,  borç sürelerini ve vakte bağlı muhtelif mua
melelerini bu hareket sayesinde b ilebiliyorlar. Bu durumda 'Din ve dünya işleri, 
ayın bu hareketine bağlıdır' denilebilir. 

N itekim Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim' in üç yerinde bu gerçeği şöyle zikreder: 

Bir: "Sana h ilal halindeki ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve hac için 
vakit ölçüleridir. "729 

İki: "Güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir nur kılan; yılların sayısını ve hesabı 
bilmeniz için ona duraklar belirleyen O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yarat
mıştır. O, b ilen bir topluluğa ayetleri işte böyle açıklıyor. "730 

Üç: "Biz gece ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini sildik; gündüzün 
ayetini ise, Rabbinizin nimetlerini aramanız, yılların sayısın ı  ve hesabı bilmeniz 
için aydın lık kıldık. Biz her şeyi yeterince açıkladık. "731 

728 Aı-i İmran, 3/19 1 .  
729 El-Bakara, 2/1 89. 
730 Yunus, 10/5. 
731 El-İsra, 1 7/12 .  
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Şayet Allah, aydınlığını artırarak ya da eksilterek ayın ve gecenin ayetlerinde 
bir değişiklik yapmasaydı, hac ve oruç vakitleri; hesap; emzirme ve hamilelik 
süreleri; mesai saatleri ve hamilelerin doğum süreleri bilinemezdi .  

Eğer 'Bütün bu süreler, güneş hareketleriyle ,  güneşin doğuşu ve  batışı dik
kate alınarak hesaplanan günlerle belirlenebilirdi .  Nitekim iki kitap ehli olan Hı
ristiyanlar ve Yahudiler, oruç ve bayram vakitlerini güneş hesabına göre belirle
mektedirler· denilirse, deriz ki: 

Evet, her ne kadar bu mümkün olsa da güneş hareketleriyle süreleri tam 
olarak belirlemek oldukça zordur. Çünkü pek azı dışında insanlar bu konuyu 
bilmezler. Oysa ayların başını, ortasını ve sonunu ayın hareketlerine göre bil
mek, pek çok insanın kolaylıkla bilebileceği bir durumdur. Bu vakitleri ay he
sabına göre bilmek, güneş hesabına göre daha kolay, daha az ihtilaflı ve daha 
az sorunludur. İnsanların ince hesaplar yapmasına, bilebilecekleri bir konuda 
başkalarına uymasına ihtiyaç kalmaz. Böylece ayların ve yılların, ayın hareketi
ne göre belirlenmesindeki hikmet ortaya çıkmakta.; bunun, güneş hareketlerine 
göre belirlenen vakitlerden daha yararlı ,  daha sağlam ve daha az ihtilaflı olduğu 
görülmektedir. 

Allah, din ve dünya işlerinde yaratıklarına daha yararlı olması için, hilalleri 
bu şaşırtıcı plana göre düzenleyerek planlamıştır. Bu mükemmel plan, onu dü
zenleyen Yüce Yaratıcının gerçek Rab oluşuna, birliğine ,  hikmetinin derinliğine ,  
ilmine ve  ince planlamasına delalet eder. Hakk' a. şahitlik eden gök cisimlerinin 
hareketleri, bunların sonradan var olduğu ve yaratıldığı gerçeği, alemin ezeli ol
duğunu, herhangi bir değişime uğramadan sürekli var olacağını ve yok olma
sının mümkün olmadığını iddia eden materyalistleri, inkarcı ve sapık filozofları 
lisanı hal ile yalanlamaktadır. 

Gören biri mesela ayı düşünecek olsa, ayın var olmak için bir mekana ih
tiyacı olduğunu ve durmadan yörüngesinde döndüğünü görünce, ayın yönlen
dirilen, kontrol edilen ,  boyun eğdirilen ve planlanan bir varlık olduğunu görür. 
Bu düşünen kişi ,  ayın bazen alçalıp bazen yükseldiğini ,  bazen ortaya çıkıp bazen 
gizlendiğini ,  ışığının bazen yavaş yavaş kaybolup sonra aynı şekilde geri gel
diğini, bazen ay tutulmasıyla ışığının tamamen kaybolup kapkaranlık bir par
çaya dönüştüğünü gördüğünde, onun yaratıldığını ,  bir rabbi olduğunu ve ona 
boyun eğdiğini; ayın ,  onu dilediği şekilde hareket ettiren güçlü bir yaratıcının 
emrinde olduğunu bilir. Bu gerçeğe ulaşan insan, yüce yaratıcının onu boşuna 
yaratmadığını, aydaki bu hareketin mutlaka b ir gün son bulup yok olacağını, 
ışık ve aydınlığının mutlaka bitip sona ereceğini, bu güç ve iktidarının mutlaka 
kaybolacağını, bir arada olmayan bu iki gök cismin , dağılmış şeyleri bir araya 
topla.yan (Allah) tarafından bir araya getirileceğini, onları dilediği yere götürece
ğini; böylece Allah ' ın ,  bunlara tapan müşriklere kendisinden başka taptıkları bu 
ilahlarının halini göstereceğini anlar. 
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Allah, dünyada buzağıya tapanlara taptıkları buzağının halini, inançlı kulları 
tarafından aşağılanıp parçalanarak yok edilişini, rüzgarın onu dağıtıp sürükleye
rek denize atışını gösterdiği gibi , yıldızlara tapanlara yıldızların dağılışını ,  göğe 
tapanlara göğün yanlışını, güneşe tapanlara güneşin dürülüşünü, puta tapanlara 
putlarının küçük düşürülüp ateşe atılışını, onların çok basit, alçak ve adi şeyler ol
duğunu gösterecektir. Nitekim Allah, pek çok kez dünyada puta tapanlara, yan
larına büyük bir saygıyla yaklaşılan putlarının parçalanmış hallerini, pis yerlere 
atılışlarını, muvahhidlerin kazmalarıyla yüzlerinin dağıtılışını ,  başlarının kırılışın ı ,  
saygı ve hürmetle öpülen el ve ayaklarının kesilişini göstermiştir. Bu, Allah'ın 
değişmeyen b ir sünneti, vazgeçilmeyen bir adetidir. O, kendisinden başkasına 
tapana, dünyada ve ahirette taptığı ilahın halini gösterir. Allah, kendisinden baş
kasına tapılmasına asla razı olmaz. O, böyle kimselerden beridir ve onlara düş
mandır. 

"Fakat Allah, helô.k olanın açık bir delille helô.k olması, yaşayanın da açık bir 
delille yaşaması için (böyle yaptı). "732 

Allah, inkar edenlere ,  yalancı olduklarını bildirir. Şair der ki : 

Varlıkların sayfalarını (kitabını) düşün ; çünkü onlar, 

En yüce padişahtan sana gelen mesajlardır. 

Eğer yazdıklarını düşünürsen, orada yazmıştır 

Allah'tan başka her şeyin batıl olduğunu. 

Eğer Allah dileseydi , ayı değişken yapmaz tek hal üzere bırakır; yalnız güneşi 
değişken yapardı . Ya da dileseydi, ayı ve güneşi birlikte değişken yapar veya 
ikisini tek hal üzere bırakırdı . Ancak O, kendisinden başka ilah olmayan, apaçık 
gerçek malik olan ve dilediği her şeyi yapan Allah olduğuna delalet etmesi için 
ayetlerini her türde kullarına göstermeyi dilemiştir. "İyi bilin ki, yaratmak da em
retmek de yalnız O'na aittir. "733 

Ayın, bitki ve canlıların bedenleri üzerinde nemlendirici etkisi vardır. Ayrıca 
ayın, sular üzerinde, denizlerde yaşanan gelgit olayları üzerinde, hastalık nöbet
lerinde, hastalığın bir halden başka bir hale evrilmesinde etkisi olduğu, bunların 
dışında daha pek çok yararının bulunduğu açık bir durumdur. 

_f.�İ :ı Y.Jıj "Dönüp gitmekte olan geceye anda/sun ki. " 

Allah bu ayette, dönüp gitmekte olan geceye yemin etmektedir. Çünkü ge
cenin dönüp gitmesi ve yerine gündüzün gelmeye başlaması, başlangıç ve geri 
dönüşe (mebde ve mead) delalet eden en açık delillerdir. Birinin bitip yerine 
ötekinin gelmesi, gözle görülebilen günlük başlangıç ve geri dönüşe delalet eder. 

732 El-Enfal, 8/42 . 
733 El-A'raf, 7/54. 
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Sonra gecenin sakinliğinde, canlı varlıkların hareketleri yavaşlar, sesleri kısılır, 
gözleri uyur ve ölülerin kardeşleri gibi olurlar. Gündüz aydınlanmaya ve varlıkla
rın sesleri duyulmaya başladığında, canlılar hareket etmeye başlar ve sesleri yük
selir. Öyle ki, kabirlerinden diri olarak kalkanlar gibi olurlar. İnançlı bir kul uya
nınca hemen: "Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamd olsun; dönüş yalnız 
O'nadır" der. Bu, bir yeni dönüştür; varlıkları yoktan var ederek hayata başlatan 
ve yeni bir hayata döndürecek olan Allah'ın başlatması ve döndürmesidir. Tek 
ve her şeye galip olan Allah dışında, kim geceyi götürüp gündüzü getirebilir? 

Gece karanlığı yok olup gittiğinde, gündüz ağarıp aydınlığında, karanlıklar 
ordusu kendisini yendiğinde, dünyanın ufku kendi meşalesiyle aydınlandığında, 
yıldızların birlikleri kendi askerlerini yok ettiğinde, yeryüzünün dört bir tarafı ken
di müjdecileri ve ışınlarıyla gülümsediğinde; düşünen kimse için bütün bu haller, 
gece ve gündüz, onları yaratanın birliğine , Rablığının mükemmelliğine, gücünün 
ve hikmetinin büyüklüğüne şahitlik eden delillerdir. Güneşin doğuşunu ve ba
tışını, gece ve gündüzün gelmesini sağlayan vesileler kılan zat ne yücedir! Zira 
güneşin doğuşu olmasaydı , dünyanın bütün işleri bozulurdu. Dünyanın karanlık 
olduğu bir ortamda insanlar, geçimlerini sağlamak ve işlerini yürütmek için nasıl 
çalışabilirdi? Aydınlığın tadı ve zevki olmadan, hayat kendilerine nasıl kolayla
şırdı? Böylesi karanlık bir dünyada, hangi meyve, bitki ve canlı var olabilirdi? 
Bitkilerin ve canlıların bedenleri için gerekli şeyler nasıl tamam olurdu? Aynı 
şekilde eğer güneşin batışı olmasaydı ,  insanlar dinlenme ve rahatlama imkanı 
bulamazdı. Oysa insanlar, bedenlerinin dinlenmesi, duygularının toparlanıp ra
hatlaması için gecenin sessiz sakinliğine ihtiyaçları vardır. Eğer gece, karanlığı ile 
Üzerlerini örtmeseydi, insanlar sakinleşemez, dinlenemez ve rahatlayamazlardı .  
Ama hakimler hakimi olan, her şeyi yerli yerince yapan derin hikmet sahibi Al
lah, gündüzü aydınlık ve çalışma zamanı yaptığı gibi geceyi de bir örtü ve din
lenme zamanı yapmıştır. 

Gece ve serinliği olmasaydı, sürekli güneş ışığı alacakları için bitki ve canlıla
rın bedenleri yanar kavrulurdu. Çünkü güneş, yeryüzündeki bitkileri ve canlıları 
yakardı . Ancak hakimler hakiminin derin hikmeti , güneşi, sadece ihtiyaç vakit
lerinde doğan, ihtiyaç duymadıkları vakitlerde ise sönüp kaybolan bir lamba 
yapmıştır. Dolaysıyla güneşin doğuşu varlıkların yararına olduğu gibi batışı da 
varlıkların yararınadır. Böylece aydınlık ve karanlık, birbirine zıt olmakla birlikte 
bu dünyanın yararı ve ayakta durması için birbirini desteklemekte ve yardımlaş
maktadır. Şayet Allah, gündüzü kıyamet gününe kadar aydınlık yapsaydı, aynı 
şekilde geceyi de kıyamet gününe kadar karanlık yapsaydı, dünyanın düzeni 
bozulur, yararı yok olurdu. Bu durumun değiştirilmesi ve zıddı ile yok edilmesi 
zorunlu hale gelirdi . 

Şimdi de yılın dört mevsiminin oluşması için Yüce Allah' ın güneşi yükselt
mesi ve alçaltmasındaki hikmeti ve bu hareketlerle mahlukata sağlanan yararları 
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düşün . Mesela kışın, meyvelerin maddelerini oluşturan ağaç ve bitkilerdeki ısı dı
şarı çıkar. Bu yüzden hava yoğunlaşır ve bulutlar oluşur. Sonra bulutlar bir araya 
toplanıp yağmurun yağmasına neden olur. Yeryüzünün hayatı, bitki ve canlıların 
bedenlerinin gelişimi ,  varlıkların eylemleri, güç ve hareketleri hep bu yağmura 
bağlıdır. Yazın ise, hava açılıp ısınır, meyveler olgunlaşır, tane ve çekirdekler güç
lenir, yeryüzü kurur, böylece çalışmaya ve ürünleri toplamaya hazır hale gelir. 
Sonbaharda da hava temizlenir, sıcaklık yerini serinliğe bırakır, geceler uzamaya 
başlar; yer, ağaçlar ve bitkiler ikinci defa ürün tutmak için dinlenmeye geçer. 
Bu, hamile kalacak olanın iki hamilelik dönemi arasındaki dinlenmeye benzer. 
İşte gidip gelen tüm bu mevsimler, gözle görülebilen başlangıç ve geri dönüştür; 
görülemeyen başlangıç ve geri dönüşün delilidir. 

Öyleyse dünyanın düzen ve maslahatı , bu aydınlık iki cismin hareketleriyle 
tamamlanmaktadır. Bu cisimlerin hareketleriyle zaman oluşmaktadır. Zaman ise 
hareketin bir ölçüsüdür. Güneş yılı , güneşin hareketine göre belirlenen, güneşin 
kendi hareket noktasından başlayıp aynı noktaya dönüşüne kadar geçen süredir. 
Kameri yıl ise , ayın hareketine göre belirlenen süredir. Bu süre, sağlam bir kayda 
daha yakındır; ayrıca insanlar onu bilmede daha çok müşterektirler. 

Hakimler hakimi Allah, her ikisinin de kendi yörüngelerinde hareket etmele
rini takdir etmiştir. Bu ilahi takdirde derin hikmetler ve pek ince hesaplar vardır. 
Eğer güneş, değişmez şekilde tek bir yerden doğup batsaydı ,  aydınlık ve ışığı 
pek çok yere ulaşmazdı .  Bu yüzden ışığın ulaşmadığı yerler, güneş ışığının yarar
larından mahrum kalırdı. Oysa Allah, etkisi ve yararının her yere ulaşması için 
güneşin doğuşunu yeryüzünün değişik yerleri arasında değiştirmektedir. Böylece 
yeryüzünde güneşin doğduğu bütün yerler, güneşin yararından payına düşeni 
alabilmektedir. Bu sağlam düzenleme , gece ve gündüzün yirmi dört saat olma
sını sağlamıştır. Her biri ötekinin payından alabilir. Eğer ikisinin toplam süresi 
yirmi beş saate uzamış olsaydı, ya da gündüzün süresi mesela elli veya daha 
fazla saate çıkmış olsaydı, dünyanın düzeni bozulur; bitki ve canlıların çoğu yok 
olurdu. Aynı şekilde eğer bu süre azalmış olsaydı, yine bu düzen bozulur ve 
yararları yok olurdu. Şayet gece ve gündüz süreleri daima eşit olsaydı, insan ve 
öteki canlılar için pek çok yararı bulunan mevsimler oluşmazdı. Dolayısıyla bu 
pek sağlam takdir ve düzende, birçok mucize ve yararlar bulunmakta; bunun, 
her şeyi bilen ve üstün güç sahibi olan varlığın takdiriyle işlediğini gösteren ka
nıtlar bulunmaktadır. Bu yüzden Yüce Allah , aşağıdaki ayetlerde bu takdir ve 
düzeni zikrettikten sonra onu kendi ilmine ve üstün oluşuna bağlamakta ve şöyle 
buyurmaktadır: 

"Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp çekeriz de onlar he
men karanlıkta kalı verirler. Güneş de kendisi için belirlenen yerde (yörüngesin
de) akıp gider. İşte bu, her şeyi bilen ve üstün olan Allah 'ın takdiridir. "734 

734 Yasin , 36/37-38. 
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"De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip O'na ortaklar mı ko
şuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve ora
da bereketler yarattı. İsteyip-arayanlar için eşit olarak orada rızıkları dört günde 
takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi; ona ve yerküreye 'İsteyerek 
veya istemeyerek gelin ! '  dedi. İkisi de 'İsteyerek geldik ' dediler. Böylece onları 
yedi gök olarak iki günde tamamladı ve her göğe kendi emrin i (işini) bildirdi. 
Dünya göğünü de kandillerle süsledik ve koruma altına aldık. İşte bu, pek üstün 
ve her şeyi bilen Allah 'ın takdiridir. "735 

"O, sabahı aydın/atandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap 
ölçüsü yapmıştır. işte bu, pek üstün ve her şeyi iyi bilen Allah 'ın takdiridir. "736 

Allah işte bu üç yerde, güneşin, ayın ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini 
ve bu hareketlerden doğan durumları zikretmekte ; bunun kendi üstünlük ve en
gin bilgisinin gereği olduğunu ve onları bu iki özelliği ile takdir ettiğini vurgula
maktadır. Öte yandan bu durum, Allah ' ın  seçme ve yapabilme kudretini, gaybı 
bilmesini inkar eden Allah düşmanı inkarcıları yalanlamaktadır. 

Yüce Allah'ın bu üç şeye -yani aya, dönüp gitmekte olan geceye ve ağar
makta olan sabaha- yemin etmesi, meadın (geri dönüşün ) gerçek olduğunu ka
nıtlar. Çünkü yeminde, yemin edilenin varlığına delalet vardır. Dolayısıyla bu 
yemin, Allah' ın mükemmel kudretine,  hikmetine, var ettikleriyle ilgilendiğine ,  
varlıkları yoktan var etmeye ve yok olduktan sonra tekrar geri döndürmeye kadir 
olduğuna delalet eder. Gece ve gündüzün gidip gelmesi, ay ışığının görünüp kay
bolması, güneş ve ayın hareketleriyle çeşitli vakitlerin oluşması, bitki ve canlıların 
varolması ve yok olması ,  mevsimlerin gidip dönmesi, bu mevsimlerde meydana 
gelen durumların var olup yok olması; işte gözle görülebilen bütün bu durumlar, 
peygamberlerin haber verdiği mebde' ve meadın (varoluş ve geri dönüşün)  açık 
birer delilidir. Allah , peygamberlerin doğruluğuna delalet eden ayetleri işte böyle 
açıklamaktadır. Bu ayetler bazen yaratılışla, bazen işitmekle, bazen görmekle, 
bazen genel bazen kişisel durumlarla, b azen akli bazen nakli delillerle, bazen 
gözle bazen kalple görülebilen şeylerle ilgilidir. Fakat zalimler, bütün bunları inkar 
etmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Allah onların bu hallerini şöyle haber ve
riyor: " (Kafirler) O'nu bırakıp, h içbir şey yaratamayan aksine kendileri yaratılmış 
olan, kendilerine bile faydası ve zararı olmayan; öldürmeye, hayat vermeye ve 
ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. " 737 

Yüce Allah, tekrar dirilişle ilgili delilleri getirip amacını açıkladıktan sonra, 
her nefsin ( insanın ) kendi kazandığına karşılık bir rehine olduğunu ve işlediği gü
nahla onu cezalandıracağını; ancak gösterdiği yolu kabul edip rızasına uyanları 

735 Fussilet, 41/9-12 .  
736 El-En'am, 6/96. 
737 el-Furkan, 25/3. 
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bunun dışında tutacağını bildirmektedir. Bunlar, Allah'a inanan, peygamberleri 
doğrulayan ve suçluların yolundan başka yol edinen ashab-ı yemindir (kıyamet 
günü amel defterleri sağ taraftan verilenlerdir) . Suçlular ise, namaz kılmayan, 
yoksulları yedirmeyen, batıla dalanlarla birlikte batıla dalan, kıyamet gününü ve 
tekrar dirilişi yalanlayanlardır. İşte bu dört özellik, onları kurtulanların sınıfından 
çıkarıp helak olanların sınıfına sokmuştur. Bu dört özelliği şöyle açıklayabiliriz: 

Bir: Namaz kılmamak. Halbuki namaz, yaratana içtenlik ve samimiyetle 
yönelmenin temel direğidir. 

İki : Yoksulları yedirmemek. Oysa yoksulları yedirmek, insanlara iyilik yap
manın en üst mertebesidir. Kendisinde bu iki özellik bulunan kimse, ne yüce ya
ratıcıya içtenlikle yönelmiştir ne de yaratılanlara iyilik etmiştir. Yüce Allah onların 
bu hallerini şöyle haber vermektedir: 

"Onlar, gösteriş yaparlar ve hayra (başkasına yardım etmeye) mani 
olurlar. "738 

"Onlar, namaza ancak üşenerek gelirler ve (mallarını) istemeyerek infak 
ederler. "739 

Bu nitelikler, Allah 'ın ashab-ı yemini nitelediği şu n iteliklerin tamamen zıd
dıdır: 

"Onlar, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (severek) · 

infak edenlerdir. "740 
"Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklardan uzaktır. Korku ve 

ümitle Rab/erine dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerim izden infak 
ederler. "741 

Allah, kitabının pek çok yerinde bu iki temel özelliği birlikte zikreder. Bazen 
onları emreder, bazen bu özelliklere sahip olanları över, bazen de bunları yap
mayanları azapla tehdit edip azarlar. O halde kurtuluşun dayanak noktası, bu iki 
özelliktir. Bu iki özelliği ihlal eden bir kimseye kurtuluş yoktur. 

Üçüncü ve dördüncü özellikler: Batıla dalmak ve hakkı yalanlamak. 
Böylece Allah'a samimiyetle yönelmeme, başkasına iyilik yapmama, batıla dal
ma ve hakkı yalanlama bu kimselerin vasıfları olarak bir araya toplanmış ol
maktadır. Buna karşılık, Allah'a samimiyetle yönelme, başkalarına iyilik yapma, 
hakkı doğrulayıp onu konuşma vasıfları da kitabı sağdan verilenler için bir araya 
toplanmış; samimiyet, iyilik yapma, kesin inanç ve hakkı konuşma bu kimsele
rin temel vasfı haline gelmiştir. Ashab-ı şimal (kitapları sol taraftan verilenler) , 

738 El-Ma'un, 10716-7 .  
739 Et-Tevbe, 9/54. 
740 El-Enfal, 8/3. 
741 Es-Secde, 32/16. 
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ihlas ve samimiyeti Allah' a  ortak koşmakla, başkalarına iyilik yapmayı kötülük 
yapmakla, kesin inancı şüphe ve yalanlama ile, yararlı sözü de batıla dalmak
la değiştirmişlerdir. Bu yüzden hiçbir şefaatçinin şefaati onlara fayda sağlamaz. 
Aralarında kendilerine şefaat edecek biri de olmaz. Çünkü şefaat onlardan düş
müştür ve kendilerine bir yarar sağlamaz. Zira onlar, Allah ' ın gönderdiği öğütten 
yüz çevirmiş, ona boyun eğmemiş, yaban eşeklerin aslandan veya atıcılardan 
kaçtıkları gibi hakkı dinlemekten kaçmışlardır. 

Allah sureyi, kendi dini ve takdirini birlikte zikrederek; insana kabul etme 
veya reddetme hakkı tanıdığına dair delilleri, tevhid ve Rablığının gereklerini 
açıklayarak; bunun onların değil sadece kendi hakkı olduğunu belirterek sona 
erdirmektedir. Allah'ın insana seçme hakkı tanıması adalet; tevhid ve Rablığının 
gereklerini açıklaması ise lütuf ve faziletidir. Birincisi, insanın kendisini kurtara
cak şeyler için çalışmasını ,  araştırmasını ve gayret göstermesini gerektirir. İnsan 
dünyadaki geçimini sağlamak için yaptığı çalışmadan daha fazlasını bu yönde 
harcamalıdır. İkincisi ise , bütün işlerin yönetimi elinde olana yönelmeyi, işlerini 
kolaylaştırması ve kendilerini başarılı kılması için O'ndan yardım istemeyi , O'na 
tevekkül etmeyi ve her işi O'na havale etmeyi gerekli kılar. Yardım istenilen yal
nız Allah'tır ve yalnız O'na güvenilip dayanılır. 742 

Cehennem ehli şöyle söylemektedirler: 

38. Her nefis, kazandığına karşılık bir reh indir; 

39. Ancak sağdakiler başka. 

40-42. Onlar Cennetler içindedir. Günahkarlara: Sizi şu yakıcı ateşe 
sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. 

43. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, 

44. Yoksulu doyurmuyorduk, 

45. Batı la) dalanlarla birlikte dalıyorduk, 

46, 47. Yakin bize gelinceye kadar biz, din gün ünü (hesap ve ceza 
gününü) ya/anlardık. 

742 Et-Tibyan fi aksami' !-Kur"an, 1 63- 1 74. 
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Tefsiri : 

Tefsir ehli , ayette geçen 'Yakin' sözcüğünün burada 'ölüm' anlamında oldu
ğu konusunda görüş birliği içindedirler. Nitekim Osman b. Maz'O.n'un  ölüm kıs
sasının anlatıldığı sahih bir hadiste , Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurmuştur: Osman' a artık Rabbinden yakin (yani kesin gerçek olan ölüm ve 
içindekiler) gelmiştir. 743 

Allah, kendi kelamından ve onu düşünmekten yüz çevirenlerin halini bir 
benzetmeyle şöyle açıklamaktadır: 

, ' . �ts � f  c.1 � _;J. �.JŞBI l/- H1  W � f At �Gı �W ��!; W ... ' � o ' � �)� � � j 4 o • , � y��: , � � 
48. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 

49-51 . Böyle iken onlara ne oluyor ki, adeta arslandan ürküp kaçan 
yaban eşekleri gibi (hala) öğütten yüz çeviriyorlar? 

Tefsiri : 

Allah bu ayette, Kur'an'dan nefret edip ondan yüz çevirenleri, arslan veya 
atıcıları görüp kaçan yaban eşeklerine benzetmektedir. Bu, mükemmel bir ben
zetme ve mukayesedir. Çünkü Allah ' ın kelamından yüz çevirenler, Allah' ın pey
gamberini gönderdiği şeyleri bilmemede yaban eşeklerine benzerler. Bu eşekler 
bir arslan veya atıcının sesini işittiklerinde, akıllan baştan gitmişçesine şiddetle 
ürküp kaçarlar. Bu benzetme, yalanlayanlar için oldukça ağır bir kötülemedir. 
Zira onlar, yaban eşeklerinin tehlike ve ölümden kaçtıkları gibi, kendi mutluluk 
ve gerçek hayatlarının bulunduğu hidayetten yüz çevirip kaçmışlardır. 

Ayette geçen 'Müstanfirah' (şiddetle ürküp-kaçan) sözcüğü, 'en-Nafira' 
(ürküp-kaçan) sözcüğünden daha beliğ ve geniş anlamlıdır. Zira birincisi, şiddetli 
ürkmeden dolayı birbirini ürkütme, ürkmeye teşvik etme anlamı içerir. İstif'al 
babı, normal mücerret fiilden bir miktar daha fazla istek bildirir. Sanki birbirlerine 
ürkmeyi tavsiye ederler, bu konuda bir anlaşmaya varmışlardır. 'Müstanfirah' 
sözcüğünde 'fa' harfini üstün ile 'Müstanferah' şeklinde okuyanlara göre ayetin 
anlamı şudur: Onlar arslandan kaçan ürkütülmüş eşekler gibidir. Yani arslan, 
şiddet ve gücü ile onları ürkmeye ve süratle kaçmaya zorlamıştır. 744 

743 Medaricü's-salikin, 1/103-104. Hadisin tahrici için bkz. Fatiha suresi tefsiri, 1/205. 
744 l ' lamü' l-müvakki'ln, 1/215-216 .  
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52. Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sa-

hifeler (ilôhf vahiy} verilmesini istiyor. 

53. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. 

54. Hayır! Gerçekten o, bir öğüttür. 

55. Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır. 

56. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. 
Sakın ı lmaya layık olan da O' dur, mağfiret sahibi de O' dur. 
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30. İşte o günde sürülüp götürülmek yalnız Rabbinin huzuruna ola-
cak. 

31 . O, tasdik de etmemiş, namaz da kılmamış, 

32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. 

33. Sonra da gerine gerine taraftar/arın ın yanına gitmişti. 

34. Sana layıktır, (o azab) evet sana layıktır; 

35. Sonra yine sana layıktır; tekrar tekrar sana layıktır . . .  

36. Yoksa insan başıboş bırakılacağın ı  m ı  san ır? 

37. O dökülen meniden bir damla değil miydi? 

38. Sonra o, bir sülük gibi yapışan kan pıhtısı olmuş, sonra (Allah 
onu} yaratmış, düzenlemiştir. 

39. Ondan erkek ve dişi iki sınıf yaratmıştır. 

40. Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? 

Tefsiri : 

Allah (c .c )  "Hayır . . .  Kıyamet gününe yemin ederim . Yine hayır, kendini kı
nayan nefse (nefs-i lewameye) yemin ederim" buyurmaktadır. 

Bu yemin amellerin karşılığının verilmesinin gerçek olup onları hak eden
lerin kimler olduğu manalarını içermektedir. Bu ise peygamberlik, Kur'an ve 
ahiretin varlığını içermektedir. Allah (c.c} nefislerin bilmeye ve iman etmeye ihti
yaçlarından dolayı bu üç şeye yemin etmekte, peygamberine de bunlara yemin 
etmeyi emretmektedir. Şu ayet-i kerimelerde olduğu gib i :  "O (azap) bir gerçek 
midir? diye senden haber istiyorlar. De ki: Evet, Rabbime anda/sun ki o şüphe
siz gerçektir ve siz aciz bırakacak değilsin iz. "745 , "İnkarcılar: Kıyamet bize gel
meyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı b ilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size 
gelecektir "746 , " İnkar edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki : 
Hayır! Rabc ; rne andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size ha
ber verilecektir. 747 

İşte Allah (c .c) dördü·ıcüsü olmayan bu üç yerde peygamberine kendisinin 
yemin ettiği nübüvvet (pe;ıgamberlik ) ,  Kur'an ve kıyamet hakikatlerine yemin 
etmesini emretmektedir. 

Allah (c.c) kullarına yemin etmiş, yaratıklarının en doğrusuna -sallallahu aleyhi 
vesellem- onlara yemin etmesini P-mretmiştir. Üzerine yemin ettiklerinir varlığına 
kat' i  deliller getirmiştir. Ancak zalimler inkar ve yalanlamadan başka b ir şeye 
yanaşmazlar. 

745 Yunus.53 , 
746 Sebe.3 , 
747 Teğabun.7 : 
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Buradaki yemin edilen nefsin özel mi genel mi  olduğu hususunda ilim ehli ,  
"levvame"de geçen üç görüşe binaen iki görüşe ayrılmışlardır. 

İbn Abbas -radıyallahu anh-: Kıyamet günü her nefis kendisini yerecektir. Takva 
ehli daha çok amel işlemediği, şaki ise kötü halinden dönmediği için kendisini 
yerecektir. Bunu Ferra tercih etmiş, şöyle demiştir: "İyi veya kötü her nefis ken
disini yerecektir. Hayır ve iyilikler işlemişse "daha fazla yapsaydım" diye, kötü 
ameller işlemişse "keşke işlemeseydim" diye kendisine kızacaktır. 

İkinci görüş: Belli bir kesimin yerinmesidir. Hasan-ı Basri: Bu, mü'min ne
fistir. Vallahi sen mü'mini daima kendisini yerer görürsün . Çünkü her yaptığı 
işte kendisini kusurlu görüp pişman olur ve kendisini kınar, yerer. Günahkar ise 
kendisini hiç azarlamadan yoluna devam eder, demiştir. 

Üçüncü görüş: Sadece kafirin nefsidir. Katade ve Mukatil : Bu, ahirette 
Allah ' ın (c.c) emirlerine karşı ağır davrandığından dolayı kendisini yeren kafir 
nefistir, demişlerdir. 

Hocamız şöyle demiştir: En kuvvetli ihtimalle kasıt her insanın nefsidir. Çün
kü her insan kendisini yerer. Nitekim Allah (c.c)  şu ayet-i kerimede ayrım gözet
meksizin bir bütün nefis türüne yemin etmiştir: "Nefse ve ona birtakım kabili
yetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki "748 
Çünkü her insan, e mredildiği hususlarda kendisini veya başkasını yerecektir. 

Sonra bu yergi bazen güzel, bazense kötü olur. Allah' ın (c .c) şu ayet-i kerime
lerde buyurduğu gibi :  "Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. (Niha
yet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz"749,"  (Bunlar) 
Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir 
kimsenin kınamasına aldırmazlar) . "750 Bu kötü bir yergidir. 

Buhar! ve Müslim' deki Adem (a.s)  ile Musa (a.s ) ' ın birbirlerini yerme kıssa
sında Adem (a.s)  Musa (a .s ) 'a şöyle demiştir: "Beni, Allah' ın  (c.c) ben yaratıl
madan önce takdir ettiği bir şey için mi yeriyorsun?" Rasulullah -sallallahu aleyhi 
vesellem- "Adem,  Musa'yı yendi" buyurmuştur751 . 

İşte Allah (c.c) şu ayet-i kerimelerde olduğu gibi levvame nefsin bu niteliğine 
yemin etmiştir: "Gerçekten insan rabbine karşı çok nankördür"752, "Rabbin hakkı 
için, mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz"753 "Doğrusu sizin çalışmaların ız 
çeşitlidir"754 

748 Şems.7,8 : 
749 Kalem.31 ,30 : 
750 Mfüde.54 : 
751 Buhar!, Kader (6614) ;  Müslim (2652) 
752 Adiyat.6 : 
753 Hicr.92 : 
754 Leyl .4 : 
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Her nefis kendisini yerer. Bahtiyar iyi nefis kötülükleri yapıp iyilikleri terk 
etmesini yererek hemen tevbeye koşar. Bedbaht nefis ise bunun tersini yapar 
(yani,  gününü gün edemediği, dilediği gibi eğlenip yaşamadığı için kendisine 
kızar) .  

Allah (c .c) b u  yeminde hem amellerin karşıl ığının verildiği yer ve mekan 
olan kıyamet günü ile bunları işleyen nefs-i lewameyi birlikte zikretmiştir. Allah 
(c.c) nefsin kendisini yerici özelliğini belirtmek suretiyle onun, kendisine hayır ve 
şerri bildirecek, gösterecek, irşad ve ilham edecek, böylece hayrı isteyen ,  gös
teren,  şerri ise sevmeyen ve ondan kaçınan kılacak, böylece onu yergiden ve 
yerdiğinin şerrinden kurtaracak şey şiddetle ve zorunluluk derecesinde ihtiyaç ve 
fakir olduğu hatırlatmasını yapmıştır. Nefis hep kendisini yerici ve sürekli tered
düt halinde olduğundan tek bir hal üzere duramaz. 

Çünkü bu nefis dünya ve ahiretinde kendisine en faydalı olanı tanıtacak, 
kendisinde etki edecek, fırsatları kaçırdığında yerecek, böylece bahtlı biriyse 
bunlardan tevbe etmesini sağlayacak birine muhtaçtır. Böylece onu haklı çıka
racak b ir hücceti bulunur ve kıyamette kendisini yermesi gerçekçi bir yergi olur. 
Zira halıkı ve yaratanı Allah (c .c) onu bunda mazur görmüştür. Böylece kendini 
yerme sıfatında nefsin peygamberlik ve Kur'an' ı tasdik etmesinin zorunlu olup 
ondan bigane kalamayacağına, salah ve felahının onsuz olamayacağına işaret 
vardır. Nefsin kendisini asıl yerdiği ve yergi konusunun etkisinin ortaya çıktığı yer 
tekrar yaratıldığı yer olduğundan dolayı bunlar birlikte zikredilmişlerdir755. 

Allah (c .c)  "Insan Biz onun kemiklerini asla toplayıp bir araya getirmeye
ceğimizi mi zanneder? Evet, Biz parmak uçların ı  bi le toplayıp düzenlemeye 
kadiriz. Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister. "Kıyamet günü de 
ne zamanm ış?" diye sorar" (Kıyamet: 3-6) . 

Allah (c .c) bu ayetin ardından insanı,  Allah'ın (c .c)  insanın dağılıp çürüdük
ten sonra kemiklerini bir araya getirmeyeceği zan ve düşüncesinden dolayı tenkit 
etmiş, sonra O'nun (c .c)  gücünün başka kemikleri de toplamaya yeteceğini ha
ber vermiştir. Böylece düşmanlarının inkar ettiği fii l ine ona gücünün yetmesini 
delil getirmiş, buna gücü yetmesinin gücü yettiği şeyin gerçekleşmesini gerektir
diğini haber vermiştir. 

Mana şöyledir: Bilakis biz kemikleri , hem de parmak uçlarını toplayıp dü
zenlemeye güç yeter halde bir araya toplamaya kadiriz. Bu gizli manaya "bela: 
bilakis" kelimesi delalet etmektedir. Çünkü bu, daha önceki olumsuzluğu olum
lulaştıran harftir. Onun için fiile delalet eden harf zikredilerek fiil zikredilmeye 
gerek duyulmaz. Böylece ayet fiile delalet etmiş, Allah ' ın (c .c)  buna kadir olduğu 
ise yalanlayıcıların sözlerine cevaben zikredilmiştir. 

755 Tibyan: 14-18. 
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Parmak uçlarının zikredilmesinde bir hikmet daha var : parmak uçları bede
nin en son meydana gelen bölümüdür. Kimin ince, küçük ve zarafetine rağmen 
parmak uçlarını ve son yaratılan yeri yaratmaya kadirse bunlardan ötesini ya
ratmaya daha kadirdir. Bu insanlar yok olup çürüdükten sonra kemiklerin tekrar 
toplanmasını uzak bir ihtimal görünce, onlara "Biz daha çok dağılıp un haline 
gelmiş yerleri de, bedenin en uçlarını da -ki onlar parmak uçları ve eklemleridir
yaratmaya ve düzenlemeye kadiriz. 

Bir grup buna şu manayı vermiştir: Biz ellerinin ve ayaklarının parmaklarını 
tekrar var etmeye, onu deve nalı ve merkep ayağı gibi tek bir şey haline getir
meye kadiriz. Dilersek parmakları birbirinden ayrı değil bitişik yapıp, eklemle
ri ve parmak uçları bulunan bu birbirinden ayrı parmaklarla yapmakta olduğu 
açıp kapama ve benzeri hareketlerin hiçbirini  yapamaz ve ihtiyaçlarını göremez 
hale getirebiliriz . Bu, İbn Abbas ile çoğu müfessirlerin görüşüdür. Bu görüşe göre 
mana şöyledir: Biz dünyada parmak uçlarının kemiklerini ayrı değil tek bir parça 
haline getirmeye kadir iken, ayrıldıktan sonra bir araya toplamaya nasıl kadir 
olamayız? 

Bu, ilkinden farklı bir husus için getirilen delildir. Zira burada, Allah ' ın ,  dağıt
tıktan sonra kemikleri bir araya toplama gücüne delil getirilmiştir. 

Bu tefsirlerin hepsi de güzeldir ve her birini kuwetli ve tercihe şayan kılan 
hususlar vardır. 

Birincisini kuwetli kılan husus asıl maksadı içermesidir. Zira bu, kafirlerin 
inkar ettikleri şeydir. Hem de bunda söz dizimine ve kurala riayet edilmiş olur. 
Ayrıca bu söz, kemiklerin dünyada iken toplanması ve ayırt edilmesi değil , ölüm
le dağılmasından sonra ahirette toplanmasını ifade bağlamında gelmiştir. 

Belki de müfessirlerin çoğunun görüşü olan, hatta bazılarınca tek görüş ola
rak zikredilen ikinci görüşü tercihe şayan yapan açık ve meşhur bir mucizeyi delil 
getirmesidir. O da parmakların, düzenlendikten sonra bir ele dağıtılması ve bir
birleriyle ilişkili kılınmasıdır. Parmaklar eldeki birbirinden bağımsız parçalardır; 
kişi bazısını açarken bazısını kapatır, biriyle iş yaparken diğeri durur. Ama hepsi 
tek bir elde olup bunları tek kol bir ara�,;a getirmiştir. Allah (c .c) dileseydi bunları 
avuç içi gibi tek boyda ve aynı nitelikte yapardı da kişi bunların birbirinden ayrı 
olmalarının getirdiği fayda ve güzelliklerden mahrum kalırdı .  Böylece bu Allah' ın 
(c .c) kulların kemiklerini öldükten sonra toplamaya gücünün yeteceğine en bü
yük delildir. 

Allah (c .c )  daha sonra insanın kötü halini, günah ve masiyetlerde ısrarını, 
Allah' ın (c.c) kemiklerini toplayıp dirilteceği günden korkmadığını ve çekinmedi
ğini; bilakis ömrü boyunca günahları istemesini, içinde bulunduğu anda günah 
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işlemekte olup yarın ve sonrası için de yine günahı arzulayacağım haber vermek
tedir. Bu, Allah'tan (c.c} ve ahiret gününden korkan kimsenin tersidir. Geçmişe 
pişman olmaz, içinde olduğu anda günahtan sıyrılmaz, onu gelecekte terke niyet 
etmez. Bilakis sürekli günah işlemede kararlıdır. Bu tövbe eden ve dönen kişinin 
zıttıdır. 

Allah (c.c) daha sonra onu buna iten sebebi zikretmiştir ki o da onun kıya
met gününü uzak bir ihtimal olarak görmesidir. Bu onun vukubulacağını inan
makla birlikte zamanını uzak görme değildir. Bilakis vukubulmasını tamamen 
inkardır. Nitekim başka bir yerde onların "Bu uzak bir dönüştür"756 dediklerini 
ifade buyurmuştur. Yani "vukuu uzak bir ihtima:dir." Bu , aralarında İbn Abbas 
-radıyallahu anh- ile öğrencilerinin bulunduğu bir grup müfessirin görüşüdür. İbn 
Abbas -radıyallahu anh-: Günahı öne alır ve tevbeyi erteler, demiştir. Katade ve 
İkrime: Allah'a (c.c) isyanında adım adım ilerler, günahlarından sıyrılmaz, de
mişlerdir. 

Ayetin manasıyla ilgili bir başka tefsir daha vardır ki o da şudur: bilakis insan 
önündeki yeniden dirilmeyi ve kıyamet gününü yalanlar. Bu İbn Zeyd' in görüşü 
olup İbn Kuteybe ve Ebu İshak tercih etmişlerdir. Bunlar buna Allah' ın (c .c} "Kı
yamet günü nerede diye sorar" ayetini delil getirmişlerdir. 

Bu görüşü "bel: bilakis" kelimesi desteklemektedir. Çünkü burada şöyle 
denmektedir: insan bu açıklama ve delile rağmen kıyamet gününe inanmayıp 
onu yalanlamayı tercih etmektedir. Bunu tercih edici unsurlardan biri cümlenin 
günahkarı ve faciri yerme değil tamamen kıyamet gününü yalanlayanı yerme 
maksadıyla gelmiş olmasıdır. Ayrıca ayetin öncesi ve sonrası buna delalet etmek
tedir. Zira Allah (c .c) "İnsan, Biz onun kemiklerini asla toplayıp bir araya getir
meyeceğimizi mi zanneder? Evet, Biz parmak uçlarını bile toplayıp düzenlemeye 
kadiriz. "  Buyurmuştur. Evvela, kemikleri bir araya getiremeyeceği zannından 
dolayı bu kimseyi tenkit etmiş, sonra buna gücünün yeteceğini belirtmiş, daha 
sonra da onun kıyamet gününü yalanlamak istemesini eleştirmiştir. 

Birincisinde: öldükten sonra Allah' ın (c.c) onu diriltmeyeceğini sanmasını 
eleştirmektedir. 

İkincisinde: tekrar dirilme gününü inkarını , varlığı ve vukuu açık hakikati 
yalanlamak isteyip onu tercihini tenkit etmektedir. 

Daha sonra onun bu yalanlamayı açıkça ifade ettiğini belirterek: "Kıyamet 
günü de ne zamanmış?" dediğini nakletmiştir. Birincisi yalanlamayı istemek, 
ikincisi ise yalanlayıcı sözü telaffuz etmek ve onu konuşmaktır. 

Gördüğün gibi bu kuvvetli bir görüştür. Ancak lafızların bu mananın ka
lıplarına yerleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü "yefcuru" kelimesi yalanlamaya 

756 Kaf.3: 
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değil fısk-ı fücur eylemine delalet eder. Mevsul'ün mecrur ettiği ile birlikte atılıp 
sılanın bırakılması kaideye aykırı istisnai bir durumdur. Çünkü bu görüştekiler, 
"liyefcura emameh" cümlesini "liyekfura bima emame : önündekini yalanlamak 
ister" manası vermişlerdir. Bu mana doğrudur. Fakat bu lafzın ona delaleti açık 
değildir. 

Cevap: Durum öyle . Ancak fiil başka bir fiilin manasını içerdiğinde onun 
tüm hükümlerini alması gerekmez. Bilakis şanı büyük bu dilin yüceliğinden ve 
akıcılığından biri şudur ki; konuşan bir fiil söyler ve o başka bir fiilin manasını 
içerir. içerene o fiilin lafzının hükümleri, diğer fiilin manasının hükümleri uygula
nır. Böylece bir fiil çok kısa b ir şekilde iki fiilin kuwetinde olur. Üzerinde düşünen 
Allah ' ın (c .c) kelamında bundan çok bulur. 

İşte "liyefcura" fiili araya hiçbir harf ve ism-i mevsul girmeden hemen ardın
da "emame: önünde"nin gelmesini gerektirir ki lafzen bu ona verilmiştir. İçerdiği 
mana da harf ve mevsulü gerektirmektedir ki bu da ona manen verilmiştir. İşte 
bu sözün içerdiği lafzi ve manevi hikmetler bunlardır. 

Allah (c.c) yakını uzaktakine tercih edeni yermiştir. Çünkü bu kişi yok olup 
gidecek şeyin zevki için acele etmekte ve baki olanı bırakmaktadır. Allah (c.c) 
bu suredeki her yergi ve tehdidini bu aceleye ve acil olanı sevmeye yöneltmiştir. 
Önündekini inkar etme tercihi onun aceleciliğinden ve yakındakini sevmesinden, 
kıyamet gününü inkarı ise dünyayı çok sevip tercih etmesinden, ondaki nasibini 
kullanma ve vaktinden önce hazlanmada acele etmesinden kaynaklanmaktadır. 
Dünya sevgisi ve aceleciliği olmasaydı ileride ahirette son derece mükemmel 
zevkleri yaşayacaktı . Yine ahireti yalanlaması, ona sırt çevirmesi, namazı terk 
etmesi de aceleciliğinden ve yakındakini sevmesindendir. Rabb teala kendisini 
bunun tersi ile nitelemiştir. Kuluna karşı acele davranmamış, bilakis can köprü
cük kemiğine gelip dayanana ve ölümü kesinleşene kadar ona mühlet tanımıştır. 
İnsan bu daimi yalanlama ve sırt çevirme hali üzere devam eder. Rabb teala 
ise ona aceleci davranmaz, mühlet verir. Ona peyderpey yeni nasihatler verir, 
ayetleri yöneltir, misaller getirir. Allah (c .c) burada onun varlığının başlangıcını ; 
dökülen meniden bir damla iken sonra bir sülük gib: ·,,apışan kan pıhtısı oluşunu, 
sonra Allah' ın (c.c) onu güzel ve mükemmel bir biçi.nde yaratmasını hatırlatmış
tır. Ona baştaki yaratmada da, haberlerini yalanlayıp emirlerine karşı geldiğinde 
cezalandırmada da acele etmemiştir. Bilakis Allah'ın (c .c) yaratması, emretmesi 
ve cezalandırması mühlet vererek, derece derece ve yavaştır. Bu yüzden "İnsan 
hep acelecidir"757 buyruğuyla insanın aceleciliğini yermiştir. 

75 7 İsra. 1 1  · 
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Allah (c .c) "Göz fırladığı, ay tutulduğu; güneş ue ay birarayagetirildiği zaman( dır). 
O günde insan: "Kaçış nereye?" der" (Kıyamet: 7-10) buyurmaktadır. 

Allah (c .c)  burada insanın yalanladığı günü görüp yaşadığındaki halini haber 
vermekte ve şöyle buyurmaktadır: Gözü fırlar. Yani yalanlamakta olduğu garip 
manzaralara şahid olunca gözleri dışarı fırlar. Ay tutulur. Yani ışığı gider, söner. 
Güneş ve Ay, daha önce ayrılar iken bir araya getirilirler. Hatta Allah (c.c) bun
ları , çürümüş halde dağıttıktan ve paramparça ettikten sonra insanın kemiklerini 
bir araya getirmesi gibi bir araya getirir. O gün insana yapıp yapmadığı iyilik 
ve kötülüklerin tümünü, Kur'an'ı peygamberinin göğsünde toplaması gibi toplar. 
Mü'minleri izzet ve ikram diyarı Cennet'te bir araya toplayarak yüzlerine ken
di cemaline bakma ikramında bulunur. Yalanlayıcıları alçaklık ve zillet diyarında 
toplar. O bunların tümüne; insanı damlayan meniden meydana getirdiği, bede
nin tümüne dağılmış parçacıklar halindeki nutfe iken bir araya toplanmış et dilimi 
yapması gibi kadirdir. İnsan ile ölüm meleğini bir araya getirmesi gibi kadirdir. 
Bacakları bir araya getirmesi gibi kadirdir. Bu ya ölmekte olanın bacaklarıdır veya 
ölenin bedenini kabre koymak üzere hazırlayan insanların ayakları ile ruhunu gö
türmek üzere hazırlayan meleklerin bacaklarıdır. Yine Allah (c.c) bunlara insanın 
başına dünya ve ahiret acı ve felaketlerini toplamaya kadir olduğu gibi kadirdir. 

Böyle iken bu insan Allah' ın (c .c) , amelleri ile cezalarını yanında toplamasını 
nasıl inkar edebilir? Mahşer gününde hem cinsleriyle bir araya toplamasını nasıl 
inkar edebilir? Kendisinde Allah'ın (c .c )  emir ve nehyi ile O'na kulluğun bir ara
ya getirmesini; emir ve yasak yöneltilmeden, mükafat ve ceza verilmeden kenr�ı 
haline ve başı boş bırakılmayacağını nasıl inkar edebilir? 

işte bu sure "bir araya getirme ve toplama" manalarını ne kadar ta kapsam
lı biçimde bir araya getirmiştir. Allah'ın evvelkileri ve sonrakilr�riy!e herkesi bir 
araya toplayacağı kıyamet günü ile nefsin keder ve gamların, ırade ve inançların 
toplandığı levvame nefse yemin ile başlamış; başlangıç ve tekrar dirilişi, küçük 
ve büyük kıyametleri, insanların ahiretteki hallerini, yüzlerin nimetler içinde se
vinçle Rabblerine bakanlar ile azap içindeki asık suratlılar olmak üzere ikiye ayrıl
malarını içermektedir. SCıre ruhun bir yerden bir yere intikal ederek bedenin tüm 
parçalarından toplanıp köprücük kemiğine dayanmasın ı içermiştir. 

Allah' ın (c .c) "Onu ezberlemeyi çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdat
ma!" (Kıyame :  16 , 1 7 )  buyruğu ilmi alırken yavaş ve dikkatli olma; işitenin ilim 
öğrenmede aşırı istek ve h ırs ile hocasından ilim alma aceleciliğinin onu hoca
sının sözü bitmeden anlattıklarını almamasını içermektedir. Hatta peygamberini 
terbiye eden yüce Rabbin peygamberine verdiği edeplerden biri vahyi almada 
aceleciliği bırakmasını emredip, Cebrail (a .s )  okumasını bitirene dek sabredip 
bunu bitirmesinin ardından onu onaylamasıdır. İlim öğrencisinin ve işitenin de, 
sözünü bitirene kadar hocasını sabırla dinlemesi, daha sonra ona tekrarlaması 
veya kafasına takılanları sorması, sözünü bitirmeden acele etmemesi gerekir. 
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Allah (c .c)  bu manayı Kitab' ının üç yerinde zikretmiştir. Bu biridir. 

İkincisi: Allah' ın (c .c )  "(Resulüm!) Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak 
indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sayede 
günahtan) korunurlar; yahut da o (Kur'an) kendileri için bir ibret ortaya ko
yar. Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamam/anmazdan 
önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve "Rabbim, benim ilmimi artır" de" buy
ruğudur758. 

Üçüncüsü: Allah' ın (c .c )  "Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen h iç unutmayacak
sın. Artık Allah 'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir. "759 Buy
ruğudur. Allah (c .c)  peygamberine, ona okuttuğunu unutmayacağı garantisi ver
miştir. Bu, okumayı ve ötesini kapsamaktadır760. 

Allah (c.c) "O günde yüzler var ki apaydınlıktır, Rabblerine bakıcıdır/ar. " 
(Kıyame: 22, 23) Buyurmuştur. 

Sen manasını değiştirmedikçe , kastettiği hususunda söz sahibine iftira atma
dıkça bu ayetin,  Allah ' ın (c.c) kıyamet günü gözlerle net bir şekilde görüleceğini 
apaçık ifade ettiğini görürsün. Mutlaka tahrif edeceksen -ki tahrifçiler buna te'vil 
derler- tekrar dirilme, Cennet, Cehennem, terazi ve hesap hakkındaki nasların 
te'vili te'vilciler için daha kolaydır. Kur'an ve Sünnet'te geçen her nas da böyledir. 
Yeryüzündeki nasları te'vil edip onlara başka manalar vermeye çalışan herkes, 
bunun gibi naslar buldukça buna yol bulabilir. Din ve dünyayı bozan da budur. 

Bakmanın, bu ayette bakma mahalli olarak geçen yüze isnadı, onun "gözün 
bakması" manasında açık ifadesi olan "ila: - e, a" ile geçişli yapılması, yüze isnad 
edilen ve ila ile geçişli yapılan "bakma" dan kastın hakikat ve konulduğundan 
başka bir mana olduğuna delalet eden herhangi b ir alametin de bulunmaması; 
Allah ' ın (c .c) bununla yüzdeki gözün yüce Rabb'in zatına bakışını kastettiğinde 
açık ve nettir. 

Çünkü bakmanın (nazar) bağlantısı ve kendi başına geçişli olmasına göre 
birkaç kullanımı vardır. Eğer kendi başına geçişli olursa "beklemek ve gözlemek" 
manasına gelir: "Münafık erkeklerle münafık kadınların ,  müminlere : Bizi bekle
yin (unzurOna: bakın) ,  nurunuzdan bir parça ışık alalım" ayetinde olduğu gibi .  
Eğer "fi: içinde, de/da" i l e  geçişli olursa tefekkür etme ve  ibret alma manalarına 
gelir: "Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah 'ın yarattığı her şeye ve ecelleri
nin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar m ı?"761 ayetinde olduğu gibi .  " ila : . .  e ,a" 
ile geçişli yapılırsa bizzat gözle görme manasını ifade eder; "Meyve verirken ve 

758 Taha. 1 13 , 1 14 : 
759 A'la.6,7 : 
760 Et-Tibyan fi aksami 'l-Kur an s . 147-163 . 
761 c\'raf. 1 85 · 
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olgunlaşt1ğı zaman her birinin meyvesine bakın!"762 ayetinde olduğu gib i .  Bir de 
bakmak gözün bulunduğu yer olan yüze isnad edilirse nasıl olur, siz düşünün! 

Yezid b. Harun şöyle demiştir: Mübarek bize Hasan' dan şöyle aktardı: "Göz 
Rabbine baktı ve onun nuruyla baktı ." 

Şimdi de ey sünnet ehli kişi, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in,  asha
bının, tabiinin ve İslam önderlerinin bu ayeti tefsirlerine bakalım : 

İbn Mirdeveyh, Tefsir' inde şöyle demiştir: Bize İbrahim, Muhammed'den, 
o Salih b .  Ahmed'den , o Yezid b .  Heysem'den, o Muhammed b. Sabah'tan, o 
Mus'ab b .  Mikdam'dan, o Süfyan' dan, o Sevir b .  Ebi Naciye' den, o babasından, 
o da Abdullah b. Amr'dan şöyle rivayet etti : RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem
"Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır" ayeti hakkında: "Parıldamaları 
güzellik ve hoşluklarındandır" buyurdu. "Rablerine bakacaklardır" hakkında da 
"Allah'ın yüzüne bakacaklar" buyurdu. 

EbO. Salih, İbn Abbas' tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: "Yüzler vardır 
ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır" , yani içinde bulundukları nimetlerden dolayı. 
"Ona bakmaktadırlar" yani bizzat gözleriyle hakikaten bakacaklardır. EbO. Salih, 
İbn Abbas' tan -radıyallahu anh- buna benzer bir rivayet daha yapmıştır. Bu, sünnet 
ve hadis ehli her müfessirin görüşüdür763. 

Buradaki bakmanın "mükafatı bekleme" şeklinde tefsiri imkansızdır. Zira 
Allah (c .c) bakmayı (nazar) gerçek bakmanın gerçekleştiği yer olan yüze nis
pet etmiş ve bakma eylemini ifade eden bir kelime ile birlikte geldiğinde "gözle 
bakma" dan başka bir şeyi ifade etmeyen " ila : e ,a" harfi ile geçişli yapmıştır764. 

Allah (c .c) ''Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine 
dayanır, "tedavi edebilecek kimdir?" denir" (Kıyamet: 26,27) buyurmaktadır. 

Yani, orada bulunanları aciz bırakan bu hastalığı kim tedavi edebilecek? 
Yani onu tedavi edecek (rukye) birini arayın. Rukye tıbbın zirvesidir. Denildi ki : 
manası şöyledir: "onu kim yükseltecek ve yukarı çıkaracak; rahmet melekleri mi, 
yoksa azap melekleri mi?" birincisine göre fiil çekimi ''rama yermi: attı , atıyor" 
misali ''raka yerkl" , ikincisine göre ise "şakiye, yeşka: bedbaht oldu, oluyor" 
misali "rakiye yerka" dır. Bunun masdarı rika, birincisininki ise rukye' dir. Birinci 
görüş birkaç yönden daha güçlüdür: 

762 En'am.99 : 
763 Zayıftır .Süveyr b .Ebi Fahite 'yı muhaddisler zayıf saymışlardır .Yalancılık ve Rafızilik.le de 

suçlanmıştır .Bkz :Tehzibu't-Tehzib .2/36 Allah 'ın görülmesi hususundaki hadisler Buhar!, 
Müslim ve diğer hadis kitaplarında büyük bir sahabe topluluğundan rivayet edilmiştir . İbn 
Kayyim) rh .a (Hadi'l-Ervah kitabında bu konuda'30 a yakın hadis zikretmiştir . Oraya baş
vurulsun. 

764 Es-Savaiku'l-Mursele . 194 , 1/193 
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Bir: Her ölü için orada bulunanlar "bunun ruhunu kim yükseltecek?" de
mezler. Bunu sadece meleklerin ölünün ruhunu yükselttiğine ,  bazılarının rahmet 
ve bazılarının azap melekleri olduklarına inananlar söylerler. Rukye, yani dua 
edilmesini istemek ise böyle değildir. Çünkü ölmek üzere olanların hemen tümü 
bunu yaşar. 

İki : Melek ruhu ancak bedenden ayrıldıktan sonra yükseltir. O durumda 
"onu kim yükseltecek?" denir. Bedenden ayrılmadan önce ise ; hasta için orada 
bulunanlardan tedavi edecek birini aramak, onu Allah'a yükselteceklerin kimler 
olduklarını araştırmaktan daha uygun düşmektedir. 

Üç: Rukye yapanın bilinmesi mümkün olduğundan onu sormak güzeldir 
ve öğrenene fayda verir. Allah 'a (c .c) yükseltenin bizzat kim olduğunu bilmek 
ise mümkün değildir ki sorulsun. Hem de "men : kim" edatı ile ancak, soranın, 
belirlendiğinde bilebileceği şeyin belirlemesi istenir. 

Dört: Böylesi bir soruyla ancak, "Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine öde
mesi için Allah 'a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu?"765 gibi 
bir sözden sonra vukubulacak şeyi yapmaya teşvik etmek ve ilgiyi ona çekmek 
kastedilir. Veya bununla ardından zikredilen şeyi yapmayı inkar kastedilir. "İzni 
olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?"766 ayetinde olduğu gibi .  Burada 
da Allah'a (c .c) yükselten kişinin eylemi hakkında bunların hiçbiri güzel olmaz. 
Rukye yapan hakkında ise bunların birincisi güzel olur. 

Beş: Bu söz, Arapların ve başka milletlerin böylesi bir haldeki kişinin im
dadına yetişme çağrısı adetlerine göre söylenmiştir. Allah (c .c) da onlarda ade
ten vukubulan bu olayda sözü aktarmış, sözün sahibine değinmemiştir. Çünkü 
meselede söyleyen değil söylenen söz önemlidir. Adeten insanların birbirlerine 
"ruhunu kim yükseltecek?" diye bir konuşma gerçekleşmez. Dolayısıyla sözün 
alışılagelen ve söylenmesi adet olan manaya hamledilmesi daha evladır. Çünkü 
bu onlara gördükleri ve işittiklerini hatırlatmadır. 

Altı : Bu mana kastedilseydi cümle " ıd ıd W:.:... JWI r .:.r': Kimdir o yüksel
tecek olan?" , "Jl)I  .J": Kimdir yükseltecek olan?" şeklinde olurdu. Bundan baş
kası anlamsızdır. " \;.'.,\ 415 Jlill .J": Sizden şöyle şöyle diyen kimdir?" hadisindeki 
gibi. Bir hadiste de "Şu kelimeyi kim söyledi?" buyrulmuştur767. 

765 Bakara: 245 . 
766 Bakara: 255. 
767 Rufaa b .  Rafi' ez-Zurki'den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve

sellem- arkasında namaz kılıyorduk. Başını rükudan kaldırdığında "Semiallahu limen hami
deh: Allah hamdedeni işitti" deyince arkadan bir adam "Rabbena ve leke'l-hamdu hamden 
kesiran tayyiben mübaraken fih : Rabbimizl Bol, hoş ve bereketli hamdler-övgüler sana ol
sun!"  dedi. RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- namazı bitirince "Konuşan kimdi?" diye 
sordu . . . .  Buhar!, Ezan, (2/332) ;  Tirmizi, Salat, (2/254) ; Ebu Davud, Salat, ( 1/146) .  
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Yedi : "men: kim" edatıyla birkaç şey arasından belirlenme istenir. "Bunu 
kim yaptı?" ve "Bunu söyleyen kim?" cümlelerindeki gibi . Aslında birinin bir 
şey yaptığı ve söylediği bilinmekte , ancak bizzat kim olduğu bilinmemektedir. 
Kişi de bazen "men: kim" , bazen "eyy: hangi" edatıyla onun kim olduğunun 
belirlenmesini ister. Hastanın etrafındakiler ise bu sorularıyla ruhu Allah'a (c .c) 
yükseltecek meleğin hangi melek olduğunu sormamaktadırlar. 

Şayet: Bilakis, onlar onun ruhunu rahmet veya azap meleklerinin yükselte
ceğini bilmekte , bizzat hangilerinin yükselteceğini ise bilmeyip muhataptan on
ları belirtmesini istemektedirler, denirse; deriz ki: Onlar hangisinin olduğunun 
öğrenilemeyeceğini bilmektedirler. Öyle iken işitenin hangisinin olduğunu bilme 
ve belirtme imkanı olmayan bir şeyi belirtmesini nasıl isteyebilirler? 

Sekiz: Ayet esasen ölmekte olan kişinin ve beraberindekilerin ondan ümit 
kesip ölüm sebeplerinin kesinleşmesini; ölümün kesin biçimde gelip faydası 
dokunacak hiçbir şeyin kalmamasını ve ölümden kurtaracak hiçbir şeyin bu
lunmamasını; bilakis hastanın mecburen orayı terk etmekte olduğu kanaatini 
taşıması halini açıklamak için gelmiştir. Oradakiler normal hayat sebeplerinin 
onun hayatta kalmasında hiçbir etkisinin kalmadığını öğrenmişlerdir. Onun için 
de dua ve yakarışlarla getirilebilecek doğal dışı olağanüstü sebepleri aramakta 
ve "Kimdir ona dua edecek?" demektedirler. Yani : bu hastayı ölüme götürecek 
sebeplerden kim kurtaracak? Zira o dönem insanları arasında rukye, ilacın kar 
etmediği durumlar için kullanılırdı .  

Dokuz: Böylesi bir ifadeyle ancak "olumsuzluk" ve "uzak görme" manaları 
kastedilir. Bu, ayetteki iki ihtimalden biridir. Yani: "Sahibi bu hale geldikten son
ra onu bu beladan kurtarabilecek hiç kimse yoktur. " Dolayısıyla bu sözle, rukye 
yapacak biri aranmamakta, rukyenin faydasının uzak ihtimal olduğu ifade edil
mektedir. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi: "Kendi yaratılışın ı  unutarak bize karşı 
misal getirmeye kalkışıyor ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor"768 . 
Yani, bu hale geldikten sonra onu diriltecek hiç kimse yoktur. İşte bu mana kaste
dildiyse mananın "onu kim yükseltebilir ki?" olması imkansızdır. istek manasında 
ise o durumda da "yükseltecek melek" kastedilmesi imkansızdır. Nitekim biz de 
böylesi bir durumda bu cümlenin istek veya inkar manasında kullanıldığını söy
ledik. O durumda bir sonraki sebepte deriz ki : 

On: Bu cümlede ya talep veya uzak görme vardır. Talepte ya bir şeyin ya
pılması veya belirlenmesi istenmektedir. Açıkladığımız sebeplerden dolayı bu 
manaların hiçbirinin yükseltme manasına yorulması mümkün değildir. Doğru
sunu en iyi Allah bilir769. 

768 Yasin .78 : 
769 Tibyan ,s. 147-1 63 .  
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Allah (c.c) "Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanır?" (Kıyamet: 36) bu
yurmaktadır. Başıboş, yani kendi haline. İmam Şafü: ona emirlerin verilmeyece
ğini ve yasakların konmayacağını mı sanıyor diye tefsir etmiştir. Başkası : Mükafat 
ve ceza görmeyeceğini mi sanıyor? Demiştir. Doğru olan her ikisidir. Çünkü 
mükafat ve ceza emir ve nehyin sonucudur. Emir ve nehiy kulluğun yapılmasını 
istemek ve dilemektir. Kulluğun hakikati ise emir ve yasaklara uymaktır. 770 

İşte Allah (c .c) böyle sanan kimseyi tenkit etmiştir. Bu ise onun, Allah' ın 
(c.c) hikmet ve izzetinin kabul edemeyeceği çirkin bir şey olduğunu, ona yakış
madığını göstermektedir. Bu yüzden Allah (c .c} , onu başı boş bırakmayacağına, 
"O dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra o, bir sülük gibi yapışan kan 
pıhtısı olmuş, sonra (Allah onu) yaratmış, düzenlemiştir . . . "771 ayetlerinden itiba
ren slirenin sonuna kadarki ayetleri delil getirmiştir. Onun çirkinliği sadece şeriat 
tarafından bilinmiş olsaydı buna şeriatta bildirilene aykırı olması, bize öğrettiği 
ve bildirdiğinden farklı olmasıyla cevap verilirdi. Ona karşı çıkılması onun haddi 
zatında çirkin olmasından değil , bilakis haber verdiğinden farklı olmasındandır. 
Bilindiği gibi bu sözden kasıt bu değildir772. 

Allah (c.c) bu ayetleri insanın başıboş, emir ve nehiyden, mükafat ve ceza
dan uzak bırakılmayacağına, hikmet ve kudretinin bunu reddettiğine delil ge
tirmiştir. Çünkü insanı dökülen meniden bir damladan sülük gibi yapışan kan 
pıhtısına, ondan bir çiğnemlik et parçasına dönüştüren; sonra onu yaratıp onda 
kulak ve gözünü yaran; ona enerj isini oluşturan duyular, kuvvetler, kemikler, 
yetenekler, sinirler ve ilikler yerleştiren; yaratmasını son derece sağlam ve muh
kem yapan; ona bu eksiksiz ve en güzel şekil ve biçimde dünyaya getiren Allah 
(c.c) onu ikinci defa hayata döndürmek ve yeniden inşa etmekten nasıl aciz 
kalır? Veya hikmeti ve insana verdiği bu ihtimam nasıl onu başıboş bırakmasını 
gerektirebilir? Allah' ın (c .c) hikmeti buna yakışmaz ve kudreti bunu yapmaktan 
aciz kalmaz. 

Şimdi bundan daha kısa olması imkansız bu kısa sözle ortaya konan hayret 
verici delillere , daha açığı hayal edilemeyecek kadar açık beyana ve akılların 
ondan daha yakınına ulaşamayacağı temel ve esaslı yaklaşıma bak. 773 

770 Medaricu 's-salik'ln . 1/98 
771 Kıyame.38 ,37 : 
772 Medaricu 's-salik'ln. 1/238 
773 Es-Savfüku'l-Mursele s.481 ,480 . 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  İnsan üzerinden öyle uzun süre geçti ki, o, anı lmaya değer bir şey 
değildi. 

2. Gerçekten biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu sınar duru
ruz. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık. 

3. Gerçekten Biz ona yolu gösterdik, ister şükredici olsun, ister nan
kör (bir kô.fir) olsun. 

4. Gerçekten Biz kô.firler için zincirler, tasmalar ve alevli bir ateş ha
zırlamışızdır. 

5. Şüphesiz ki iyiler kô.fur karıştırılmış bir kô.seden içerler. 

6. (0) Allah 'ın (has) kullarının kendisinden içtikleri ve diledikleri gibi 
akıttıkları bir pınardır. 

7. Onlar adakları (nı) yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir günden 
korkarlar. 

8. Yemeğe olan sevgilerine rağmen, yoksula, yetime ve esire yemek 
yedirirler. 

9. "Biz size, ancak Allah 'ın rızası için yediriyoruz. S izden ne b ir kar
şılık, ne bir teşekkür isteriz. 

1 0. "Çünkü biz, Rabbimizden asık yüzlü, çatık kaşlı bir günden kor
karız. " 

1 1 .  Bundan dolayı Allah da bu günün şerrinden onları korur ve on
lara bir güzellik, bir sevinç verir. 

1 2. Sabretmeleri sebebi ile de onları Cennet '/e ve ipek (elbise) ile 
mükô.fatlandırır. 

13. Orada tahtlara yaslanır/ar. Orada güneş (sıcağı) da görmeyecek
lerdir, soğuk da. 

14 .  Gölgeleri, üzer/erine yakın olup meyveleri ise alabildiğine boyun 
eğdirilmiş halde olacaktır. 

15 .  Etraflarında gümüşten kaplar ve billurdan sürahiler dolaştırılır. 
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1 6. (Evet) miktarların ı  kendilerinin tayin ettiği gümüşten billur (gibi) 
kaplar. 

1 7. Onlara orada katkısı zencefil olan kadeh(ler) le içirilir. 

1 8. Orada "Selsebfl" diye adlandırılan bir pınar vardır. 

1 9. Etraflarında ölümsüz, yeni yetişmiş çocuklar da dolaşır. Onları 
gördüğün zaman kendilerin i  saçı lmış inci sanırsın. 

20. Nereye bakarsan orada pek çok nimetler ve büyük bir saltanat 
görürsün. 

21 . Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş
ten bileziklerle süslenmiş/erdir ve Rabbleri onlara son derece temiz bir 
şarap içirmiştir. 

22. Işte bu, gerçekten sizin için bir mükafattır. Yaptıklarınızın karşılı
ğını da fazlası ile görmüşsünüzdür. 

23. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ı sana kısım kısım Biz indirdik. 

24. O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan günahkar veya 
nankör hiçbir kimseye itaat etme! 

25. Sabah ve akşam da Rabbinin ismini zikret! 

26. Gecenin bir kısmında O'na secde et. Gecenin uzun bir bölümün
de de O'nu tesbih et! 

27. Gerçekten bunlar, o çarçabuk geçen i  (dünyayı) severler, ama çok 
ağır b ir gün ü  de arkalarına atarlar. 

28. Onları Biz yarattık ve yaratılışların ı  Biz pekiştirdik. Dilediğimiz 
vakitde onlar gibi/erin i  değiştiririz. 

29. Şüphesiz ki bu (sure) bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine doğru 
bir yol alır. 

30. Ama Allah dilemedikçe de siz dileyemezsin iz. Çünkü Allah en iyi 
bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. 

31 . Dilediğini  rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için çok acıklı 
bir azab hazırlamıştır. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayan
lara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara 
anda/sun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) m utlaka gerçekleşecektir. 

8. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, 

9. Gök yarıldığı zaman, 

1 0. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, 

1 1 .  Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belir-
lendiği zaman (kıyamet gerçekleşir) . 

12.  (Bu) hangi güne ertelenmiştir? 

13.  Hüküm ve ayırım gününe. 

14. Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin. 

1 5. O gün vay yalan/ayanların haline! 

1 6. Biz öncekileri helak etmedik mi? 

1 7. Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. 

1 8. Biz suçlulara işte böyle yaparız. 

1 9. O gün vay yalanlayan/arın haline! 

20. Biz sizi bayağı b ir sudan (meniden) yaratmadık mı? 

21 , 22. Sonra onu belli b ir  süreye kadar sağlam bir yerde (ana rah
minde) tuttuk. 

23. Sonra da ona ölçülü bir b içim verdik. Biz ne güzel b içim veren
leriz! 

24. O gün vay yalan/ayanların haline! 

25, 26. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yap
madık mı? 

27 .  Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı ,  size tatlı b ir  su içirmedik 
mi? 

28. O gün vay yalan/ayanların haline! 
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29. Onlara şöyle denecek: "Yalanlamakta olduğunuz şeye (Cehen
nem azabına) gidin . "  

30, 31 . "Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, -J n e  gölgelendirir ne de 
alevden korur. " 

32. Şüphesiz Cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar 
saçar. 

33. Bunlar sanki birer kızıl devedir. 

34. O gün vay ya/anlayanların haline! 

35. Bu, konuşamayacakları gündür. 

36. Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler. 

37. O gün vay yalan/ayanların haline! 

38. Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya top-
lamışızdır. 

39. Eğer bir tuzağın ız varsa, haydi bana tuzak kurun! 

40. O gün vay ya/anlayanların haline! 

41 . Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar baş-
larındadır/ar. 

42. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. 

43. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. "  

44. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 

45. O gün vay yalan/ayanların haline! 

46. Ey inkar edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphe-
siz sizler suçlularsınız. 

47. O gün vay ya/anlayanların haline! 

48. Onlara, "Rüku edin (namaz kılın)" dendiği zaman rüku etmezler. 

49. O gün vay yalan/ayanların haline! 

50. Onlar artık ondan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar? 

Tefsiri : 

"Mürselat: gönderilenler" kelimesi; hem "melekler" diye tefsir edilmiştir 
ki bu EbCı Hureyre'nin -radıyallahu anh-, Mukatil ' in rivayetine göre İbn Abbas' ın 
-radıyallahu anh- ve bir grup ilim ehlinin görüşüdür; hem "rüzgarlar" diye tefsir 
edilmiştir ki bu İbn Mes 'ud, iki rivayetten birine göre İbn Abbas ve Katade'nin 
görüşüdür; hem "bulutlar" diye tefsir edilmiştir ki bu Hasan-ı Basri' nin görüşü
dür; hem de "peygamberler" diye tefsir edilmiştir ki bu da Ata' nın İbn Abbas' dan 
-radıyallahu anh- rivayetidir. 
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Ben derim ki: Allah (c .c} melekleri gönderir, peygamberleri gönderir, rüzgar
ları gönderir, b�lutları göndererek dilediği yere sürükler ve yıldırımları da gönde
rerek dilediklerinin üzerine düşürür. Dolayısıyla göndermesi bunların tümünde 
gerçekleşir. Allah' ın (c.c) göndermesi iki çeşittir. Biri; elçilerini ve peygamberle
rini göndermesi gibi sevdiği ve razı olduğu bir "dini gönderme"dir. Diğeri mah
lukatından bazılarını göndermesidir. Bu da iki çeşittir. Biri sevdiği ve razı olduğu 
göndermedir; yaratıklarının işlerini düzenlemek için melekleri göndermesi gibi .  
Diğeri razı olmadığı, bilakis sevmediği ve gazap ettiği bir göndermedir; kafirlerin 
üzerine şeytanları göndermesi gibi .  

Burada yemin edilen "gönderilenler" , "urf" ile kayıtlanmıştır. Urf, ya kö
tünün zıttıdır ki o durumda göndermeden kasıt Allah'ın (c .c} melekleri gönder
mesidir ve buna rüzgarları, yıldırımları ve şeytanları göndermesi girmez. Veya 
kasıt peygamberleri göndermesidir. Ancak bu kastedilmiş olsaydı (müennes 
şeklinde) mürselat değil, (müzekker şeklinde} mürselln denirdi. Çünkü peygam
berlere "mürselat: gönderilen şeyler" denmesi fasih değildir. (Aslı �L_,.. ..;..ıt,, L..,;.
imişçesine) "Mürselat"ı gizli bir "cemaat: topluluklar" kelimesine sıfat yapmak ise 
bu kelimenin b ilinen kullanımına aykırıdır. Çünkü "mürsel: gönderilen" kelimesi 
Kur' an-ı Kerim' de çoğul yapılırken hiç cem-i müennes olarak gelmemiş(mürselfü) , 
hep cem-i müzekker (mürselun/mürselln} gelmiştir. Ayrıca bu kelimenin , sonraki 
ayetlerde yemin edilen şeylerle birlikte gelmesi de bunun peygamberler diye 
tefsir edilmesine uygun düşmemektedir. Bir de şu var; peygamberler Kur' an-ı 
Kerlm'de hiç yemin edilenler olarak gelmemiş, sadece Üzerlerine yemin edilenler 
olarak gelmiştir. Şu ayet-i kerimelerde olduğu gibi: ''Allah 'a anda/sun ki, biz sen
den önceki milletlere (peygamberler) gönderdik"774. "Ya sfn. Büyük hikmet dolu 
Kur'ôn'a anda/sun ki sen kesinlikle gönderilen peygamberlerdensin. "775 

"\.! f' .. :.d ...... _,..JIJ" deki "urf" kelimesi eğer at yelesi ve horoz ibiği gibi "bir 
şeye tabi ve onun eki" manasında ve ".ı.,.-IJ � .r ..ı)l; Jl l..T"L;J\ :  İnsanlar filan kişi
ye yönelmede ve yakınlaşmada yarışıyorlar, peşpeşe koşuyorlar" cümlesindeki 
manada (peşpeşe, ardı ardına manasında} ise; mürselat' ın rüzgar olması müm
kündür. Bunu, "asıfat: şiddetle esen" ile "naşirat: yayan"ın buna atfı destekle
mektedir. "Naşirfü: yayanlar" sanki yeni bir yemindir ve bu yüzden vav harfiyle 
getirilmiştir. 

Sonra "farikat: ayırt edenlere" ve "mülkiyat: getirip bırakanlara" tekrar "fa" 
ile atfedilmiştir. Bu da "förikat: ayırt edenler" ile "mülkiyat: getirip bırakanlar" ın 
"naşirfü: yayanlar" ile ilişkili olduğu zannını vermektedir. 

------ --------
774 Nah!, 63 . 
775 Yasin .  1 -3 .  
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Mürselat' ın rüzgarlar olması mümkün olduğu gibi melekler olması da müm
kündür. Veya ikisini birden kapsamaktadır. Çünkü "peşi peşine gönderme" bu 
iki şey için kullanılır. Bunu, rüzgarları sürüklemek ve şuraya buraya götürmekle 
görevlendirilmeleri desteklemektedir. Bunun rüzgar olmasını "şiddetle esenler" 
manasındaki "asıfüt" ın ona "hemen ardından" ve "dolayısıyla" manalarını içe
ren "fü" harfiyle atfedilmesi desteklemektedir. Sanki rüzgarlar gönderilmiş ve 
onlar da şiddetle esmişlerdir. 

Mürselat'ın melekler olduğunu tercih edenler "zira onlar sür'atle giderlerken 
rüzgar gibi esip geçerler" demişlerdir. 

Çoğunluk mürselat'ın rüzgar olduğu görüşündedir. 

Üçüncü bir görüş daha vardır ki ona göre de kasıt, Meleklerin kafirin ruhunu 
şiddetle silip götürmeleridir. Nitekim "asafa bişşey' i " ,  helak ve yok etti manasına 
gelir. A'şa şöyle demiştir: 

Zırhlıyı da, korumasız çıplağı da siler süpürür. 

Bunu Ebu İshak rivayet etmiştir. Ancak bu zoraki çıkarımlarla elde edilen bir 
görüştür. Çünkü yemin edilen şeyin Allah' ın rabliğine delalet eden açık bir ayet 
ve mucize olması şarttır. İman edilen gaybi şeylerle ise yemin edilmez. Allah' ın 
(c.c) , meleklerine ve kitabına yemin etmesi ise bunların durumlarının açık olup 
varlıklarına delalet eden açık delil ve alametlerin bulunmasındandır. 

"i _r.:, -:.ıı_,..;,uı.J: İyice yayanlara/açanlara (andolsun) " ,  yeni bir yemine başlan
gıçtır. Bu yüzden ,  öncesi fa ile atfedilmişken bu vav ile atfedilmiştir. İbn Mes'ud, 
Hasan-ı Basri, Mücahid ve Katade :  Bunlar yağmur getiren rüzgarlardır, demişler
dir. Görüşlerinin doğruluğuna Allah' ın (c.c) "Rüzgarları rahmetinin önünde müj
de olarak gönderen O'dur"776 buyruğu delalet etmektedir. Yani bunlar bulutları 
yaydıkça yayarlar. Neşr, dürmenin zıttıdır. 

Mukatil: Bunlar ademoğullarının kitaplarını ve amel defterlerini açıp yayan 
meleklerdir, demiştir. Mesruk ile -Ata'nın rivayetine göre- İbn Abbas da böyle 
söylemişlerdir. 

Bir grup ilim ehli: Bunlar çıkıp inerken havada kanatlarını açan meleklerdir, 
demişlerdir. Ayrıca, "Allah'ın emirlerini yeryüzüne ve göğe yayan meleklerdir" 
ve "Nefislerini imana açarak onunla dirilten meleklerdir" diyenler de olmuştur. 

Ebu Salih ise : Bu, yeryüzünü neşr eden, yani dirilten yağmurdur, demiştir. 

Ben derim ki: Naşirat' ın geçişsiz (mef'ul almayan) olup "filan şeyleri yay
dılar" manasının kastedilmemiş olması mümkündür. Çünkü "neşere' l-meyyitu" 

776 /'\raf, 57.  
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denir ve manası "ölü dirildi" dir. Enşerahu' llahu" denir ve manası "Allah onu 
diriltti" dir. Böylece bundan kasıt gönderilenler (mürselat) ile birlikte gönderilen 
şeyler (urf) sayesinde diriltilen canlar olabilir. Veya gönderilen rüzgarlarla dirilti
len görülemeyen varlıklar, canlar ve topraklar olabilir. Çünkü rüzgar bedenlerin 
ve bitkilerin dirilmesine, vahiy ise ruhların dirilmesine ve hayat bulmasına se
beptir. 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var: Allah (c.c) bu surede 
yemin edilen şeyleri iki tür yapmış birini diğerinden ayırmıştır. Asıfat' ı da (esen
ler) "mürselat: gönderilenler" e fa harfiyle atfetmiş, böylece bunlar tek bir tür 
gibi olmuşlardır. Sonra "naşirat: yayılanlar"ı yeni bir yemin gibi ve vav harfiyle 
getirmiş, sonra bunun üzerine "farikat: ayırt edenler" ile "mülkiyat: zikri getirip 
bırakanlar"a fa ile atfetmiştir. Böylece ayırt edenler ve zikri getirip bırakanlar' ın 
yayanlar ile , esenlerin de gönderilenler ile irtibatlı olduğu manasını ulaştırmıştır. 

Ayırt edenler'in kimler oldukları hususunda farklı görüşler vardır. Çoğunluk 
onların melekler oldukları görüşündedirler. İttifakla melekler diye tefsir edilen 
Mülkiyat' ın buna fa ile atfedilmesi bunu göstermektedir. 

Buna göre bu yemin; inerken kanatlarını indiren, hak ile batılı birbirinden 
ayırt eden, onun için affedici ve uyarıcı olarak peygamberlerin üzerine zikri indi
ren melekler üzerine edilmiştir. 

"Naşirat: yayanlar" ı rüzgar diye tefsir edenler "farikat : ayırt edenler" i de ona 
sıfat yapmışlar ve şöyle demişlerdir: Rüzgarlar bulutları şuraya buraya dağıtır
lar, demişlerdir. Fakat "mülki yat. . .  : zikri getirip bırakanlar" ın "felfarikati ferkaan" 
ona fa harfiyle atfedilmesi bu iddiayı geçersiz kılmaktadır. 

"Farikat: ayırt edenler'\ hak ile batılı birbirinden ayırt eden Kur' an diye 
tefsir edenlerin bu tefsirine, "naşirat: yayanlar" ın rüzgardan çok melekler diye 
tefsir edilmesi uymaktadır. 

"Farikat" ı elçiler topluluğu diye tefsir edenler; eğer bununla melekleri kaste
diyorsa mana açıktır. Peygamberleri kastediyorsa bu görüşün zayıf olduğu daha 
önce açıklandı. 

Allah , sözünden ne kastettiğini daha iyi bilir ya, anlaşılan o ki bu ayet-i keri
medeki yemin her iki türe, rüzgarlar ile meleklere yapılmıştır. Aralarındaki alaka 
şudur: Yeryüzünün ,  bitkilerin ve hayvan bedenlerinin hayatı rüzgarlara bağlıdır. 
Zira rüzgar Allah' ın (c .c) ruhundan, yardımındandır. Allah (c .c )  onu hayat se
bebi kılmıştır. Kalplerin ve ruhların hayatı ise melekler iledir. Dolayısıyla iki tür 
yaşam bu iki tür mahlukatla gerçekleşir. Bunun için de -doğrusunu en iyi Allah 
bilir- iki tür birbirinden vav harfi ile ayrılmış, her birinin tabisi ona fa edatıyla 
bağlanmıştır. 
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Düşün bir; bu sılrede nasıl da varılıp yerleşilecek yer, daimi ve ebedi hayat, 
bahtlıların ve bedbahtların oradaki halleri üzerine yemin edilmiş ve o hayat, "Biz 
sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? . . .  " ayetlerinde geçen ilk hayat/yaratılış ile 
ikrar ettirilmiştir. 

Böylece Allah surede başlangıç ve sonu zikretmiş, surede sadece bunlardan 
bahsetmiştir. Bundan dolayı da görülen hayatın iki türünü oluşturan rüzgarlar 
ile meleklere yemin güzel olmuştur. Böylece bu yeminde, üzerine yemin edilen 
şeylerin ve surenin içerdiği manaların doğruluğuna en açık delil ve en net gös
terge vardır. Onun için bundan sonra hala inkar eden kişi inkar, inat ve küfrün 
zirvesinde sayılmış ve ardı ardına "vay haline" denmeyi hak etmiştir. Küfür ve 
yalanlama katmerli olunca tehdit de "vay haline" şeklinde katmerli olmuştur. 

Bu makamda bundan daha güzel ve daha etkili bir tekrar olamaz. Zira bu 
( "O günde yalanlayanların vay haline ! "  ayeti) on defa tekrarlanmıştır ve her biri 
bir delil veya delalet ettiği mana akabinde, iman etmeyi gerektiren ve inanmanın 
gerektirdiği bir hakikat olarak zikredilmiştir. Bunu düşün! 777 

777 Et-Tibyan fi aksami 'l-kur'an s . 142-147. 



NEBE SÜRESİ 
[40 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah' ın adı ile. 

1 .  Birbirlerine neyi soruyorlar? 

2. O büyük haberi mi? 

3. Ki onlar onda ayrılığa düştüler. 

4. Hayır yakında bilecekler. 

5. Yine hayır, yakında bilecekler. 

6. Yeryüzünü bir beşik, 

7. Dağları da kazık. 

8. Ve sizi çift çift yarattık. 

9. Uykunuzu dinlenme vakti yaptık. 

1 O. Geceyi b ir örtü yaptık. 

1 1 .  Gündüzü geçiminiz için çalışıp kazanma zamanı yaptık. 
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1 2. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. 

1 3. Oraya parlak kandiller astık. 

1 4. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik ki, 

1 5, 1 6. Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş dolaş olmuş ağaçlı 
bahçeler çıkaralım. 

1 7. Muhakkak ki h üküm günü, belirlenm iş bir vakittir. 

1 8. Sur a üflendiği gün, bölük bölük Allah 'a gelirsin iz. 

1 9. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapı lar oluşur. 

20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 

21 . Cehennem de suçluları gözetleyip durmaktadır. 

22. Orası azgın ların varacağı yerdir. 

23-25: Orada çağlar boyu kalacaklardır. Orada kaynar su ve irinden 
başka bir serinlik ve içecek tatmaz/ar. 

Tefsiri : 

Eğer 'Orada kaynar su ve irinden başka bir serinlik ve içecek tatmaz/ar' ifa
desinde bir şeyin yenilmeyeceği takdir edilirse, bu durumda ayet, yenilecek bir 
şeyin olmadığını ama karşıtının var olduğunu belirtir. Ayetten daha çok bu an
laşılmaktadır. Şayet ifadede bir şeyin yenileceği takdir edilirse, o zaman serinlik 
ve içecek tatmak olumsuzlanmazdı .  Belki de ayet, 'Kaynar su ve irinden başka' 
diyerek bu ikisinden başka bir şey tatmayacaklarını ima etmektedir. Bu durumda 
istisna, mukadder olan (zihinde takdir edilen) anıdan yapılmış olur.778 
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26. Yaptıklarına uygun bir ceza olarak 

27. Çünkü onlar bir hesab görüleceğin i  ummuyorlardı. 

28. Ayetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı. 

29. Biz de herşeyi sayıp yazmıştık. 

30. Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız. 

31 -33: Şüphesiz takva sahipleri için kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağ-
ları, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar vardır. 

778 Bedai'ü' l-fevaid, 3/70. 
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Tefsiri : 

Ayette geçen 'Keva' ib' , tomurcuklanmaya başlayan göğüs ve meme anlamı
na gelen 'Ka' ib' sözcüğünün çoğuludur. Katade, Mücahid ve başka müfessirler, el
Kelbi'nin bunu şöyle açıkladığını söylemişlerdir: Keva'ib, göğüsleri kalkık ve daha 
yeni tomurcuklaşmış genç kızlardır. Sözcük aslen yuvarlak anlamından gelir. 

Bu sözcükle anlatılmak istenen, göğüslerin nar gibi kalkık olduğu ve aşağıya 
doğru sarkmadığıdır. Böyle göğüsler, iri, dolgun ve tomurcuk gibi kalkık göğüsler 
olarak adlandırılır. 779 

34. Dolu dolu kadehler 

35. Orada ne boş bir söz ve ne de yalan işitirler. 

36. Bunlar Rabbinin katından yaptıklarına karşılığı verilenlerdir. 

37. O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde 
kimsenin konuşamayacağı Rahman olan Al/ah 'tır. 

38. Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan 
Allah 'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da 
doğruyu söyleyecektir. 

39. İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse Rabbine götürecek bir yol 
benimser. 

40. Sizi yakın gelecekteki azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna 
bakar ve inkarcı da "Keşke toprak olsaydım " der. 

779 Had1'1-ervah, s .  1 86. 



. ·,:tı�:�ı�\r � ��� 

NAziAT SÜRESİ 
[46 AyetJ 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun (kafirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara, 

2. (Müminlerin ruhlarını) yumuşaklıkla çıkaranlara; 

3. Dalıp yüzenlere, 

4. Alelacele koşanlara; 

5. Her bir işi yürütmekle görevli (melek)lere . . .  

6 .  O gün sarsan (birinci üfürüş) sarsacak. 

7. Arkasından onu Radife (ikinci üfürüş) izleyecek. 

8. O gün titreyecek kalbler vardır; 

9. Gözleri zilletle bakacaktır. 

1 0. "Biz, sahiden biz mi tekrar hayata döndürüleceğiz?"  derler. 

1 1 .  "Çürümüş, dağılmış kemikler olduktan sonra mı?"  

12.  "Böyle ise, bu  ziyanlı bir dönüştür" dediler. 

13. Halbuki o (ikinci üfürüş), ancak bir tek haykırıştır. 

1 4. Ansızın hepsi toprağın üzerinde dipdiri çıkıverirler. 

15 .  Musa 'nın haberi geldi mi sana? 

1 6. Hani Rabbi ona mukaddes "Tuva" vadisinde şöyle seslenmişti: 

1 7. "Firavun'a git. Çünkü o pek azmıştı r. " 

18. De ki: "Sen temizlenmek istiyor musun? 

1 9. "!ster misin ki, sana Rabbine giden yolu göstereyim de karkasın?"  

20. (Musa) ona, o en büyük mucizeyi gösterdi. 

21 . Fakat o yalanlayıp isyan etti. 

22. Sonra da yüz çevirip gayretle koştu. 

23. Arkasından toplayıp bağırdı: 

24. "Ben sizin en yüce Rabbinizim!" dedi. 

25. Bunun üzerine Allah onu, hem ahiret, hem de dünya azabıyla 
yakaladı. 

26. Şüphe yok ki bunda korkan kimseler için elbette bir ibret vardır. 

27. Sizi yaratmak mı daha zordur? Yoksa gök(ü yaratmak) mı?  Ki 
onu bina etti; 

28. Onu alabildiğine yükseltip kusursuz yaptı. 

29. Gecesini kararttı, gündüzünü de açığa çıkardı. 

30. Bundan sonra da yeri yayıp döşedi. 

31 . Ondan suyunu ve ot/ağını çıkardı. 
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32. Dağlan ise sapasağlam dikti. 

33. Size ve davarlannıza fayda olmak üzere (yaratmıştır} . 

34. Fakat o en büyük bela geldiğinde; 

35. O günde insan ne yaptığını iyice anlayacak; 

36. Ve gören kimse için Cehennem apaçık gösterilecek. ..,.....� 
37, 38. Haddi aşıp dünya hayatın ı  tercih edene gelince; 

39. Hiç şüphe yok ki Cehennem varılacak yerin ta kendisidir. 

40. Rabbinin huzuruna varmaktan korkup nefsini hevôdan a/ıkoyana 
gelince; 

41 . Hiç şüphe yok ki Cennet, varılacak yerin ta kendisidir. 

42. Sana kıyamet hakkında, onun ne zaman demir atacağın ı  sorarlar. 

43. Sen nerede, ona dair bilgi vermek nerede? 

44. Ona dair n ihai bilgi ancak Rabbine aittir. 

45. Sen ancak ondan korkacakları korkutursun. 

46. Onların onu görecekleri gün, (günün} bir akşamından veya kuş
luğundan başka durmamışlar gibi gelecek onlara. 

Tefsiri: 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

"Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça 
yarışanlara ve iş düzenleyenlere anda/sun. "780 

Burada geçen beş şey meleklerin nitelikleridir. 

Allah (c .c} bu fiilleri yapanlara yemin etmiştir. Çünkü bunlar Allah' ın (c .c) 
en büyük ayet ve mucizelerindendir. Meleklerin, ruhları "şiddetle sökme" ve 
"yavaşça çekme" nitelikleri zikredilmiş, ancak neleri böyle yaptıkları (tümlec) 
belirti lmemiştir. Çünkü belirtilseydi onunla kayıtlı olduğu ve yeminin (faillere, 
dolayısıyla meleklere değil) o fiillerin kendisine yapıldığı sanılırdı . Zikrinin bir fay
dası olmayacağından zikredilmemiştir. "Her kim verir ve sakınırsa"781 ve benzeri 
ayetlerde olduğu gibi (burada kime verdiği belirtilmemiştir) . Çünkü kasıt ruhları 
çıkarılanların değil çıkarma eyleminin dile getirilmesidir. 

Tefsircilerin çoğuna göre kasıt insanların ruhlarını çıkaran meleklerdir. "Elçi
lerim iz onun canın ı  alırlar"782 ve "Meleklerin canların ı  aldıkları kimseler"783 ayet
lerindeki gibi . "De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği 

780 en-Naziat, 79/1-5. 
781 Ley!, 6. 
7 2 En'am. 61. 
78..1 isa. 97 
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canın ızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksin iz. "784 ayetinrle ise ; ya tek bir 
melek kastedilmiştir ve onun yardımcıları vardır. Ya da melek türü kastedilmiştir. 
"(Meryem) Rabbinin kelimelerini ve kitapların ı  tasdik etti"785 ve "Siz Allah 'ın 
nimetini saymaya kalkışsanız saya saya bitiremezsiniz "786 ayetlerindeki gibi .  

Naziat' ın masdarı "t/ nez' " bir şeyi kuvvetli çekmek, bunu "h;." şeklinde 
yapmak ise sonuna kadar çekmek demektir. Kuvvet almak için oku yayın sonu
na kadar çekme için de aynı ifade kullanılır. Bu durum cümle halinde "ağraka 
fi' n-nez"' şeklinde ifade edilir. Bu söz daha sonra, bir fiili sonuna kadar eksiksiz 
yapmada mesel olmuştur. 

Gark, masdarın yerine konmuş bir ism-i masdardır. "�lb:.: verilen şey" , 
'\�j: Verme eylemi"nin, kelam (konuşulan söz) da tekellüm (konuşma eylemi) 
nin ism-i masdarı olduğu gibi . 

İ l im ehli "naziat" ın geçişli (mef'ul, yani tümleç alan) bir isim mi geçişsiz bir 
isim mi olduğunda farklı görüşlere sahiptirler. Bahsettiğimiz görüşe göre geçişli 
olur. Bu Ali -radıyallahu anh- , Mesruk, Mukatil ,  Ebu Salih ve Atiyye 'nin rivayetine 
göre İbn Abbas' ın -radıyallahu anh- görüşüdür. 

İbn Mes'ud ise "ğark" kafirlerin canlarıdır, demiştir. Katade, Süddi ve -Ata'nın 
rivayetine göre- İbn Abbas'ın -radıyallahu anh- görüşü de böyledir. Buna göre fiil 
geçişsizdir. Bu durumda "ğark"ın anlamı "son derece şiddetle çıkarmak ve sök
mek" olur. 

Bu görüş birkaç yönden zayıftır: 

Bir: Sonra gelen "Dalıp yüzenler" ve "alelacele koşanlar" ibarelerinin buna 
atfı bunların melekler olduklarını göstermektedir. 

İki: Bu yeminlerin sadece kafirlerin nefislerine olduğu açık değildir. Lafızda 
bunu gösteren hiçbir gösterge de yoktur. 

Üç: Canların söküp alınması tüm insanlar arasında müşterektir ve "ğark" 
sadece kafirlere mahsus değildir. 

Hasan-ı Basri: Naziat yıldızlardır. Doğudan batıya geçerler. "Gark" da on
ların batışıdır. Buradan geçip orada batar, demiştir. Ahfeş ve Ebu Ubeyd bunu 
tercih etmişlerdir. Mücahid ise : Bu, ruhları sert bir şekilde söküp alan ölüm sıkın
tıları ve korkunçluklarıdır, demiştir. Ata ve İkrime de: Bu sert ve katı demektir. 
Buna göre "naziat" nisbet ve sahiplik manası taşır. 

Ben derim ki : naziat "nez"' den ism-i faildir. "nezea keza" ; filan şeyi kuv-.1et
lice kendine çekti demektir. "Nezea anhu"; beraber olduktan veya kullandıktan 

784 Secde, 1 1 .  
785 Tahrim, 12 .  
786 Nahl, 18 .  
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sonra onu terk etti ve yalnız bıraktı, manasına gelir. "Nezea ileyh" ise ; filan ki
şiye gitti ve ona meyletti, demektir. Dolayısıyla bunlarla "bir şeye doğru gitme 
veya uzaklaşmayı kendi iradesiyle yapabilen canlar" nitelenir. Bu nitelemeyi en 
hak edenlerse meleklerdir. Hem de bu güç onlarda daha fazladır. Aynı zamanda 
Allah' ın (c .c) bu mucizesi onlarda daha büyüktür. Çünkü gitmesi veya gelmesi 
istendiğinde bunu tüm varlığıyla yapanlar meleklerdir. İnsanın da bu kuweti 
vardır, fakat melekler de bir ufuktan diğer ufka geçebilirler. 

Böylece nez' ister melekten, ister insandan, ister yıldızdan olsun sert hareke
te denir. Can taşıyanlar vatanlarına ve alışık olduklarına kendilerini öne atarak 
hızla giderler. Ölürken de rablerine hızla giderler. Ölüm, canları sert ve hareket 
halinde alır. Yay, oku hızla gönderip atar. Melekler bir yerden bir yere hızla ha
reket eder, hızla götürmekle emrolundukları canları hızla alıp götürürler. Atlar da 
boyunları uzun olduğundan yularlarını çekip başlarını alıp hızla koşarlar. 

İşte bu sıfat, her biri yüce Rabb' in ayetlerinden bir ayet olan bu hareket 
sahibinin sıfatıdır. Çünkü o sıfatı da, kaim olduğu zatı da, güç ve hareketini sağ
layan canı da yaratan O' dur. Bunlardan bazılarını söyleyen her bir müfessir onu 
sadece misal olarak söylemiştir. Bununla birlikte bu vasfı kendilerinde en çok 
bulunduranlar meleklerdir. 

Böylece Allah (c.c) farklı melek grup ve türlerine yemin etmiş olmaktadır ki 
onlar şunlardır: 

''..:.ı� jL;, Naziat ) :  ruhları bedenlerden söküp çıkaran melekler. 

(..:.ıl.h.;.L;, Naşitat) ;  ruhları hızlıca ve hissettirmeden çıkaran melekler. Araplar 
"neşeta' d-delve mine'l-bi'ri" , yani kovayı kuyudan çıkardı ve "ene enş�tu bi 
keza" ,  yani ben şunda daha pratik ve hızlıyım, derler. 

"..:.ı l>...ıL... , Sabihat" ; emrolundukları yere uçarlarken kuşun havada ötüşü 
gibi Allah' ı  (c.c) tesbih eden melekler. 

"..:.ı�L... , Sabikat," ;  emrolunduğu yere hiç yavaşlamadan ve gecikmeden 
sür'atle giden melekler. 

"...:..ı l_r....ı... , müdebbirat" ; Yüce Rabbin kulların düzenlenmesini emrettiği işleri
ni düzenleyen melekler. 

Tercihe en şayan görüş budur. 

Nitekim İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet edilmiştir: Naziat; 
kafirlerin canlarını sert ve katı alan melekler, naşitat ise mü'minlerin canlarını ko
lay ve rahat alan meleklerdir. Ferra bu görüşü tercih ederek: Bu, mü'minin canını 
yavaşça alıp vefat ettiren , kafirin canını ise sökerek alan meleklerdir, demiştir. 
Vahidi de şöyle demiştir: bunu tercihin sebebi nez' ile naşt arasındaki şiddet ve 
yumuşaklık farkıdır. Çünkü nez' şiddetle çekmek, naşt ise yavaş ve yumuşak 



436 •!• Beda i 'ut-tefslr 

şekilde çekmektir. Naşitat emrolunduklarını canlı ve dinamik bir şekilde yapan 
meleklerdir. Melekler buna en layık kullardır. Mü'minlerin nefisleri de emrolun
dukları hususunda canlı ve çeviktirler. 

"Sabihat" ın uzayda uçan yıldızlar olduğu da söylenmiştir. "Her biri b ir yö
rüngede yüzer/er"787 ayetinde olduğu gibi. Bunun denizde yüzen gemiler oldu
ğunu, bedenden ayrıldıktan sonra Rabbine doğru yükselen mü'min canlar oldu
ğunu söyleyenler de vardır. 

Ben derim ki : Asıl sahih görüş bundan meleklerin kastedildiğidir. Nitekim 
cümlenin gelişi buna delalet etmektedir. Gemilere ve yıldızlara "sabihat" değil , 
cariye ve (onun çoğulu) cevarl denir. Nitekim Allah (c.c) "Denizde dağlar gibi 
akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığın ın) delillerindendir"788, "Şüphesiz, su 
bastığı vakit sizi gemide (el-careyeti) biz taşıdık"789 ve "Şimdi yemin ederim o 
sinen/ere, o akıp akıp yuvasına gidenlere (el-cevôri}"790 buyurmuştur. Bu ayet
ierde gemilere vs. "sabihat" denmemiştir. Ancak bunlara yüzme manasına gelen 
fiil nisbet edilir. "Her biri kendi yörüngesinde yüzmektedir (yesbehun)" ayetinde 
olduğu gibi .  Sabihat'tan kastın bunlar olmadığının delili, ardındaki "sabikat" 
ile "müdebbirfü" ın buna fa harfiyle atfedilmesidir. Oysa ilk üç isim birbirlerine 
vav harfiyle bağlanmıştır. Çünkü önde gitmek ve işleri düzenlemek, daha önce 
zikredilenlerin sonucudur. Zira melekler canları sert veya yavaş bir şekilde alır, 
tesbih ederek ve hızla emrolundukları yere gidip emrolundukları düzenlemeleri 
yaparlar. Şayet "sabihat: yüzenler"den kasıt gemiler veya yıldızlar veya insan 
nefisleri olsaydı ,  "alelacele gitme" ve "işleri düzenleme" fiilleri ona fa harfiyle 
atfedilmezdi .  

Mesn"ık, Mukatil ve Kelbi "Sabikfü: öne geçenler" i melekler diye tefsir etmiş
lerdir. Mücahid ve Ebu Ravk şöyle demiştir: Ademoğlu hayır hasenat, salih amel, 
iman ve tasdikle öne geçmiştir. Mukfüil de: Melekler mü'minlerin ruhlarını alıp 
hızla önden Cennete götürürler, demiştir. 

Ferra ve Zecac: Bunlar meleklerdir. Şeytanlar haberler çalıyorlarsa, melekler 
de onlardan önce hızla peygamberlere hızla giderler, demişlerdir. 

Bu görüş hatalı ve fasit olduğu gayet açıktır. Çünkü bu, vahyi peygamberlere 
atmada melekler ile şeytanların ortak olmalarını, ancak meleklerin peygamber-

787 Yasin: 40. 
788 Şura: 32. 
789 Hakka: 1 1 .  
790 Tekvir, 16 .  
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!ere daha önce atmalarını saektirmektedir ki bu doğru değildir. Çünkü melek
lerin peygamberlere getirdikleri vahyi şeytanlar çalamazlar. Onlar bazı dünya 
meleklerinden olacaklarla ilgili işittikleri bazı şeyleri çalsalar da meleğin getirdi
ği vahiyden tamamen uzaktırlar, onunla hiçbir alakaları yoktur. Zira Allah (c .c) 
peygamberlerine gönderdiği vahyini ,  şeytanların ondan en basit bir şey kapma
larına karşı koruma altına almış, onları bunları işitmekten tamamen uzak kılmış 
ve engellemiştir. Bu görüş sahibi "sabikat: önde gidenler'\ şeytanlardan önce 
davranarak çaldıkları bilgileri göndermeden Üzerlerine ateş salan melekler ile 
tefsir etseydi isabetli olurdu. Çünkü şeytan onu dostlarına ulaştırmak için hemen 
harekete geçer. Ancak melekler daha önce davranarak delici ve yakıcı ateşlerle 
üzerine inerek onu öldürürler. Bazen ise o bilgiyi ateş ulaşmadan dostuna atar. 

"Sabikat" aynı zamanda Allah'a (c.c) itaate ve rızasını kazanmaya koşuşan 
canlar ile de tefsir edilmiştir. 

"i ... l ..:..ıl.r...ı...Jl.! :  işleri düzenleyenler" e gelince; ilim ehli bunların melekler olduk
larında ittifak etmişlerdir. Mukatil :  Bunlar Cibri l ,  Mikail, İsrafil ve ölüm meleğidir, 
demiştir. Bunlar Allah' ın (c .c) yeryüzündeki işlerini düzenlerler. Bunlar " işleri 
paylaştıran ve dağıtanlar"dır (Zariyat: 4) . 

Abdurrahman b. Sabit şöyle demiştir: "Cibril'e rüzgarlar ve askerler görevi , 
Mikail' e yağmur ve bitkiler görevi, ölüm meleğine canlan alma görevi verilmiştir. 
İsrafil ise onlara Allah' ın emirlerini getirir. İbn Abbas -radıyallahu anh-: "Bunlardan 
kasıt meleklerdir. Allah meleklere, nasıl yapılacağını öğrettiği işleri yapmakla gö
revlendirmiştir. Bazılarının işleri insanlarladır. Onları korurlar ve amellerini yazar
lar. Bazılarına ise yağmurlar, bitkiler, yerin dibine geçirme, hayvana dönüştürme,  
rüzgarlan (estirme)  ve bulutlan (yüzdürme) gibi görevler verilmiştir. " Demiştir. 

Allah (c .c) ,  şeytanları taşlamak için bir melek, rüya için bir melek görevlen
dirdiğinden bahsetmiştir. Allah (c .c) Cennet için de melekler görevlendirmiştir. 
Orayı imar ve inşa etmekte, aletlerini ve kaplarını yapmakta, ağaçlarını dikmek
te , yataklarını, atlaslarını ve koltuklarını yapmaktadırlar. Cehennem' in de görev
lendirilmiş melekleri vardır. Onlara da oradaki işler, Cehennemi tutuşturma ve 
benzeri görevler verilmiştir. 

Dünya ve içindekiler, Cennet ve Cehennem, ölüm ve berzahtaki hayat. . .  
Allah (c .c) tüm bunlarda dilediği işleri düzenleyen bir takım melekler vazifelen
dirmiştir. Onun için meleklere iman, imanın olmazsa olmaz rükünlerinden biri 
sayılmıştır. 
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İşleri düzenleyenler'den kastın yıldızlar olduğunu söyleyenlere gelince; bu 
İslam'a mensup kimsenin söyleyeceği bir şey değildir. çünkü Allah (c.c) yıldızları 
hiç bir yaratığının hiçbir işini düzenleyici kılmamıştır. Bilakis yıldızların kendileri, 
işleri düzenlenen ve insanların hizmetine sunulan varlıklardır. Allah' ın (c.c) bu
yurduğu gibi :  "Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan 
Allah 'tır"791 . Zira yüce alemlerin ve süfli/alçak alemlerin işlerini melekleri vasıta
sıyla düzenleyen yalnız Allah'tır. 

Cürcani şöyle demiştir: "Sabikat: alelacele gidenler" ile "müdebbirat: işle
ri düzenleyenler" kendilerinden öncekine fa ile , öncesi ise vav ile atfedilmiştir; 
Çünkü öncesindekiler birbirinden bağımsız yeminlerdir. Bu iki kısım ise önce
sindeki17den doğan ş.eylerdir. Sanki, bizim '\._....;.._; rü :  kalkıp gitti" sözümüz tar
zında "LA._-. ...:.ı�Ulı � ...:.ıl>...ıUl_f yüzüp alelacele gidenler" denmiştir. Zira o 
cümledeki fa harfine göre kalkmak gitmenin sebebidir. Şayet "kame ve zehebe" 
diyerek vav ile atfetseydin kalkmak gitmenin sebebi olmayacaktı. 

Vahidi ona itiraz ederek şöyle demiştir: "Bu kural ayet-i kerimede geçerli 
değildir. Çünkü alelacele gitmenin işleri düzenlemenin sebebi olması uzak bir 
durumdur. Üstelik müfessirlere göre "alelacele gidenler" den kasıt melekler de
ğildir. 

Ben derim ki: Meleklerin "Alelacele gidenler" kapsamında oldukları ke
sin, yalnız onların kastedildiği ise kesin olmayan bir ihtimaldir. Onun: "alelace
le gitmenin, işleri düzenlemenin sebebi olması uzak bir durumdur" iddiası da 
doğru değildir. Bilakis "alelacele gitmek" meleğin, emrolunduğu şeyi gerçek
leştirmek için hızlı davranmasıdır. Dolayısıyla bu, emrolunduğu fiil olan "işleri 
düzenleme"nin sebebidir. Ayrıca fa harfi "hemen ardından gelme"yi ifade eder. 
Düzenleme de, alelacele gitme üzerinden zaman geçmeden hemen yapılır. Diğer 
yeminler ise :Jöyle değildir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Yeminin cevabı (yeminden sonra söylenen ve üzerine yemin edilen şeyin 
ifade edildiği cümle) mahz'tlf olup ona sözün gelişi delalet etmektedir. O da Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesell�:-r:-' i; doğruluğunun ve Kur'an'ın gerçek oluşunun 
bir gereği olan "tekrar dirilme" hususudur. 

Veya üzerine yemin edilen bir şey olmayıp, sadece yemin edilen şey üze
rinde düşünme ve ibret alma tembih edilmiştir. Böylece yeminin kendisi, telaf
fuz edilmese de, üzerine yemin edilen şeyi içermektedir. Muhtemelen, "yeminin 
cevabı ,  malum olduğundan dolayı hazfedilmiştir" , diyenlerin kasıtları da budur. 
Ancak bu açıklama daha zcriftir. Çünkü yemin, üzerine yemin edilene delalet 

791 A'raf, 54. 
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ettiğinde ve onu gerektirdiğinde, yeminin söylenmesi diğerinin söylenmesine ge
rek bırakmaz. Bu, sonrasının mana.ya delaleti sebebiyle "üzerine yemin edilen" in 
telaffuz edilmemesi durumundan farklıdır. Bunun üzerinde düşün! 

Muhtemelen, "Aslında zikredilen bu şeylerin rabbine yemin edilmiştir, muzaf 
ise hazfedilmiştir" (yani aslı "bunların rabbi" iken rabb hazfedilmiş gerisi bırakıl
mıştır) "  diyenlerin kasıtları da budur. Çünkü mana doğrudur. Ancak onlarınki 
takdir ettiği gibi değildir. Zira zaten Allah' ın (c.c) bu şeylere yemini bunların ken
disinin rabbliğine, birliğine, ilim, kudret ve hikmetine açık biçimde delalet etme
sinden dolayıdır. Dolayısıyla bunlara yemin hakikatte Allah' ın (c.c) rabbliğine ve 
kemal sıfatlarına yemindir. Bunu iyi düşün! 

Daha sonra Allah ( c.c) bu yeminin ardından tekrar dirilmenin gerçek, Hz. 
Muhammed'in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğinin hak olmasını gerektiren 
"Musa (a.s) ' ın peygamberliğinin hak oluşu"nu ortaya koymuştur. Çünkü Musa 
(a.s } ' ın peygamber olup Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ' in peygamber ol
maması imkansızdır. Musa (a.s) ' ın peygamberliğini ispat eden deliller varsa Mu
hammed -sallallahu aleyhi vesellem-' de bunların aynısı veya daha büyüğü vardır. 
Allah'ın (c .c) Musa (a.s) ile konuşmasının, ona bizatihi seslenmesiyle olduğunu 
ortaya koyarak "Hani Rabbi ona seslenmişti "792 buyurmuştur. Yani sözünü ve 
onunla konuşmasını gerektiren şeyi zikretmiştir. Başka bir yerde de necasının ve 
seslenişinin varlığını ortaya koymuştur. Neca da bir tür konuşmadır. Türün olup 
da onun cinsinin olmaması muhaldir. 

Allah (c .c) daha sonra Musa (a.s) ' a, en yumuşak bir üslupla hitap etmesini 
ve şöyle söylemesini emretmiştir: "Sen temizlenmek istiyor musun ? ister misin 
ki, sana Rabbine giden yolu göstereyim de korkasın?"793. Bu hitapta bir kaç yön
den nezaket ve yumuşaklık vardır: 

Bir: Söz emir ve dayatma değil teklif şeklinde sunulmuştur ki bu daha kibar
dır. Benzeri İbrahim (a.s) ' ın değerli misafirlerine "yiyin" değil, "Yemez misiniz?"794 
demesidir. 

İki : "Sen temizlenmek istiyor musun?" sözü. Tezekkl: gelişmek, temizlenmek, 
bereketlenmek ve artmak manalarına gelir. Hz. Musa (a.s) Firavun'a her akıl sa
hibinin kabul edeceği, sadece cahil aptalın reddedeceği bir teklifte bulumuştur. 

Üç: Musa (a.s) "Temizlenmeyi" diyerek temizlenmeyi onun eylemi olarak ifa
de etmiş, "Benim seni temizlememi" dememiştir. Zira krallara böyle hitap edilir. 

----- ------· 
792 Naziat, 1 6. 
793 Naziat, 1 8-19. 
794 Zariyat, 27. 
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Dört: "Sana Rabbine giden yolu göstereyim de" demiştir. Yani senin rehbe
rin ve önündeki klavuzun olayım. Burada da yol göstermeyi kendisinin, temiz
lenmeyi ise muhatabın eylemi olarak zikretmiştir. Yani senin için rehber ve yol 
gösterici olayım, sen de arın ve temizlen .  Bu, birinin diğerine : Sana di lediğini 
alacağın bir hazine göstereyim mi?" sözüne benzemektedir. Bu, "sana vereyim" 
demekten iyidir. 

Beş: Musa (a.s) ' ın "Rabbine" sözü. Bunda, muhatabı, davet ettiği şeyi kabul 
etmesine iten bir üslup vardır. Zira onu yaratıp yoktan var eden, nimetleriyle 
besleyen ve cenin ve bebek iken ve büyüdüğünde lütfuyla koruyup gözeten, onu 
sultan yapan rabbine çağıran ve O'na ileten bir üsluptur. Bunda karşının duy
gularını galeyana getirerek kabule mecbur bırakma vardır. Efendisinden kaçan 
köleye "Efendine, seyyidine ve sahibine itaat etmeyecek misin?" ,  çocuğa "Seni 
büyütüp yetiştiren babana itaat etmiyor musun?" demen gibidir. 

Altı: "Ki karkasın" sözü. Yani bulup tanıdığında O'ndan korkacaksın . Çünkü 
Allah' ı  (c.c) tanıyan O'ndan korkar, tanımayan korkmaz. Zira Allah' tan korkma 
onu tanımaya bağlıdır; O'ndan (c .c) , tanındığı oranda korkulur. 

Yedi :  "Senin için mümkün mü?" sözü zarif bir faide içermektedir. Çünkü 
manası "senin buna ihtiyaç veya isteğin var mı?" dır. Bilindiği gibi akıl sahibi 
herkes bunu hemen kabul eder. Çünkü davet eden kişi onu muhtaç olduğu ve 
yararına olan şeye çağırmakta, sanki " İhtiyacı olan sensin. Arınacak sensin. Ben 
ise senin için en faydalı şeye rehber ve kılavuzum" demektedir. 

Firavun ise buna son derece büyük bir küfür ve inatla karşılık verdi .  Ken
disinin alemlerin rabbi olduğunu iddia etti. Oysa kendisinin yaratıp düzene ko
yan, takdir edip yol gösteren olmadığını biliyordu. Musa (a.s) ' ın getirdiği haberi 
yalanladı ve emre karşı geldi. Sonra bir hileye başvurdu. Askerlerine toplanma 
emri verdi. Onlar da toplandılar. Onlara seslenerek kendisinin en büyük rableri 
olduğunu söyledi .  Akılsız muamelesi yaparak onları aldattı. Onlar da itaat ettiler. 
Bunun üzerine gökleri ve yeri elinde tutan Allah (c .c) onları, güçlü ve muktedir 
bir yakalayışla yakalayıvererek ahiret ve dünyaların mahvetti. Ta ki ibret almak 
isteyenler bundan ibret alsınlar. Nitekim rablerinden korkan mü'minler bundan 
ibret aldılar. Kafirler ise azabı hak ettiler. 

Allah (c.c) bu kıssanın ardından alemlere , onları yaratmasından daha büyük, 
daha dehşetli, daha yüce ve daha yüksek bir yaratmayı delil olarak sunmakta
dır. O ise gökleri yaratması ve bina etmesi, alabildiğine yükseltip kusursuz hale 
getirmesi, gecesini karanlık yapıp ışığını çıkarması, yeryüzünü yaratıp döşeme
si, yayması ve yaratıldığı maksada hazır hale getirmesidir. Allah (c.c) topraktan 
hayvanların içeceklerini ve yiyeceklerini çıkarmış, dağları dikerek üzerinde yaşa-
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yanların sallanmaması için yeryüzünün kazıkları kılmış, yeryüzüne konuşan ve 
konuşamayan hayvanların ( insan ve diğer hayvanlar) ihtiyaçlarını karşılayacak 
ve onlara faydalı olacak şeyler yaratmıştır. Hiç, bunların tümüne gücü yeten, sizi 
tekrar yeni bir yaratılışla yaratmaktan aciz olur mu? 

Şimdi sure başında yemin edilen şeylerin tekrar diriltme ,  tevhid ve peygam
berlerin doğruluğuna, bu zikredilen delil gibi delalet etmesini düşün. Asıl gaye 
de bu olduğuna göre bu hiçbir cevaba ihtiyaç duymaz. Doğrusunu Allah daha 
iyi bilir.795 

Merhum İbn Kayyim şöyle demiştir: 

Allah (c .c) "Her bir işi yürütmekle görevli (melek)lere yemin olsun" buyur
muştur. Sahabe, tabiin ve tefsir alimlerinden hiç biri burada kasetedilenin yıldız
lar olduğunu söylememişlerdir. Onlardan gelen rivayetler şöyledir: 

İbn Abbas -radıyallahu anh-: Bunlar meleklerdir, demiş; Ata: Allah'ın (c.c) 
öğrettiği işlerle görevlendirilmişlerdir, demiştir. Abdurrahman b. Sabit de şöyle 
demiştir: "Dünyadaki işleri düzenleyenler dört melektir. Cibril 'e rüzgarlar ve as
kerler (cihadlarında Müslüman'a yardım eden savaşçı meleklerin komutanlığını 
yapma) görevi, Mikail'e yağmurlar ve bitkiler görevi, ölüm meleğine canları alma 
görevi verilmiştir. İsrafil de onlara Allah'ın emirlerini getirir. " Cibril ' in vahiyle, 
İsrafil ' in ise sura üflemekle görevlendirildiği de söylenmiştir. 

İbn Kuteybe şöyle demiştir: "İşleri yürütenler" den kasıt haram ve helalleri 
getiren meleklerdir. Müfessirlerin görüşlerini uzun uzadıya zikreden İbn Cevzi, 
Maverdi ve İbn Atiyye gibi alimler meleklerden başka bir rivayet zikretmemiş
lerdir. Hatta İbn Atiye: "Bunların melekler olduğu dışında bir rivayet kaydetmiş 
değilim" demiştir796. Üstelik kendisi rivayetleri genişçe zikreden, Ebu Ferec'ten 
daha fazla nakil yapan bir alimdir. Öyle ki kitabında hiçbir alimin zikretmediği 
rivayetler bile bulunmaktadır. Dolayısıyla "müdebbirat"ı yıldızlar ile tefsir etmek 
Allah'a (c.c) ve müfessirlere iftiradır. Yine tefsir alimi hiçbir müfessir "İşleri ayı
ranlar'' dan kastın yıldızlar olduğunu söylememiştir. Bilakis alimler: Bunlar Rabb
lerinin izniyle melekut aleminin rızık, ecel , rahimlerde yaratma, rüzgar ve dağlar 
gibi işlerini ayırıp düzenleyen melekler olduklarını söylemişlerdir. 

İbn Atiyye şöyle demiştir: Çünkü bunların tümü Allah'a (c.c) hizmet eden 
meleklerle gerçekleşmektedir. Çünkü hepsi de farklı farklı görevlerdedirler. Ebu 
Tufeyl Amir b. Vaile şöyle demiştir: Ali b. Ebi Talib minberde iken: Allah'ın kita
bından ve geçmiş bir sünnetten ne sorarsanız size söylerim, dedi . İbn Kewa aya-

795 Tibyan fi Aksami'l-Kur'an s . 132-142 . 
796 İbn Atiye, El-Muharrar el-Veciz, ( 1 6  / 220) .  Ayrıca bk: İbn Kuteybe, Tefsiru Garibi'l-Kur'an 

s.512 .  
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ğa kalkarak, "Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, 
işleri ayıranlara andolsun ki, size vadedilen, kesinlikle doğrudur"797 ayetlerinin 
manasını sordu. Hz. Ali :  'Tozdurup savuranlar" rüzgarlar, "yükünü yüklenenler" 
bulutlardır. "Kolayca süzülenler/yüzenler" gemiler, "işleri ayıranlar" ise melekler
dir" dedi . Sonra: "Öğrenmek için sor, tartışmak için sorma" dedi. 

Ebu Ferec İbn Cevzi de böyle söylemiş ve " işleri ayıranlar" ın yani Allah ' ın 
emrettiklerini ayıran ve yönetenlerin melekler olduklarında herhangi bir ihtilaf 
zikretmemiştir. 

İbn Saib şöyle demiştir: İşleri ayıranlar (paylaşıp yapanlar) dörttür. Cibril 
vahiy getiren ve peygamberlerin düşmanlarına katı davranan, yani cezalandıran 
melektir. Mikail rızık ve rahmet meleğidir. İsrafil sur ve levh-i mahfuz görevlisi 
melektir. Azrail ise canları alan melektir. Dolayısıyla ayetin yıldızlar diye tefsiri 
müneccimler ile onların yolunu takip edenlerin tefsiridir. 798 

Allah (c .c) Firavun·a "De ki: "Sen temizlenmek istiyor musun? İster misin 
ki, sana Rabbine giden yolu göstereyim de kor kasın?" demiştir. Sözü emir değil, 
soru ve teklif üslubuyla sunmuştur. "Sen temizlenmek" diyerek temizlenme fiilini 
onun fiili olarak zikretmiş, "benim seni temizlemem" dememiştir. Aynı zamanda 
bereket, hayır ve çoğalma manalarını içeren tezekkl (tezkiye , zekat'la aynı kök
ten) kelimesini söylemiştir. Sonra "seni rabbine ileteyim" demiştir. Yani, önünde 
yürüyen bir klavuz gibi olayım . "Rabbin" diyerek de onun, kendisini yaratan, 
küçüklük, gençlik ve ihtiyarlık çağlarında rızıklandıran ve terbiye edip yetiştiren 
rabbine imanını harekete geçirmeye çalışmadır.799 

797 Zariyat: 1 -4 .  
798 Miftahu dgri's-seade s. 536, 537_ 
799 Bedaiu' l-fevaid (2/ 1 32, 133 ) .  



ABESE SÜRESİ 
[42 AyetJ 

Rahmô.n ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -4.  (Peygamber), amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ek
şitti ve çevirdi. (Resulüm! onun halini) sana kim !-ıildirdi! Belki o temizle
necek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda vsecek. 

5-7. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyor
sun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. 

8-1 0. Fakat koşarak ve (Allah 'tan) korkarak sana gelenle de ilgilen
miyorsun. 

1 1 -1 6. Hayır! Şüphesiz bunlar (ayetler), değerli ve güvenilir katiplerin 
elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukad
des sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an' dan) öğüt alır. 



444 •!• Beda i 'ut-tefslr 

1 7. Kahrolası insan! Ne inkarcıdır! 

1 8. Allah onu neden yarnttı? 

1 9. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. 

20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 

21 . Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. 

22. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. 

23. Hayır! (İnsan) Allah 'ın emrettiğini yapmadı. 

24-32: İnsan, yediğine bir baksın! Doğrusu suyu bol bol indirdik. 
Sonra toprağı yardıkça yardık. Böylece onda taneler, üzümler ve yon
calar, zeytinler ve hurmalar, sık ve bol ağaçlı bahçeler, meyveler ve ça
yırlar b itirdik. Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için. 

Tefsiri : 

Allah burada, yerden çıkardığı yiyeceklere dikkat çekerek, bunu, ölümden 
sonraki çıkarışa (dirilişe) delil getirmektedir. Yani örneği örneğe delil göstererek, 
onları birbiriyle karşılaştırmaktadır.800 

33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, 

34-36. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden 
ve çocuklarından kaçar. 

37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. 

38, 39. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. 

40-42. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden 
kapkara kesilmiştir. Işte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır. 

800 İ'lamü'l-muvakki'!n, 1/196. 



TEKViR SÜRESİ 
[29 Ayet] 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Güneş tortop edilip dürüldüğü (ışığı söndürüldüğü) zaman, 

2. Yıldızlar ardarda döküldüğü zaman, 

3. Dağlar yürütüldüğü zaman, 

4. Doğumu yaklaşmış develer, başıboş bırakıldığı zaman, 

5.  Vahşi hayvanlar biraraya toplandığı zaman, 

6. Denizler ateşlendirildiği zaman, 
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7. Nefisler eşleştirildiği zaman, 

8. Diri diri gömülen kız çocuğuna; sorulduğu zaman, 

9. "Hangi günahtan dolayı öldürüldü" diye. 

1 O. Defterler açıldığı zaman, 

1 1 .  Gök yerinden söküldüğü zaman, 

1 2. Cehennem daha da kızıştırıldığı zaman, 

1 3. Cennet de yaklaştırıldığı zaman; 

1 4. (0 zaman) her nefs, neyi hazırlamışsa bilmiş olacaktır. 

1 5. Artık başka söze gerek yok! Andederim, geri dön'üp gelenlere; 

1 6. Aka aka yuvalarına geri dönenlere, 

1 7. Geri geldiği zaman geceye, 

1 8. Nefes aldığı zaman sabaha: 

1 9. Şüphe yok ki o, çok şerefli bir elçinin (getirdiği) sözüdür. 

20. Büyük bir güç sahibi, Arş 'ın sahibinin nezdinde yüksek bir mevki 
sahibi olan elçinin. 

21 . (Üstelik) orada kendisine itaat edilendir, oldukça emindir. 

22. Arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. 

23. Anda/sun ki o, kendisini apaçık ufukta görmüştür. 

24. O, gayb(ı bildirmek)den yana cimrilik etmez. 

25. O, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. 

26. O halde nereye gidiyorsunuz? 

27. O, ancak bir öğüttür; alemlere, 

28. Aranızdan dosdoğru yolda gitmek isteyenlere. 

29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. 

Tefsiri : 
"Allah (c.c) "Vahşi hayvanlar biraraya toplandığı zaman" buyurmuştur. 
Bu ayet-i kerime vahşi hayvanların bir araya toplanacağına dair ( ilk) delil 

olup bunun başka delilleri de vardır: 
İki: Allah "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla 

uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta h içbir 
şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rab/erinin huzuruna getirilecek
ler" buyurmuştur.801 

Üç: Devenin, ineğin ve davarın zekatını vermeyen kimseden, bunların kıya
met günü en büyük ve en semiz bir şekilde gelip sahibini boynuzlarıyla boynuz-

801 En'am: 3 . 
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layacaklarını ve ayaklarıyla çiğneyeceklerini ifade eden hadis de bunun delilidir. 
Bu hadis sahihliğinde ittifak edilmiş bir hadistir. 

Dört: Ebu Zerr anlatıyor: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- birbirleriyle boy
nuzlaşan iki koyun gördü ve "Ey Ebu Zerr! Bunların niçin boynuzlaştıklarını bi
liyor musun?" diye sordu. "Bilmiyorum" dedim. "Ancak Allah biliyor ve arala
rında hüküm verecek" buyurdu . Bunu Ahmed b. Hanbel, Müsned' inde rivayet 
etmiştir802 . 

Beş: Allah'ın (c .c) "O gün insan ellerinin gönderdiklerine (yaptıklarına) ba
kar ve kafir: ah keşke toprak olsaydım" der"803 buyruğu hakkında varit olan 
hadisler. Buna göre Allah (c .c) vahşi hayvanları toplar, sonra bazılarının hakkını 
bazılarından kısas yoluyla alır. Sonra onlara "toprak ol" der, o da toprak olur. İşte 
o vakit kafir "Ah keşke toprak olsaydım" der. 

"Nefisler eşleştirildiği zaman . "  Yani nimet ve azapta birbirine benzer durum
da olanlar bir araya getirildikleri zaman. Ömer b. Hattab bu ayet-i kerime hak
kında: Salih salih kimseyle Cennet'te , asi de asiyle Cehennem'dedir" demiştir. 
Bunu Hasan-ı Basri, Katade ve çoğunluk söylemiştir. 

"Mü'minlerin nefisleri hurilerle, kafirlerin nefisleri de şeytanlarla eşleştirilir
ler" diyen de olmuştur ki bu birinci görüşe döner804. 

Yani : Her amel sahibi aynı veya benzer ameller işleyenlerle birlikte eşleştiri
lecektir. Birbirlerini Allah (c .c) için sevenler Cennet'te , şeytana itaat yolunda se
venler ise Cehennem' de bir araya getirilirler. Kişi, istesin veya istemesin, sevdiği 
kişiyle birlikte olacaktır. Hakim' in Müstedrek' inde ve başka hadis kitaplarında 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'den şöyle rivayet edilmiştir: "Kişi hangi toplu
luğu severse mutlaka onlarla birlikte haşrolunur, bir araya toplanır"805 

"Artık başka söze gerek yok! Andederim, geri dönüp gelenlere, aka aka yuva
larına geri dönenlere, geri geldiği zaman geceye, nefes aldığı zaman sabahaf "806 

Allah (c .c) yıldızların doğuş, akış ve batış şeklindeki üç haline yemin etmiştir. 
Bu Ali -radıyallahu anh- ,  İbn Abbas -radıyallahu anh- ve müfessirlerin genelinin görü
şüdür ki doğru olan da budur. 

802 Bunu Ahmed b . Hanbel Müsned'inde ( 1 62 /5) rivayet etmiş ,Elbanl Silsiletu'l-Ehadlsi's
Sahlha'nın . 1 967 hadisinde" (610 /4) senedi sahihtir "demiştir .Ebu Davud Tayalisi de) Ha
dis no (480 :rivayet etmiş ,Elbani Silsiletu 'l-Ehadlsi's-Sahlha'da ( 1 1 7  /4) senedinin sahih 
olduğunu söylemiştir. 

803 Nebe: 40. 

804 Celau'l-Efham s. 1 3 1 .  
805 Ahmed b. Hanbel, El-Müsned (6/ 145-160) ; Hakim, Müstedrek (4/ 384) ;  Ebu Ya'la (8/ 49, 

50) . Heysemi, Mecmeu'z-Zevfüd'de ( 1/ 37) : "Bunu o rivayet etmiştir, ravileri sikadır . . .  " 
demiştir. Ayrıca bkz: Silsiletu' l-Ehadlsi' s-Sahlha (3/ 375, 376).  

806 Tekvir, 15 - 18. 
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·•p Hunnes" ;  hanis ' in çoğuludur. (Masdarı olan) Hans büzülmek ve giz
lenmek manasına gelir. Şeytana da, kul Rabbini zikrettiğinde büzüldüğü ve içine 
çekildiği için "hannas" denmiştir. EbO Hureyre'nin -radıyallahu anh- : "fenhanestü: 
(cünüp olduğum için RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- 'den ) gizlendim" sözün
deki kelime de bu köktendir. 

"�: kunnes" ; kanis' in çoğuludur. Kanis künas' ının, yani evine girene denir. 
"Tekennesetu' l-mer'atu" ,  "Kadın tahtırevanına girdi" manasına, "Kenesetu'z
zıba" da "ceylan yuvasına girdi" manasına gelir. 

Cevari (akanlar) ise cariye'nin çoğuludur. Gaşiye (kaplayan) ile çoğu
lu ğavaşi gibi. Ali b .  EbO Talib: Yıldızlar gündüz gizlenir, gece ise ortaya çıkar, 
demiştir. Bu Mukatil, Ata, Katade ve diğerlerinin görüşüdür. Bunlar: Yıldızlar 
gündüz gözden kaybolur ve görünmezler. Battıkları vakit ise yuvalarına girerler. 
Bu görüşe göre tuhannisu "gözlerden uzaklaşır ve gündüzü gözlerden gizleyerek 
gizlenir" manasına gelir. 

Bunda bir görüş daha var ki o da şu: yıldızların hunnes'liği geri dönmesidir 
ki o doğrudaki hareketidir. Zira yıldızların iki hareketi vardır. Biri fiiliyle , biri ken
disiyledir. İşte hunnes' liği kendisinin dönme hareketidir. 

Bir üçüncü görüş de şöyle der: Hunnes ve kunnes diye ifade edilen şeylerin 
ikisi de battığında gizlenmesidir. Zira battığı yerde gözlerden de kaybolur. Bu 
Zeccac'ın görüşüdür. 

Yıldızların biri gizlilik, diğeri akış, bir de batma olmak üzere üç hali bulundu
ğundan Allah (c .c) onlara bu hallerinin tümüyle yemin etmiştir. Hunnes diyerek 
onun görünme haline işaret etmiştir. Çünkü gizlenmesi gözükmeden sonradır. 
Sürekli gizli halde olan şeye hunnes kökünden gelen hanese fiili kullanılmaz. İşte 
Allah (c .c) yıldızların akışlarını ve batışlarını açık, doğuşlarını ise dolaylı yönden 
ifade etmiştir. Başlangıcı doğmak olan akmasını zikretmekle yetinerek doğuşunu 
zikretmemiştir. Çünkü doğmak akmasının başlangıcıdır. 

Böylece bu yemin yıldızların doğmasını , batmasını, akmasını ve gizlenmesi
ni içermiştir. Bu ise Allah' ın (c.c) ayetlerinden ve rabliğinin göstergelerindendir. 

Bunu ceylan ve yabani inek ile tefsir edenin görüşü güçlü bir çok yönden 
kuwetli değildir: 

Bir: Gezegen yıldızların bu halleri en büyük ayet ve ibrettir. 

İki: Yeryüzündekilerin tümü bunları gözlem ve görme yoluyla bilmekte or
taktırlar. 
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Üç: İnek ve ceylanın gözlerden tamamen kayboldukları hali yoktur. Bilakis 
bunlar arazilerde hep ortadadırlar. 

Dört: Bu ayet-i kerimeyi bununla tefsir edenler şöyle demişlerdir. Bunların 
hunı1s'u gizlenme manasına gelmemektedir. Vahidi şöyle demiştir: Bu burundaki 
hunneslik halidir. Hunneslik burnun basık ve kısa olmasıdır. İnek ve ceylanın bu
runları da basık ve kısadır. Ancak ineğinki normal, ceylanınki daha basıktır. Burnu 
basık olduğu için de ona hansa denmiştir. Bilindiği gibi bu, üzerinde düşünmeyi 
gerektiren kapalı bir şey olup insanların çoğu bilmemektedirler. Yüce Rabb'in 
yemin ettiği şeyler ise ancak bilgide tüm insanların ortak oldukları açık ve belli 
şeyler olur. Burun çekikliliği ise inek ve ceylanda insanınkinden daha mükemmel 
ve dengeli değildir. Dolayısıyla insanın burnundaki delil daha açıktır. 

Beş: Yıldızların yuvalarına çekilmeleri kuşların ve diğer hayvanların kendile
rini korumaya aldıkları yuvalarına çekilmelerinden daha büyük ve açık değildir 
ki onunla yemin etmek gereksin . 

Altı: Hunnes ceylanın çoğulu olsaydı "huns" demek gerekirdi .  Çünkü huns 
ahnes' in çoğuludur. Hamra ile humr gibi .  Ancak çoğulu fu'al (� ) vezninde ge
lince ceylan veya ineğin çoğulu olması imkansızlaşıp hanis' in çoğulu olduğu ke
sinleşti . Şahid ve şuhhed, sfüm (oruç tutan) ve suvvem, kaim (namaz kılan) ve 
kuvvem ile benzerleri gibi .  

Yedi: Rabb tealanın ineklere ve ceylanlara yemin ettiği kesin olmadığı gibi, 
Kur'an' ın örf ve adetinde de (bilinegeldik üslubunda) böyle bir şey yoktur. Allah 
(c .c ) ancak her cinsin en üstüne yemin eder. Mesela nefislere yemin ettiğinde 
onların en yücesi olan insan nefsine yemin etmiş, kelamına/sözüne yemin etti
ğinde en değerli ve yücesi olan Kur'an'a yemin etmiştir. Yüceler alemine yemin 
ettiğinde onların en değerlisi olan semaya, onun Güneş, ay ve yıldızlarına yemin 
etmiştir. Zamana yemin ettiğinde en değerli zaman olan on geceye (Ramazan' ın 
son on gecesi) yemin etmiştir. Allah (c .c) başka şeylere (en üstün olmayana) ye
min etmek istediğinde de onu genele eklemiştir. "Hayır, gördüğünüze ve görme
diğin ize and ederim ki "807 ve (Rası1lullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in bir kıraatine 
göre) "Erkek ve dişiden ibaret olan iki çifte yemin olsun ki "808. 

Sekiz: Yeminin gece ve gündüz ile zikredilmesi bunların yıldızlar olduklarını 
göstermektedir. Yoksa ineğin, gece ile sabahın zikredildiği bir yeminde onlarla 
birlikte zikredilmesi uygun değildir. Nitekim Ebu İshak da bunların yıldızlar oldu
ğuna bunu delil getirmiş ve : burada vahşi hayvanlardansa yıldızların zikredilmesi 
daha uygundur, demiştir. 

807 Hakka: 38, 39. 
808 Necm: 45. 
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Dokuz: Allah (c .c ) bunu kastetmiş olsaydı açıklar ve ona delalet eden bir şey 
zikrederdi .  "Cevarl: akanlar"dan gemileri kastettiğinde buyurduğu gibi: "Deniz
de yürüyen yüce dağlar gibi gemiler O'nun varlığın ın delillerindendir. "809 Burada 
ise, ne lafız ne de sözün gelişinde bunların inekler ve ceylanlar olduklarına dair 
h içbir gösterge yoktur. Bilakis, zikrettiğimiz yönlerden, yıldızlar olduklarına dela
let eden şeyler vardır. 

On: Yemin edilen yolculara rehber, şeytanlara taş mesabesindeki yıldızlar ile 
üzerine yemin edilen alemlere h idayet rehberi, kalplerin süsü, şeytanın şüphele
rini çürütücü Kur'an arasında, inekler ve ceylanlar ile Kur'an arasındaki ilişkiden 
daha sıkı bir ilişki vardır. Doğrusunu Allah daha iyi bilir. 

Gecenin "as' ase"sinden kastın onun gelişi mi yoksa gidişi mi olduğu husu
sunda farklı görüşler söylenmiştir. Çoğunluğa göre "gitmesi ve kaybolması" dır. 
Bu Ali ve lbn Abbas ile öğrencilerinin görüşüdür. Hasan-ı Basri ise bunu karanlı
ğıyla gelmesi ile tefsir etmiştir ki bu Mücahid' den yapılan iki rivayetten biridir. 

Gecenin gelmesi manasını tercih edenler şöyle demişlerdir: Allah (c .c) ge
cenin de gelmesine gündüzün de gelmesine yemin etmiştir. Zira "Nefes aldığı 
zaman sabaha" yemini gecenin as'as' ının karşısında zikredilmiştir. Bunlar: Bu 
yüzden Allah (c .c) "Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman gece"ye, "Açılıp aydın
lattığı zaman gündüz" e ve "kuşluk vakti" ne yemin etmiştir. Gecenin ortalığı 
kaplaması, onun "as'ase" ı gibi, gündüzün açılıp aydınlanması da sabahın nefes 
alması gibidir. Çünkü bu onun evveli ve başlangıcıdır. 

Bunun gecenin geçip gitmesi manasına geldiğini tercih edenler ise buna 
"Hayır hayır (öğüt almazlar). Ay'a, dönüp gitmekte olan geceye ve ağarmakta 
olan sabaha andolsun ki "810 ayetini delil getirmişlerdir. Allah (c .c } gecenin git
mesine ve sabahın aydınlanmasına yemin etmiştir. Bu ise gecenin "as' asesi" ile 
sabahın nefes alması gibidir. Şöyle demişlerdir: Yeminin, gecenin gitmesine ve 
gündüzün gelmesine yapılması en iyisidir. Çünkü o bunun hemen arkasındadır. 
Dolayısıyla (Allah ' ın kudret ve yüceliğine) daha büyük delil ve (alan için) daha 
büyük ibrettir. Gecenin gelmesi ve gündüzün gelmesi ise farklıdır; zira Kur' an' da 
bunlara yemin bilinmemektedir. Hem de ikisi arasında uzun bir zaman vardır. 
O yüzden bunun gidip diğerinin ara vermeden hemen ardından gelmesi daha 
derin bir manadır. Allah (c .c) bunun zayıflama ve gitme halini, diğerinin kuv
vetlilik ve nefes alıp verme halini zikretmiştir. Sabah soluyarak gelince gecenin 
karanlığını kovar ve her soluduğunda gece önünden kaçıp gider. Asıl isabetli 
görüş budur. 

809 Şura: 32. 
810 Müddessir 32-34. 
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Allah (c.c) "Şüphe yok ki o, çok şerefli bir elçinin (getirdiği) sözüdür. Büyük 
bir güç sahibi, Arş' ın sah ibinin nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan elçinin. 
(Üstelik) orada kendisine itaat edilendir, oldukça emindir.Arkadaşınız (Muham
med) bir deli değildir" (Tekvir : 1 9-21 buyruğunun tefsiri: 

Allah (c .c) daha sonra üzerine yemin ettiği şeyi zikretmiştir ki o da Kur'andır. 
Onun değerli bir elçinin sözü olduğunu söylemiştir. Burada o, ihtilafsız Cebrail 
(a .s) 'dır. Çünkü daha sonra kastın o olduğunu kesinleştiren bir sıfatını z ikret
miştir. 

Hakka suresindeki değerli elçi ise Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-'dir. 
Çünkü Allah (c .c) daha sonra düşmanlarının, bunun kendi sözü olduğu iddiasını 
yalanlayarak şöyle buyurmuştur: "Ve o, b ir şair sözü değildir. Ne de az iman edi
yorsunuz ! Bir kCıhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz1 "81 1 

Böylece Allah (c .c) "değerli" vasfını bazen melek elçiye, bazen insan elçiye 
nispet etmiştir. Bunun her birine nispeti kendinden üretme değil, bildirme ve teb
liğ etme yönündendir. Aksi taktirde bu iki n ispet birbiriyle çelişir. Elçi (rasul) ke
limesi de buna delalet eder. Çünkü elçi kendisini gönderenin sözünü tebliğ eder. 
Bu da bunun Cebrail (a .s) ile Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' i gönderenin 
sözü olup her birinin Rabb' inden tebliğ ettiği hususunda açıktır. Dolayısıyla bu, 
tebliğ edici olma yönüyle tebliğcinin, gerçekten konuşan itibariyle ise Allah' ın 
(c .c) sözüdür. 

Böylece Allah ' ın (c .c) Kur'an' ı konuşuyor olmasını inkar edenlere rahat
lık yoktur. Her iki ayetteki söz Allah'ın sözüdür. Hatta bu iki ayet onun Rabb 
teala'nın sözü olup iki değerli elçinin onda sadece tebliğ rollerinin olduğuna en 
büyük delillerdendir. Çünkü Cebrfül (a .s) Allah'tan , Muhammed -sallallahu aleyhi 
vesellem- de Cebrail (a .s) ' dan işitmiştir. 

Allah (c.c) melek elçisini burada "değerli, çok güçlü, Arş ' ın sahibinin nezdin
de yüksek bir mevki sahibi olan, göklerde itaat edilen ve güvenilir elçinin" diye 
nitelemiştir. Bu beş nitelik Kur'an' ın senedinin sağlam ve Muhammed' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Cebrail' den (a.s) onun da alemlerin Rabbinden işitmesiyle olduğu
nu ortaya koyma içermektedir. Bu senedin yüce ve büyüklüğüne Allah'ın (c.c) 
bizzat kendisinin onayı yeter. 

Birinci sıfat: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' e getiren elçinin, düş
manlarının söylediği gibi şeytan değil, değerli ve asil biri olduğu . Zira şeytan pis, 
pislenmiş, alçak, çirkin görünümlü, hayır ve iyilikten yoksun , içi dışından kötü 
dışı içinden çirkin ,  ne kendinde ne yanında hiçbir güzellik bulunmayan, kısaca 
faziletlerden son derece uzak olan kişidir. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' e 
Kur'an' ı getiren elçi ise değerli, görünümü güzel, sureti hoş, iyiliği bol, kendisi 

8 1 1  Hakka: 4 1 ,  42 . 
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hoş ve hoş kılınmış olup hoş kimselerin de muallimidir. Yeryüzündeki tüm hida
yet, ilim, marifet, iman ve iyilik Rabbinin onun eliyle maddi ve manevi asaletin 
zirvesidir. 

İkinci nitelik: Güçlüdür. Nitekim başka bir yerde Allah (c .c) onun için "O'na 
(Muhammed'e) çok güçlü olan öğretti" buyurmuştur812 . Bunda birkaç hususa 
işaret vardır: 

Bir: Cebrail (a .s) güçlülüğü sayesinde, şeytanların kendisine yaklaşarak va
hiyden herhangi bir şeyi ele geçirmelerinden, onda ekleme ve çıkarma yapmala
rından korur. Hatta Şeytanlar onu gördüklerinde yaklaşmayıp kaçarlar. 

İki : O elçi (a.s) sizin yalanladığınız peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- dos
tu, destekçisi ,  seveni ve yardımcısıdır. Nitekim Allah (c .c) "Ve eğer Peygamber'e 
karşı b irbirinize arka verirseniz bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Ceb
rail ve m üminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de (ona) yardımcıdır. "813 
Her kim böylesi güçlünün dostu, yardımcısı, destekçisi ve öğreticisi ise o doğru 
yola ermiş muzaffer biridir. Allah ona yolu gösterecek ve yardım edecektir. 

Üç: Bu elçiye -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlık eden onun arkadaşı ve dostu 
Cebrail 'e  (a.s) düşmanlık etmektedir. Kim de güçlü kuvvetli birine düşmanlık 
ederse kendisini helaka maruz bırakmıştır. 

Dört: Cebrail (a.s) güçlü olması sebebiyle emredildiklerini gerçekleştirmeye 
muktedirdir, ondan aciz kalmaz. Emin olması sebebiyle de emanetini emredildiği 
gibi ulaştırır. Böylece asıl kuvvetli ve emin olan odur. Sizden biri bir mektup ulaş
tıracak veya işini üstlenecek veyahut vekili olacak vs. birini seçtiğinde buna gücü 
yetecek ve yaptığında güvenilir birini seçer. Bu iş kendisi açısından son derece 
önemli ise onun için kuvvetli , güvenilir, saygıdeğer ve katında üstün değeri olan, 
insanlar tarafından itaat edilen birini seçer. Nitekim Allah (c.c) kulu Cebrfül' i de 
(a.s) bu sıfatlarla nitelemiştir. 

Bu elçi gönderenin , elçinin, gönderilen mesajın ve kendisine gönderilenin 
değer ve kıymetini göstermektedir. Zira Allah (c .c) bunun için asil, kuvvetli ve 
katında büyük değeri olan, mele-i a' lada itaat edilen, gerçekten güvenilir birini 
seçmiştir. Zira krallar önemli işlerinde ancak değerli ve yüksek mevki sahibi olan 
eşraftan kimseleri gönderirler. 

Allah' ın (c.c) ''Arş' ın sahibinin nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan" (Tek
vir: 20) buyruğu: 

812 Necm: 5. 
813 Tahrim: 4 .  
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Yani yüksek mevki ve değeri olan . Zira Cebrail (a.s) meleklerin kendisine en 
yakın olanıdır. "Arş sahibinin nezdinde" ifadesi Cebrail' in yüksek mertebesini 
göstermektedir. Çünkü o (a.s) Arş' ın rabbine yakındır. 

Allah ' ın (c.c) "(Üstelik) orada kendisine itaat edilendir, oldukça emindir"814 
buyruğunda, Cebrfül'in (a.s) askerlerinin ve yardımcılarının onları arkadaşı ve 
dostu Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' e yardım için çağırdığında ona itaat 
ettiklerine işarettir. Bunda şuna da işaret edilmektedir: : "Sizin yalanladığınız ve 
düşmanlık yaptığınız bu kimse, Cebrfül ' in (a .s ) gökte itaat edilen olduğu gibi ,  
yeryüzünde itaat edilen olacak ve her bir elçi bulunduğu yerde ve kavminde itaat 
edilen olacak. "  Bunda onun kavmi arasında itaat edilen krallar gibi olduğuna 
binaen ona saygı ve tazim vardır. Zira böylesi büyük bir iş için ancak böylesi itaat 
edilen kral seçilir. 

Cebrail ' in (a .s )  eminlikle nitelenmesinde taşıdığını korumasına ve gereği şe
kilde yerine ulaştırmasına işaret vardır. 

Allah (c .c) daha sonra beşerden elçisini düşmanlarının söylediklerinden ten
zih ederek ve arındırarak şöyle buyurmuştur: "Arkadaşın ız {Muhammed) bir deli 
değildir. "815 

Bu onların, dilleriyle zıttını söyleseler de, bildikleri ve şüphe etmedikleri bir 
şeydir. Zira kendilerinin yalancı olduklarını biliyorlardı . 

Allah' ın (c .c ) ''Anda/sun ki o, kendisini apaçık ufukta görmüştür. O, gayb(ı 
bildirmek)den yana cimrilik etmez. O, kovulm uş şeytanın sözü de değildir. O 
halde nereye gidiyorsunuz?" (Tekvir: 23-26) buyruğu . 

Allah (c .c) daha sonra RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in  Cebrfül' i  (a.s) 
gördüğünü haber vermiştir. Bu Cebrfül ' in -sallallahu aleyhi vesellem-, felsefeciler ile 
taklitçilerinin söyledikleri gibi onun "aktif akıl" olmayıp, gözle görülebilen ve id
rak edilebilen varlık dünyasında mevcut ve var biri olduğu manasına gelir. Felse
fecilere göre Cebrail (a .s ) ' ın hakikati gerçek dünyada varlığı olmayan ve sadece 
zihinlerde bulunan bir hayaldir. Bu, felsefecilerin tüm peygamberlere ve takipçi
lerine muhalefet ettikleri ve bu sebeple tüm dinlerden çıktıkları hususlardandır. 

Onun için RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Cebrfül ' i (a .s ) gördüğünü 
onaylamak ve ortaya koymak Allah' ı  (c .c) gördüğünü onaylamak ve ortaya koy
maktan daha önemliydi .  Çünkü Cebrail (a .s) ' ı  görmek imanın temelidir. Ona 
inanmadıkça mü'min olunamaz ve inkar eden kesinlikle kafir olur. Onun Rab
bini (c.c) görmesi ise ihtilaflı husustur ve en azından kafir olmayacağında ittifak 

814 Tekvir, 2 1 .  
8 1 5  Tekvir: 22. 
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vardır. Nitekim bir grup sahabe onun Allah' ı  (c .c) görmediğini açıkça ifade et
mişlerdir. Osman b. Said Darimi sahabelerin bunda görüş birliğinde olduklarını 
söylemiştir. 

Böylece biz Rası'.'ılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in Cebrail' i (a.s) görmesinin 
ortaya konmasına yüce Rabbini görmesinin ortaya konmasından daha çok 
muhtacız. Rabb tealayı görmek Cebrail ve başkalarını görmekten daha büyük 
bir hadise olsa da, peygamberliğinin hak ve gerçek olduğunun ispatı kesinlikle 
ona bağlı değildir. 

Allah (c .c) daha sonra her iki elçisini ; birini "konuşması" yönüyle, diğerini 
ise onun gerektirdiğine ve peygamberliğin hedefine ters düşen cimrilik, pintilik, 
değiştirme ve tahrif demek olan ve zan altında bırakmayı gerektiren "gizlemeden 
uzaklığı" yönüyle yüceltmiş ve şöyle buyurmuştur: O, gayb (ı bildirmek)den yana 
cimrilik etmez. "  

Çünkü mesajın hedefi ancak şu iki şeyle gerçekleşir. Biri onu gizlemeden 
ulaştırmak, diğeri ise h içbir ekleme ve çıkarma yapmadan olduğu gibi ulaştırmak. 
Dolayısıyla buradaki iki kıraat iki ayet gibidir8ı6. Zira biri -datla okunanı- "cim
rilikten tenzih" manasını ifade etmektedir. Zira danln cimri demektir. "Danintu 
bih , Edannu bih" ,  vezin ve mana itibariyle aynen "bahiltu bih, ebhalu bih" (cim
rilik yaptım, yapıyorum) gibidir. Cümeyl b. Muammer' in şu şiiri bu türdendir: 

Değerli antik eşyalarda cömertlik yapıyorum, ama. 

Senin sırrını başkalarına vermede cimriyim (j::.....b ) .  
İbn Abbas -radıyallahu anh- ayetin tefsirinde : Allah ' ın (c .c) indirdiklerinde cimri 

değildir, demiştir. Mücahid ise : Onlara bildiklerini aktarmada cimri değildir, de
miştir. 

Müfessirler buradaki gaybın Kur'an ve vahiy olduğunda icma etmişlerdir. 
Ferra: Kendisine paha biçilmez değerdeki göğün haberleri geliyor da, onda size 
cimrilik yapmıyor, demiştir. Bu nefis bir manadır. Çünkü nefislerin normalde 
huyu değerli şeylerde, özellikle kıymetini bilmeyen, onu ve bulunduğu kişiyi ye
ren kimselere karşı cimri davranmaktır. Bununla birlikte bu peygamber en değer
li ve en yüce şey olan vahiyde size karşı cimrilik yapmamaktadır. Ebu Ali el-Farisi 
şöyle demiştir: Manası şöyledir: "Ona vahiy gelince hemen açıklar, haber verir 
ve açığa çıkarır. Kahinin, sahip olduğu bilgileri karşılığında para almak için gizle
mesi ve saklaması gibi gizlemez . "  

Bunda bir mana daha var k i  o da şudur: O -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine 
haber verilen gayp bilgisine tamamen güvenmektedir. Onun için bozulmasından 
ve haber verdiğinin tersi çıkmasından korkmamaktadır. Ama kahinler ve başkaları 

8 1 6  İbn Kesir, Ebu Amr ve  Kesai ··A· zanlı, töhmetli" ;  Nafi, Asım, İbn Amr ve  Hamza ise 
"� cimri" okumuşlardır. İbn Mücahid, el-Kıraat, s. 673. 
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gaypla ilgili verdikleri haberlerde bundan korkarlar. Zira kendilerine haber veren
lerin yalanları doğrularından kat kat fazladır. Onlardan biri bir haber söylediğinde 
ona güvenemez, yalan olduğunun ortaya çıkmasınrlan korku içinde olur. 

Dolayısıyla peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- en büyük gaypları kendisi
ne güven içinde, üzerinde ısrarlı , her bir toplulukta açığa çıkararak, onun doğru 
olduğunu tekrar tekrar söyleyerek, onunla düşmanlar kazanma pahasına haber 
vermesi onun doğru olduğunun en büyük delillerindendir. 

"bizanln" şeklinde okuyanlara gelince; buna göre ayetin manası "itham edi
len değildir"dir. Mesela "zanentu zeyden" cümlesi "Zeyd'i itham ettim" manasına 
gelir. Bu, "his ve idrak" manasındaki "zan" değildir. Çünkü o iki mef'ul (tümlec) 
alır. Zanin' in itham manasındakin örneklerinden biri Ebu Ubeydenin şu şiiridir: 

Allah' ın kitabına andolsun ki, kinimden terk etmedim . 

Fakat seven aşık hep itham edilir. 

Ayetin manası şöyledir: Bu elçi Kur'an'a karşı kötü bir şeyle itham edile
cek biri değildir. Bilakis emindir; ona ne ekleme yapmakta, ne de ondan bir 
şey çıkarmaktadır. Buna göre zamir Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ' e döner; 
çünkü melek elçinin emin olduğu daha önce geçti . Allah (c .c) sonra "Sizin ar
kadaşınız deli değildir" , daha sonra da "O -yani arkadaşınız- itham edilecek ve 
cimri biri değildir. " buyurdu . 

Ebu Ubeyde, şu iki manadan dolayı zanln kıraatını tercih etmiştir: 

Bir: Kafirler onu cimrilikle suçlamamışlar, sadece itham etmişlerdir. Dolayı
sıyla hain olmadığını ifade cimri olmadığını ifadeden daha evladır. 

İki: Ayette (danin/zanin gayb kelimesine ala ile müteaddi gelmiş ve) "ale ' l 
ğayb : gayp üzerine" denmiştir. Kasıt cimrilik olsaydı "bi' l-ğayb" denirdi .  Çünkü 
"filan şeyde cimri" denmek istendiğinde "danln bi keza" denir, "danln ala keza" 
dendiği azdır. 

Ben derim ki : Bunu destekleyen bir husus da şudur: Allah (c .c) Hz. 
Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- melek elçisi gibi emanetle nitelemiş, Cebrail ' i  
(a.s) emin diye nitelediği gibi Hz. Peygamber' in de hain olma şüphesini def et
miştir. Bunu destekleyici bir diğer husus şudur ki; Allah (c .c) gayptan gelecek 
haberlerle ilgili olarak her türlü yalan ihtimallerini ortadan kaldırmıştır. Çünkü 
söylediği şey yalansa; bu ya kendinden veya ona öğretendendir. Kendindense; 
ya kasten veya kasıtsız yapmıştır. Öğretenden ise kendisi kovulmuş şeytan de
ğildir. Kendinden ve kasten ise güvenilir değil onun zıttı haindir. Kendinden ve 
kasıtsızsa delidir. Böylece Allah (c.c) bu ihtimallerin tümünü peygamberinden 
kaldırmıştır. 
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Böylece Allah (c .c) Kur'an' ın rivayet zincirini son derece büyük bir ifadeyle 
temize çıkarmıştır. Onun için Allah (c .c) "O, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. " 
buyurmuştur. Bu, şeytanın öğretmesi olmadığı gibi onun buna gücü de yetmez. 
Ayrıca Allah' ın (c .c) "O'nu (Kur'an'ı) şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez; 
zaten güçleri de yetmez"817 buyurduğu gibi bu ona yakışmaz da. Böylece Allah 
(c.c) bunu Hz. Peygamberin yapma, şeytanlardan isteme ve onların da buna güç 
yetirme ihtimallerini ortadan kaldırmıştır. Şeytanlar, deliler ve hainlerin halleri ile 
peygamberlerin halleri hakkında en az tecrübeye sahip kişi bile bundan şek ve 
şüphe etmez. Bilakis, bunların birbirlerine, zıtların birbirine olan zıtlığı gibi zıt ve 
ters şeyler olduklarını kesin olarak bilir. Hatta akıl iki şeyin birbirine uzaklık ve zıt
lığını, gözün ışık ile karanlığın birbirine zıtlığından daha net görür ve idrak eder. 
Onun için Allah (c .c ) , peygamberlerin davası ile şeytanların davası arasındaki bu 
açık fark ortaya çıktıktan sonra hala küfründe devam edeni azarlayarak "O halde 
nereye gidiyorsunuz?" (Tekvir: 26) buyurmuştur. 

Ebu İshak şöyle tefsir etmiştir: Size anlatılan bu yoldan daha açık hangi yola 
gireceksiniz ki? ! 

Ben derim ki: Bu, "gerektirme" yönteminin en güzel ve en net örneğidir. 
Seni dinleyene hakikati söyler, sonra ona "Bundan başka ne söylüyorsun . 
Bundan farklı ne görüşün var?" dersin. Nitekim Allah (c .c) "Onlar artık bun
dan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar?"818 ve ''Artık A/lah 'tan ve O'nun 
ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?"819 buyurmuştur. Dolayısıyla seçe
nekler hak ve batıl, hidayet ve dalalet ile sınırlıdır. Hidayet ve hakikatten ayrıldı
ğınızda yöneleceğiniz yön hangisi, gideceğiniz yer neresidir? 

"O, ancak bir öğüttür; ôlemlere, aranızdan dosdoğru yolda gitmek iste
yenlere. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe de siz dileyemezsin iz. " 
(Tekvir: 27-29). 

Allah (c .c) daha sonra Kur' an' ın alemler için bir öğüt olduğunu ifade bu
yurmuştur. Allah (c .c) başka bir yerde onun "müttakiler için bir hatırlatıcı ve 
nasihatçı" olduğunu, başka bir yerde "Peygamberi ve kavmi için hatırlatıcı ve 
nasihatçi" olduğunu ifade etmiştir. Başka bir yerde ondan sadece "zikr'' , başka 
bir yerde "mübarek zikr" , bir başka yerde de "zikir sahibi, yani nasihatçi" diye 
bahsetmiştir. 

Bunların tümü bir araya getirildiğinde genel ve özel nasihatçiden ve hatır
latıcıdan kastın ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü Kur'an kullara dünya ve 

817  Şuara: 2 10, 2 1 1 .  
818 Mürselat: 50. 
819 Casiye: 6. 
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ahiretlerindeki faydalarına olan şeyleri, başlangıç ( ilk yaratılış) ve sonu (ahiret) , 
Rabb teala'yı , O'nun isimlerini, sıfatlarını ,  fiillerini, kulları üzerindeki haklarını 
hatırlatmaktadır. Yapmaları için hayırları, kaçınmaları için şerleri hatırlatmak
tadır. Kendi nefislerini, hallerini ve nefislerinin felakete sürükleyici özelliklerini, 
nelerle kemale ereceğini anımsatmaktadır. Onlara düşmanlarını, düşmanlarının 
ne istediğini, tuzaklarından nasıl korunabileceklerini, onlara hangi kapılardan 
ve yollardan geldiklerini hatırlatmaktadır. Onların fakir ve Allah'a (c .c) muhtaç 
olduklarını ,  ona mecbur olup bir nefes dahi onsuz edemeyeceklerini hatırlatmak
tadır. Onlara olan nimetlerini hatırlatmakta, bunlar yoluyla ulaşabilecekleri daha 
büyük nimetlere davet etmektedir. Onlara azabını ve şiddetli yakalayışını ,  emri
ne karşı gelen ve peygamberlerini yalanlayanlardan intikamını hatırlatmaktadır. 
Onlara müfakat ve cezasını anımsatmaktadır. 

Onun için Allah (c .c) kullarına, kitabında zikrettiği şeyleri hatırlamalarını em
retmektedir: "Tur dağının altında, size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunan
ları daima hatırlayın, umulur ki, korunursunuz (demiştik de)" 820. Böyle olduğuna 
göre onu anmaya ve hatırlamaya en çok ve ilk layık olan kendisine indirilendir, 
sonra hatırlamaları için indirilen kavmi, daha sonra hatırlamaları için indirilen 
tüm mü'minlerdir. Hatırlatıcı olmasında özellikle müttakilerin zikredilmesi onu 
hatırlamada asıl istifade edenlerin onlar olması sebebiyledir. 

Kur'an' ın "zu'z-zikr: hatırlatma ve nasihat sahibi" diye nitelenmesi hatırlat
malar içermesindendir. Zira hatırlatma ve nasihatları asıl içeren odur. Nasihat 
ondadır. Kendisi zikirdir ve zikir ondadır. Kendisi hidayet olduğu gibi hidayet de 
içermektedir. Şifadır ve şifa kendisindedir. Rahmettir ve rahmet ondadır. 

"O, ancak bir öğüttür, alemlere. Aranızdan dosdoğru yolda gitmek iste
yenlere" (Tekvir: 27,28) . 

"Aranızdan dosdoğru yolda gitmek isteyenlere" ,  "alemler"' den bedeldir. Bu, 
parçanın tümden bedeli türündendir. Ayet-i kerime ,  bedelin , iki özel/maksud 
amilin zikri gücünde olduğuna en güzel delildir. Çünkü "tüm alemler için ha
tırlatıcı oluşu" yönü "doğru yol üzere olanlar için hatırlatıcı oluşu" yönünden 
farklıdır. Çünkü bu genel için "nasihat alabilme kabiliyeti" şeklinde bir nasihat, 
doğru yoldakiler için ise bilfiil nasihat alma ve faydalanma" şeklinde bir nasihat
tır. Bedel bedel olduğu şey (asıl) dan daha dar olduğu gibi, onda gizli amil de 
bedel olduğu şeydeki telaffuz edilen amilden daha dardır. Bu ise şarttır. Bunun 
üzerinde düşün! 

820 Bakara: 63 . 
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"Sizden dileyenlere" cümlesi, "kulun hiçbir dilemesi yoktur" veya "onun 
dilemesi sadece fiilin meydana gelmesinin alametidir, ikisi arasında sebebiyet 
ilişkisi olmaksızın sadece normal bir birliktelik bağı vardır" diyen cebriyecilere 
reddiyedir. 

"Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe dileyemezsin iz" (Tekvir: 29) buyru
ğu da "kulun dilemesi fiili meydana getirmede, Allah' ın dilemesine bağlı olmak
sızın, tamamen bağımsızdır. Bilakis kul ne vakit bir şeyi yapmayı dilerse meyda
na getirir" diyen kadercilere reddiyedir. Onlara göre kulun fiilinin Allah' ın (c .c) 
dilemesine bağlı olması imkansızdır. Bilakis o Allah' ın iradesi olmaksızın yapar. 

Böylece ayet-i kerime iki fırkanın görüşünü çürütmektedir. 

Bu iki ayette şeriat ile kaderin varlığına, sebepler ile sonuçlara, kulun fiili 
ile onun Rabb' inin fiiline dayanmasına işaret vardır. Her birinde kulluğun ken
dine özgü bir yönü vardır. Birinci ayetteki kulluk çalışma, tüm gayretini ortaya 
koyma, seçme ve çabalama, ikinci ayetteki kulluk ise Allah' tan yardım dileme, 
O'na tevekkül ve iltica etme, yardımın gelmesi için dua etme, Allah dilemedikçe 
kendisinin hiçbir şey bilemeyeceğini, O yapmadıkça hiçbir şey yapamayacağını 
bilmedir. 

"Alemlerin rabbi" bunların tümünü kapsamaktadır. Bunlardan birini geçer
siz sayan Allah' ın (c.c) tam rabliğini inkar etmiş ve geçersiz saymış olur. Başarı 
ancak Allah ' ın yardımıyladır.82 1 

821 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an , s . 1 14-132. 



İNFİTAR SÜRESİ 
[19 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -5.  Gökyüzü yarı ldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldı
ğı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gön
derdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıkların ı  b ir bir anlar. 

6-8. Ey insan! Seni yaratıp sen i düzgün ve dengeli kılan, seni istediği 
bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? 

9. Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı ya/anlıyorsunuz. 

1 0-12: Gerçekten üzerin izde koruyucular, değerli yazıcılar vardır. 
Yapmakta olduğunuz her şeyi bilirler. 

Tefsiri: 

Yani bu değerli koruyucu ve yazıcılardan utanın ve onlara saygı duyun. Ben
zerlerinizin sizi görmesinden haya ettiğiniz fiilleri yaparken onların sizi görmele
rinden sakının . Zira melekler de insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden rahatsız 
olurlar. İnsan, kendi huzurunda fenalık yapılmasından ve günah işlenmesinden 
rahatsız olursa, -belki kendisi de benzer şeyler yapmış olabilir- o değerli yazıcı 
melekler rahatsız olmaz mı? Allah yardım etsin.822 

822 El-Cevabü'l-kafi, s .  159. 
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1 3, 1 4. Hiç şüphesiz iyiler, n imetler içinde (Cennette); kötüler de 
Cehennem ' dedirler. 

Tefsiri: 

Bu ayetin sadece ahiret hayatıyla ilgili olduğunu sanma. İyiler, her üç hayatta 
da nimetler içindedir. Aynı şekilde kötüler de her üç hayatta Cehennem' dedirler. 
Dünyadaki hangi lezzet ve nimet, iyi kalplilikten ,  gönül rahatlığından, yüce Rab
bini tanımaktan, O'nu sevmekten, O'na uygun davranışlarda bulunmaktan daha 
güzel ve tatlıdır? Gerçekte temiz ve selim bir kalple yaşanan hayattan başka bir 
hayat var mı? Nitekim Yüce Allah , dostu Hz. İbrahim'in temiz bir kalp sahibi 
olmasını övmüş ve şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh 'un) 
mi/Jetinden idi. O da Rabbine temiz bir kalple gelmişti . "823 

İbn Kayyim, başka bir yerde bu ayet hakkında şunları söyler: Bu ayetlerin 
sadece ahiret hayatındaki nimet ve azap ile sınırlı olduğunu sanma. Aksine nimet 
ve azap, her üç hayat için yani dünya, berzah ve karar yurdu olan ahiret hayatı 
için geçerlidir. İyiler, bu üç hayatta da nimetler içinde; kötüler de azap ve sıkın
tılar içindedirler. Kalp ve gönül nimetinden başka nimet mi var? Kalp ve gönül 
azabından başka azap mı var? Hangi azap, korku, keder, üzüntü ve gönül darlı
ğından; Allah'tan ve ahiret hayatından yüz çevirmeden, O'ndan başkasına gönül 
bağlamadan, Allah' la bağları koparıp şaşkın bir şekilde her vadide dolaşmadan 
daha şiddetlidir. İnsanın Allah'tan başka gönül bağladığı ve sevdiği her şey, ona 
en kötü azabı tattırır. 824 

Yazar başka bir yerde ise ayet hakkında şöyle der: Bu ayet, iyi ve temiz 
kalpliliğin dünya nimetlerini gerektirdiğine, kötülerin de Cehennem'de olduğu
na işaret etmektedir. Yine ayet, kötülük yapanın bu fiilinin dünya Cehennemini 
gerektirdiğine işaret ediyor. Fakat 'Bununla, ahiretteki büyük nimet (Cennet) ve 
Cehennem kastedilmektedir' denilebilir. O zaman denilir ki: "O, ayetin işareti ile 
anlaşılmaktadır. Açık olan da odur. "825 

823 Es-Saffat, 37/84. El-Cevabü'l-kafi, s. 1 78-179. 
824 El-Cevabü'l-kafi, s .  109. 
825 El-Kelam ala mes'eleti's-sima', s .  396. 

--
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15. Din günü oraya sürülürler. 

1 6. Oradan bir daha çıkamazlar. 

1 7. Din günün ün ne olduğunu bilir misin sen? 

18. Hem din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? 

1 9. O gün kimsenin kimseye faydası olmaz. O gün yetki sadece 
Allah 'ındır. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ölçü ve tartıları eksik yapanların vay haline! 

2. Onlar ki insan lardan ölçü ile aldıklarında tam alırlar. 

3. Ama onlara ölçü yahut tartı ile verdiklerinde eksik verirler. 

4. Bu kimseler muhakkak tekrar diriltilecek/erini  zan dah i  etmiyorlar 
mı; 

5. Büyük bir gün için ? 

6. O günde insanlar alemlerin Rabbi huzurunda duracaklardır. 

7. Sakının (bu işten). Çünkü günahkarların kitabı (amel defteri) mu-
hakkak ki "Siccfn''dedir. 

8. "Siccfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

9. O, yazılmış bir kitaptır. 

1 O. Ya/anlayanların o gün vay haline! 

1 1 .  Onlar ki o Din gününü yalan sayarlar. 

12.  Halbuki onu haddi aşan ve çok günahkar olan bir kimseden baş
kası yalanlamaz. 

1 3. Ona karşı ayetlerimiz okunduğunda: "Evvelkilerin efsane/eridir" 
derdi. 

14. Hayır; aksine onların kazandıkları kalblerini  örtmüştür. 

1 5. Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette perde-
lenmiş olacaklardır (On u göremeyeceklerdir) .  

1 6. Sonra onlar h i ç  şüphesiz Cehennemi boylayacaklardır. 

1 7. Sonra: "İşte bu, sizin yalanlayageldiğin iz şeydir" denilir. 

18. Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "Illiyyin"dedir. 

1 9. "Illiyyfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

20. O, yazılmış bir kitaptır. 

21 . Mukarreb olanlar onu müşahade ederler. 

22. Şüphe yok ki o iyiler, nimetler içindedirler. 

23. Tahtlar üzerinde seyrederler. 

24. O n imetlerin güzelliğini yüzlerinde(n görür görmez) tan ırsın. 

25. Onlara mühürlü halis şaraptan içirilecek. 

26. Ki onun mührü misktir. O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar. 

27. Onun katkısı "Tesnfm "dendir. 

28. O yakınlaştırılmış olanların kendisinden içecekleri bir pınardır. 

29. Şüphe yok ki o günahkarlar, iman edenlerden bir kısmına güler
lerdi. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ölçü ve tartıları eksik yapanların vay haline! 

2. Onlar ki insanlardan ölçü ile aldıklarında tam alırlar. 

3. Ama onlara ölçü yahut tartı ile verdiklerinde eksik verirler. 

4. Bu kimseler muhakkak tekrar diriltileceklerini  zan dahi  etmiyorlar 
mı; 

5. Büyük bir gün için? 

6. O günde insanlar alemlerin Rabbi huzurunda duracaklardır. 

7. Sakının (bu işten) . Çünkü günahkar/arın kitabı (amel defteri) mu-
hakkak ki "Siccfn"dedir. 

8. "Siccfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

9. O, yazılmış bir kitaptır. 

1 O. Ya/anlayanların o gün vay haline! 

1 1 .  Onlar ki o Din gününü yalan sayarlar. 

12. Halbuki onu haddi aşan ve çok günahkar olan bir kimseden baş
kası yalanlamaz. 

13 .  Ona karşı ayetlerimiz okunduğunda: "Evvelkilerin efsane/eridir" 
derdi. 

1 4. Hayır; aksine onların kazandıkları kalblerini örtmüştür. 

15 .  Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette perde-
lenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) . 

1 6. Sonra onlar hiç şüphesiz Cehennemi boylayacaklardır. 

1 7. Sonra: "işte bu, sizin yalanlayageldiğiniz şeydir" denilir. 

1 8. Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "İlliyyin"dedir. 

1 9. "Illiyyfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

20. O, yazılmış bir kitaptır. 

21 . Mukarreb olanlar onu müşahade ederler. 

22. Şüphe yok ki o iyiler, n imetler içindedirler. 

23. Tahtlar üzerinde seyrederler. 

24. O nimetlerin güzelliğin i  yüzlerinde(n görür görmez) tanırsın. 

25. Onlara mühürlü halis şaraptan içirilecek. 

26. Ki onun mührü misktir. O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar. 

27. Onun katkısı "Tesnfm"dendir. 

28. O yakınlaştırılmış olanların kendisinden içecekleri bir pınardır. 

29. Şüphe yok ki o günahkar/ar, iman edenlerden bir kısmına güler
lerdi. 
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30. Yanlarından geçtiklerinde de birbirlerine kaş-göz işareti yapar
lardı. 

31 . Ailelerine döndükleri vakitte (yaptıklarından) zevk duyarak dö
nerlerdi. 

32. Onlar bunları gördüklerinde de "Şüphe yok ki bunlar, sapmış
lardır" derlerdi. 

33. Halbuki onlar, bunların üzerine gözetleyiciler olarak gönderilme-
miş/erdi. 

34. İşte bugün ise iman edenler o kafirlere gülerler. 

35 . Tahtlar üzerinde bakarlar. 

36. O kafirlere işleyege/diklerin in cezası verildi mi? 

Tefsiri : 

Allah (c.c) : '\ı� ı)t5 l4 �_,il LSY, �!) j; -J.s: Hayır; aksine onların kazan
dıkları kalblerin i  örtmüştür" (Mutaffifin : 14) buyurmuştur. 

Ebu Ubeyde :  "Rane" fiili "üzerini kapladı" manasına gelir. İçkinin sarho
şun aklını kaplaması ve ölümün ölünün üzerini kaplaması gibi , demiştir. Üsey
ka' el-Cüheyne hadisinde ifade edilen de budur. Orada Ömer' in -radıyallahu 
anh- "üzeri kaplanmıştı (rlne aleyh) "  sözünün manası "gaflet onu kaplamış ve 
kuşatmıştı"dır. Ebu Muaz en-Nahvi: Rayn (rane fiilinin masdarı) ;  kalbin günah
lardan dolayı kararmasıdır, demiştir. Tab' (L:J� ) ise kalbin mühürlenmesidir ki o 
kararmasından daha kötüdür. Kalbin kilitlenmesi manasına gelen ikfal (Jwj )  ise 
hepsinden kötüdür. 

Ferra : Onların günahları ve masiyetleri öylesine çoğalmıştır ki sonunda kalp
lerini kaplamıştır. İşte kalbin örtülmesi budur, demiştir. 

Ebu İshak ise şöyle demiştir: Rane, örttü manasına gelir. Fiil çekimi rane, 
yerlnu, raynen' dir. Yani örttü , üzerini kapladı .  Rayn örtü gibi bir şey olup kalbi 
kaplar. Gayn da böyledir. 

Ben derim ki: Ebu İshak hata etmiştir. Çünkü Gayn bunların en basiti ve 
en küçüğüdür. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Bazen gerçeken kalbim bu
lutlanıyor ve ben Allah' a  günde yüz defa istiğfar ediyorum." Buyurmuştur826. 
Rayn ve Ran ise kalp üzerinde bulunan en sert ve en sık örtüdür. Mücahid: Bu, 
ardı ardına günahlar işleme sonucu bunların kalbi kuşatması ve örtmesi ,  böylece 
kalbin ölmesidir, demiştir. Mukatil : Çirkin amelleri onların kalplerini kaplamıştır, 
demiştir. Sünen-i Nesei ve Sünen-i Tirmizl'de Ebu Hureyre -radıyallahu anh- kana
lıyla rivayet edilen hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Kul bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. O bunu bırakır, istiğfar 

826 Müslim, Zikr, (5/552) ;  EbCı Davud, Salat, ( 1/282) .  
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ve tövbe ederse kalbi cilalanır. Ama öyle yapmayıp önceki günahına bir günah 
daha eklerse kalbine bir siyah nokta daha eklenir. Sonunda bu noktalar kalbini 
tamamen kaplar. Allah' ın (c .c) "Hayır; aksine onların kazandıkları kalblerini ört
müştür" buyruğu işte bunu ifade etmektedir827. Tirmiz!: Bu sahih hadistir, demiş
tir. İbn Mes 'ud -radıyallahu anh- da: Her günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta 
meydana gelir ve sonunda kalbin tamamı kararır, demiştir. 

Allah (c .c) ,  işlemiş oldukları günahların kalplerinde böylesi bir kararmaya 
yol açtığını, bunun, kendilerinin sebep olup Allah 'ın ( c. c) yaratmasıyla gerçek
leştiğin i ,  zira sebepleri de sonuçları da yaratanın Allah (c .c ) olduğunu, kulun 
sebeplerde seçim imkanı varken sonuçların onun güç ve seçim sının dışında 
olduğunu açıklamıştır828• 

İbn Kayyim (rh .a) başka bir yerde şöyle demiştir: Allah (c .c) "Hayır; aksine 
onların kazandıkları kalplerini örtmüştür" (Mutaffifin :  14) buyurmaktadır. 

Seleften bir zat: Ayetteki "ran" günah ardına günah işlemektir, demiştir. 

Hasan-ı Basri: Bu, ctrdı ardına günah işleyerek kalbin kör hale gelmesidir, 
demiştir. 

Başka biri : Ayette bahsedilen kimselerin günah ve masiyetleri çoğalınca, on
lar kalplerini tamamen kuşatıvermiştir, demiştir. 

Meselenin aslı şudur: Kalp günahtan dolayı paslanır. Günahlar çoğalınca pas 
galebe çalar ve ''ran" halini alır. Pas daha da artınca kalbi kilitlenir, mühürlenir 
ve damgalanır. Sonunda adeta kapaklı bir kap içinde kalakalır. Bu durum kişiye 
hidayet ve basiret üzere iken gelirse onu alt üst eder ve düşmanı onu tamamen 
ele geçirerek istediği yere sürükler829. 

İbn Kayyim (rh .a) başka bir yerde de şöyle demiştir: Allah (c .c) "Hayır; aksi
ne onların kazandıkları kalblerin i örtmüştür. Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde 
Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) (Mu
taffifin :  14, 15)  buyurmaktadır. Böylece kalpleri, onların, kalpleri ile aralarındaki 
mesafeyi kaldırarak kalplerine ulaşmalarına ve kendilerine fayda verip arındı
racak, zararlı ve mutsuzluk sebeblerini def edecek şeyleri engellemelerine mani 
olur. Kalpleri ile Rableri arasındaki mesafeyi kaldırarak O'na ulaşmayı, yakınlı
ğına ve lütfuna mazhar olmayı, böylece gözü aydın ve gönlü huzurlu olmalarını 
engeller. Aksine günahları kendileri ile kalpleri arasında, kendileri ile rableri ve 
yaratanları arasında perde olur.830 

827 Tirmizl, Tefsir, ( 5/404) ;  ibn Mace, Zühd, (2/417 ) .  
828 Şifau' l-Alil s .94. 
829 el-Cevabu' l-Kafi s.82.83 .  
830 el-Cevabu' l-Kafi s . 1 76 .  
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İbn Kayyim (rh.a) bir yerde de şöyle demiştir: Rayn ve rfın; kalbin hakkı 
görmesini ve ona boyun eğmesini engelleyen kalın örtüye denir. 

Allah (c .c) "Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette perde
lenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) .Sonra onlar h iç şüphesiz Cehen
nemi boylayacaklardır" (Mutaffifin :  15-16) buyurarak iki tür azabı , Cehennem 
azabı ile yüce Allah'la arasına perde konma işkencesini zikretmiştir. Surenin ile
riki yerlerinde dostlarına vereceği iki tür nimeti, Cennet'teki nimetler ile O'nun 
(c.c) cemalini görme nimetini birlikte zikrettiği gibi .  Böylece Allah (c .c) bu surede 
bu dört şeyi birlikte zikretmiştir. Müttaki ve iyi kullar hakkında: "Şüphe yok ki 
o iyiler nimetler içindedir/er. Tahtlar üzerinde seyretmektedirler" (Mutaffifin :  
22,23) buyurmuştur. Ayetteki seyretmeyi "düşmanlarını azap görürlerken izler
ler" veya "köşklerine ve bağ-bahçelerine bakarlar" veyahut "birbirlerine bakar
lar" diye tefsir edenler ayetin manasının hakkını vermemişlerdir. Hepsinde asıl 
kastedilenden başka manaya sapma vardır. Kastedilen, "Rabblerinden elbette 
perdelenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir ) "  ayetindeki manadır. "Sonra 
onlar hiç şüphesiz Cehennemi boylayacaklardır" diye bahsedilen kafirlerin aksi
ne , onların Rabblerine bakmalarıdır. 

Bir düşün; Allah (c .c ) kafirlerin , dünyadaki düşmanlarına söyledikleri ve on
larla alay ettiklerine karşılık kıyamet gününde aynısıyla karşılık göreceklerini nasıl 
da ifade etmiştir. Zira kafirler yanlarından mü'minler geçtiğinde onlara laf atar ve 
alay ederlerdi. "Onları gördüklerinde: Bunlar gerçekten sapıklar, derlerdi. " (Mu
taffifin : 32) .  Allah da bu laf atışlarının ve alaylarının karşılığı olarak: " İşte bugün 
ise iman edenler o kafirlere gülerler" (Mutaffifin :  32) buyurmuştur. Sonra "Onlar 
tahtlar üzerinde bakarlar" cümlesiyle herhangi bir bakıştan bahsetmiş, bakılan 
belli bir kimseyi zikretmemiştir. Onların baktıkları en yüce, en değerli ve en büyük 
şey yüce Allah' tır. Ona (c .c) bakmak en yüce ve en değerli bakıştır. Hidayetin en 
yüksek derecesidir. Allah (c .c) bunu onların "Bunlar gerçekten sapıklar" sözlerine 
karşılık söylemiştir. Sonuçta bu iki yerde kastedilen de yüce Rabb'e nazar eyle
mektir. o bu manayı zorunlu olarak, ya özel manasıyla veya genel ve mutlaklığı 
ile ifade eder. Sözün bağlamı üzerinde düşünen kişi bu iki ayetin, özel veya genel 
anlamda bundan başkasının kastedilmesine kabil olmadığını görür. 83 1 

İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 

Bu ayetin meseleye delil oluşu şu yöndendir: Allah (c .c) kafirlerin cezalarının 
en büyüğünü onların Allah' ı  (c.c) görmek ve sesini işitmekten engellenmeleri ve 
mahrum edilmeleri olarak zikretmiştir. Şayet mü'minler de Allah'ı (c .c) görmeye-

831 İğasetu'l-lehefan s.32,33. 
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cek ve sözünü duymayacak olsalardı ,  onlar da Allah'tan "perdelenecek" kimse
ler olurlardı . Bu delili imam Şafü'nin bizzat kendisi ve başka imamlar zikretmiş
lerdir. Nitekim Taberani ve başkaları, (İmam Şafü'nin talebesi) Müzeni' den şöyle 
rivayet etmişlerdir: Şafü'yi , Allah' ın (c .c) "Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde 
Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır" buyruğu hakkında şöyle derken 
işittim: Bunda Allah dostlarının kıyamet günü Rabb' lerini göreceklerine delil var
dır. Hakim de şöyle demiştir: Bize Esamm, Rebi' b. Süleyman' dan şöyle nakletti : 
Muhammed b. İdris eş-Şafü'nin yanında iken yukarı Mısır bölgesinden ona bir 
kağıda yazılı şu soru geld i :  Allah ' ın (c .c) "Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde 
Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır" buyruğu hakkında ne dersiniz? 
İmam Şafü şöyle cevap verdi: Ayet onların gazap edilince Allah ' ı  (c .c) görmekten 
mahrum edileceklerine, Allah dostlarının da kendilerinden razı olununca O'nu 
(c.c) göreceklerine delalet etmektedir. Rebi' der ki : Ona "Ey Abdullah' ın babası! 
Sen bu görüşte misin?" dedim . "Evet, ben de Allah 'a bu inançla kulluk yapıyo
rum. Muhammed -sallalliıhu aleyhi vesellem- Allah'ı göreceğine kesin inanmasaydı 
O'na ibadet etmezdi" dedi. 

Taberanl, Şerhu's-Sünne'de, yine Esamm kanalıyla aynısını rivayet etmiştir. 
Ebu Zür'a er-Razi şöyle demiştir: Ahmed b. Muhammed b .  Hüseyin' i şöyle der
ken işittim : Muhammed b. Abdullah b. Hakem'e "Kıyamet günü kulların tümü, 
mü'minler ve kafirler Rabb'lerini görecekler mi?" diye sordum. Muhammed b .  
Abdullah: Onu sadece mü'minler görecekler, dedi. Sonra şöyle anlattı: Şafü'ye 
Allah'ı görme meselesini sordular, şöyle dedi: Allah (c.c) "Hayır! Muhakkak ki 
onlar, o günde Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır" buyurmuştur. 
Bunda mü'minlerin Allah'tan perdelenmeyeceklerine delil vardır832 . 

Allah (c.c) "Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "İlliyyln"dedir. "İlliyyln''in ne 
olduğunu sana ne bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır. Mukarreb olanlar onu müşa
hade ederler" (Mutaffifin :  18-2 1 )  buyurmaktadır. 

Allah (c.c) burada kitaplardaki (amel defterlerindeki) yazıların gerçek oldu
ğunu ifade etmek için onların rakamlı (yazılı) olduklarını söylemiştir. Allah (c.c) 
sadece mü'minlerin amel defterlerinden detaylı bahsetmiş ve onların yazılı ol
duklarını , Allah ' ın (c.c) yakın kulları melekler, peygamberler ve değerli mü'minler 
huzurunda ve gözleri önünde yazılacaklarını ve imzalanacaklarını ifade etmiş; az
gınların ve günahkarların kitaplarına şahid olmalarından ise bahsetmemiştir. Bu
nunla müttakilerin amel defterlerini veya ondan dolayı karşılaşacaklarını övme 
ve onları Allah ' ın (c .c) has kulları arasında meşhur etme kastıyla yapmıştır. Bu, 
kralların, gönderdikleri mektuplara, övmek ve yüceltmek maksadıyla saygı gös-

832 Hadi' l-Ervah s .234. 
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terdikleri valilerinin ve ülkenin en gözde şahsiyetlerinin mühürlerini basmalarına 
benzemektedir. Bu, Allah (c .c) ve meleklerinin kula salat çeşitlerinden biridir.833. 

Allah (c .c) ,  kendisine yakın kıldığı kullarının (mukarrebun) içecekleri hak
kında: "On un katkısı "Tesnim " dendir. O yakınlaştırılmış olanların kendisinden 
içecekleri bir pınardır. " (Mutaffifin : 27-28) buyurmuştur. Burada "minha: den, 
dan" değil de "biha: ile" ifadesi yer almaktadır. Bununla onların hem ondan hem 
başkasından değil , sadece ondan içtiklerine işaret edilmek istenmiştir. "yeşrabu :  
içer" fii l i , "yervl: (suya) kanar" manası içirilerek be harfi ile geçişli yapılmıştır. Bu, 
be harfine min manası verip "yeşrabu : içer" fiiline başka bir fiilin manasını vere
rek onun gibi geçişli yapmaktan lafzen daha zarif, mana itibariyle daha güzeldir. 
Bu , Arapça dilinin ustalarının, Sibeveyh ve onun önder öğrencilerinin yoludur. 

Allah (c .c) ebrar ( iyiler, müttakiler) hakkında ise; "İyiler ise, kafur katılmış bir 
kadehten (Cennet şarabı) içerler" buyurmuştur834. Çünkü Allah'a yakınlaştırılmış 
kulların içecekleri daha güzel ve mükemmel olduğundan onda sadece o pınar
dan içme manası katan eden "be: ile" edatı kullanılmıştır. Kur'an' ın ifade gücü 
beşeri aklın kuşatamayacağı derecede zarif ve fasih tir. 

Allah (c.c) Mutaffifin suresinde şöyle buyurmuştur: "Sakının (bu işten) . Çün
kü günahkarların kitabı (amel defteri) muhakkak ki "Siccfn"dedir. Siccfn"in ne 
olduğunu sana ne bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır. Yalan/ayanların o gün vay 
haline! Onlar ki o Din gününü yalan sayarlar. Halbuki onu haddi aşan ve çok 
günahkar olan bir kimseden başkası yalanlamaz. Ona karşı ayetlerimiz okun
duğunda: "Evvelkilerin efsane/eridir" derdi. Hayır; aksine onların kazandıkları 
kalblerini örtmüştür. Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette 
perdelenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) .Sonra on lar h iç şüphesiz Ce
hennemi boylayacaklardır. Sonra: "İşte bu, sizin yalanlayageldiğiniz şeydir" de
nilir. " (Mutaffifin :  7-1 7 ) .  Bu zalimler kitapları sollarından verilecek kimselerdir. Al
lah (c .c) daha sonra "Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "İl/iyyfn"dedir. "İlliyyfn., in 
ne olduğunu sana ne bildirdi? . . .  ona m ukarrebun tanık olur" (Mutaffifin : 1 7- 19 )  

buyurmuştur. Bunlar orta derecede iyi ve  müttaki kimselerdir. Amellerinin öne
mini ve işleyenlerin Rabbleri katındaki değer ve makamını ortaya koymak için , 
amellerinin yazımına Mukarrebun (kendisine yaklaştırılmış en üst derecedeki) 
kulların tanık olacaklarını, yani amellerinin onların huzurunda ve gözleri önünde 
yazılacağını haber vermiştir. Yüce Allah (c.c) daha sonra müttakilerin (ebrar) 
mazhar oldukları nimetleri, onların oturuşlarını ve Rablerini seyredişlerini ,  nime
tin parlaklığının yüzlerine yansımasını zikretmiş, sonra içeceklerine geçerek şöyle 

833 Hadi' l-Ervah s.65. 

834 i nsan: 5.  
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buyurmuştur: "Onlara mürü.•, :a halis şaraptan içirilecek. Ki onun mührü misktir. 
O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar" (Mutaffifin :  25-26) . Daha sonra da 
"Onun katkısı "Tesnim "dendir: O yakınlaştırılmış olanların kendisinden içecek
leri bir pınardır" (Mutaffifin : 27-28) buyurmuştur. Tesnim Cennet' in en değerli 
içeceğidir. İşte Allah (c .c )  iyilerin içeceklerinin tesnlm katkılı ,  kendine çok yakın 
kulların ise saf tesnlm içeceklerini söylemiştir. Onun için Allah (c.c) burada, ta
mamen İnsan sa.resindeki gibi "O (tesnfm) yakınlaştırı lmış olanların kendisinden 
içecekleri bir pınardır" buyurmuştur. İbn Abbas ve diğerleri : Mukarrebun katıksız 
tesnimden,  kitapları sağdan verilenler ise bunun tensim karıştırılmış içecekler
den içeceklerdir, demişlerdir. Çünkü mükafat amele göre olacaktır. Allah'a yakın 
kulların amelleri katıksız olduğundan Allah (c .c) içeceklerini katıksız yapmıştır. 
Müttakiler de ibadetlerine mübahlar kattıklarından, içecekleri katışık yapılmıştır. 
Ameli katıksız olanın içeceği katıksız, katıklı olanınki de katıklı olmuştur835 . 

835 Tariku'l-hicreteyn s. 1 80, 181 .  
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Gök yarı lıp çatluriı_ğ; ·aman; 

2. Ve Rabbine itaatle boyun eğdiği zaman - ki zaten ona layık olan 
da budur- ; 

3. Yer de alabildiğine uzo.tıldığı; 

4. lçinde ne varsa dışarıya bırakıp bütünüyle boşalc .ğı; 

5. Rabbine itaatle boyun eğdiği zaman -ki zaten ona layık olan da 
budur- ; 

6. Ey insan. gerçekcen sen Rabbine doğru durmadan çalışıp çabala
yacaksın. Sonunda Una kavuşacaksın. 
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7. Kitabı sağ eline verilecek kimseye gelince; 

8. O, kolay bir hesap ile hesaba çekilecek, 

9. Ve o, ailesine sevinçli dönecektir. 

1 0. Kitabı arkasından (sol eline) verilecek kimseye gelince; 

1 1 .  O hemen ölümü çağıracaktır. 

1 2. Ve alevli ateşi boylayacaktır. 

13. Çünkü o, ailesi arasında şımarıktı. 

14. Çünkü o, asla (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı. 

15 .  Hayır! Şüphe yok ki; Rabbi onu çok iyi görendi. 

1 6, 1 7, 1 8. O halde (durum) öyle değildir. Andederim şafağa, geceye 
ve onun kaplayıp topladığı şeylere; nuru tamamlandığı zaman ay'a ki; 

1 9. Mutlaka sizler biri diğerine mutabık halden hale geçeceksiniz. 

20 . O halde, onlara ne oluyor; neden iman etmezler; 

21 . Onlara karşı Kur'an okunduğunda secde etmezler? 

22. Aksine o inkar edenler yalanlarlar. 

23. Halbuki Allah, içlerinde neyi gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. 

24. Artık sen onlara çok acıklı bir azabı müjdele! 

25 . Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesnadır. Onlar için 
eksilmez ve kesilmez bir mükafat vardır. 

Tefsiri : 

Allah (c .c) "O halde (durum) öyle değildir. And ederim şafağa, geceye ve 
onun kaplayıp topladığı şeylere; nuru tamamlandığı zaman Ay'a ki " ( lnşikak: 16-
18) buyurmuştur. Allah (c .c) burada gece ile ilgili üç şeye yemin etmiştir: 

Bir: Şafak. Kelimenin sözlük anlamı Güneş' in batımından başlayıp yatsıya 
kadar devam eden kızıllıktır. Şeriatta da aynı manaya gelmektedir. Ferra , Leys, 
Zeccac ve başkaları : şafak gökyüzündeki kırmızıl ıktır, demişlerdir. Kelimeyi oluş
turan harfler esasen "ince şey" manası için konmuştur. Mesela ince olduğun
dan birbirini tutmayan ve yapışmayan şeye "şey'un şefik" denir. Kalp inceliği 
manasına gelen "şefkat" de bu köktendir. "Eşfeka aleyhi" cümlesi de "ona acıdı 
ve yüreği yumuşadı" manasına gelir. Dilbilimciler: Şafak Güneş' in (batım sonra
sında) kalan ışık ve kırmızılığıdır, derler. Onun için asıl sahih görüşe göre, kaybol
masıyla birlikte yatsı namazı vaktinin girdiği şafak bu kırmızıl ıktır. Çünkü kırmı
zılık Güneş'in artakalan ışığı olunca. onun kalışı akşam vaktinin kalışının ölçüsü 
sayılmıştır. Kırmızılık gittiğinde Güneş ufuktan uzaklaşmış ve yatsı vakti girmiş 
olur. Beyazlık ise uzun süre kalır ve Güneş' in ufuktan uzaklaşmasıyla da oradan 
gitmez. Onun için sahih bir rivayette İbn Ömer -radıyallahu anh-: Şafak kırmızılık
tır, demiştir. Araplar da kırmızı elbiseye, "boyanarak şafak gibi yapılmış elbise" 
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manasında "sevbun masbuğun keennehu'ş-şafaku" derler. Bunu onlardan Ferra 
nakletmiştir. Kelbi de aynı görüşü şu sözüyle ifade etmiştir: Şafak Güneş ' in battı
ğı yerdeki kırmızıl ıktır. Mukatil de aynısını söylemiştir: Şafak, Güneş batımından 
sonra ve hava kararmadan önce ufukta bulunan şeydir. İkrime : Şafak gündüzün 
kalıntısıdır, demiştir. Bu sözüyle bu kırmızılığın, gündüz alameti olan Güneş ışı
ğından artakalanı olduğunu kastediyor olabilir. Mücahid ise : Şafak gündüzün 
tamamıdır, demiştir. Bu çok zayıftır. Muhtemelen şafağın , "geceye ve onun kap
layıp topladığı şeylere" cümlesi mukabilinde zikredildiğini görünce onun gündüz 
manasına geldiğini sanmıştır. Ancak bu onu gerektirmez. 

İki : Allah (c .c ) ikinci olarak geceye ve onun kaplayıp topladığı şeylere yemin 
etmiştir. Yani bir araya getirdiği, içerdiği ve topladığı şeylere . Gece bir mucize , 
onun bir araya topladığı ve içine aldığı şeyler ayrı bir mucizedir. Ay bir mucize , 
nurunu tamamlaması ayrı bir mucizedir. Şafak, başlıbaşına bir mucize olan gün
düzün gitmesini içerdiği gibi, başka bir müstakil mucize olan gecenin gelmesini 
de içermektedir. Zira bunların biri gittiğinde yerini diğeri alır. Bunlar kulların ve 
canlıların faydasına peş peşe gelir dururlar. Böylece gündüzün gitmesi bir mu
cize, gecenin gelmesi başka bir mucize, bunların birbirlerini takip etmeleri ayrı 
bir mucizedir. Her ikisini içeren şafak bir mucize, gece başka bir mucize, gecenin 
içerdikleri de bunlardan başka ayrı bir mucizedir. Hilal bir mucize, her gece daha 
büyümesi başka bir mucize, sonunda dolunay olup her tarafının parlak olması 
başka bir mucize, sonra tekrar küçülmeye başlaması bir başka mucizedir. Bun
lar ve benzerleri Allah' ın (c .c) Rabbliğini gösteren ve kemal sıfatlarını zorunlu 
olarak öğreten mucizelerdir. Bu yüzden gecenin gelip gündüzün gittiği bu vakte 
Rabb teala, kendisinin zikredilmesi için akşam namazını koymuştur. Bir hadiste 
geçtiğine göre Rası'.'ılullah -sallallahu aleyhi vesellem- (bu vakitte) şöyle dua etmiştir: 
"J fal . �l_,l.o .J_,...A>-J ..:;.:;Lı:,., ui.J-'""13 �J� }d3 ..:llJ JUl \:,o r-t111 :  Allahım! Bu se
nin gecenin geliş, gündüzünün gidiş, davetçilerinin seslerinin yükseliş ve namaz 
vakitlerinin gelişi (geliş vakti)dir"836. Bunun gibi gece gidip sabah geldiği vakte 
de sabah namazı kılmak suretiyle Allah' ı  zikretme ibadeti konmuştur. Onun için 
Allah (c .c) "Hayır hayır (öğüt almazlar) . Aya anda/sun ki, dönüp gitmekte olan 
geceye " (Müddessir: 32-33) buyurarak bu iki vakte yemin etmiştir. Bu, Allah' ın 
(c .c) şafağa mukabil yaptığı yeminidir. Bu tür yeminin benzeri şudur: "Kararma
ya yüz tuttuğunda geceye, ağarmaya başladığında sabaha . .  yemin ederim ki " 
(Tekvir: 17 , 18) . 

Yüce Rabb gece ve gündüzün geliş ve gidiş anları olan gece ve gündüzle
rin uçlarında, nice şeyler meydana getirdiği ve mahlukatından dilediği nicelerini 

836 Tirmiz1, Daavat, (5/536). Tirmiz1: Bu garib bir hadistir. Bunu sadece bu vecihle tanıyoruz. 
Ebu Kesir'in kızı Hafsa'nm ne kendisini biliyoruz, ne de babasını. Bunu Ebu Davud da 
Salat' da (2/233) rivayet etmiştir. Elban1, Temamu'l-Minne ( 149) 'de bunun zayıf olduğunu 
söylemiştir. 
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serptiğinden; gece geldiğinde şeytani ruhları, gündüz geldiğinde insani ruhları 
yaydığından; alemdeki bu yayılmalar bunların akabinde vuku bulduğundan do
layı Allah (c.c) bu iki vakitte/vakte bu iki büyük namazı koymuştur. Aynı zaman
da bu iki büyük mucizenin vuku bulurken, birbirlerinin zıt ve tersleri olmalarına 
rağmen her biri diğerinden ayrılırken bir diğeriyle birleşmesi , bu halde canlıların 
halden hale, durumdan duruma geçmeleri sebebiyle bunlar tefekkür etme iba
detini koymuştur. Bu, mahlukatın her gün ve her gece tanık oldukları günlük 
tekrarlanan bir "ilk yaratılış" ve "yeniden yaratılış"tır. Hayvanlarda ve bitkilerde 
ilk ve yeniden yaratılış sürekli olarak vardır. Kainatın zamanı da sürekli şekilde bir 
"başlama ve tekrarlama" halindedir. ''Allah 'ın, yaratılanı ilk baştan nasıl yarattı
ğını, (ölümden) sonra bunu(nasıl) tekrarladığın ı  görmediler mi? Şüphesiz bu, 
Allah 'a göre kolaydır. "  (Ankebut: 19 ) .  

BİR Fasıl: 
Allah'ın (c .c) "Mutlaka sizler biri diğerine mutabık halden hale geçeceksi

niz . "  buyruğu, görüldüğü kadarıyla yeminin cevabıdır. Yeminin cevabı mahzuf 
yemin olup, "leterkebunne :  . . .  geçeceksiniz" cümlesinin ve sonrasının yeni bir 
cümle olma ihtimali de vardır. 

Bu fiil hem "leterkebunne: siz geçeceksiniz" şeklinde çoğul, hem "leterkeben
ne: sen geçeceksin" şeklinde tekil okunmuştur837. "Be" harfini fetha okuyanlara 
(dolayısıyla sen şeklinde tekil yapanlara) göre hitap insanadır. Yani: Ey insan ! 
Sen geçeceksin . Denildi ki: Bu, sadece Hz. Peygamber'dir -sallallahu aleyhi vesellem-. 
Denildi ki : Hitabın 2. tekil değil, 3. tekil (yani : sen değil, o) olduğu da söylenmiştir. 
Mana şöyledir: Siz göğün her bir katına bineceksiniz. Be'yi dammeli okuyanlara 
göre hitap sadece çoğuladır. Zamiri göğe raci edenlere göre mana: Siz Allah'ın 
(c .c) gökle ilgili anlattığı yarılma, parçalanma, dürülme gibi halden hale geçişle
rinde, gah erimiş maden gibi , gah kızarmış yağ renginde gül gibi olması , bazen 
sallanıp çalkalanması, bazen açılması ve daha başka merhale ve hallerinde gök
lere bineceksiniz. Bu, Abdullah b. Mes'ud'un -radıyallahu anh- görüşüdür. Maksadın 
gökyüzü olduğunun alameti şafak ve Ay' ın zikredilmesidir. Bu durumda yemin, 
tekrar dirilme ve kainat düzeninin değişmesi üzerine yapılmış olur. 

Buradaki hitabın RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- 'e olduğunu söyleyene 
göre bunun üç manası vardır: 

Bir: Allah' ın (c.c) seni ulaştıracağı yere varıncaya kadar bir gökten diğerine 
bineceksin/geçeceksin. Mücahid' in rivayetine göre bu İbn Abbas -radıyallahu anh
ile Mesruk ve Şa'bi'nin görüşüdür. Bunlar: Gök bir tabaka/katmandır. Bu yüzden 
yedi göğe "tabakalar/katmanlar" denir, demişlerdir. 
---------------
837 İbn Mücahid "es-Seb'a fi' l-kıraat"ta (677) şöyle demiştir: İbn Kesir, Hamza ve Kesei "le

terkebenne" şeklinde be'nın fethasıyla; Nafi', İbn Amir, Ebu Amr ve Asım "leterkebunne" 
şeklinde be'nin dammesiyle okumuştur. 
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İkinci mana: Her bir dereceden diğerine, her bir makamdan sonrakine, her 
bir mertebeden diğerine yükselecek, sonunda Allah'a (c.c) tam yakınlık ve kur
biyet noktasına varacaksın. 

Üçüncü mana: Sizler Allah' ın (c .c) Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' i geçir
diği hicret, cihad, düşmanlarına karşı bazen galip bazen mağlup olma, zenginlik, 
fakirlik ve ulaştırdığı yere varıncaya kadar geçirdiği muhtelif merhalelerin tümün
den geçecek, bunları sizler de yaşayacaksınız. 

Hitabın insana veya bir grup kişiye olduğunu söyleyenlere göre mana birdir 
ki , o da, insanın bir damla meni olduğundan Cennet veya Cehennem' deki yeri
ne ulaşıncaya kadar çeşitli olaylar yaşamasıdır. Bu ikisi arasında nice merhaleler 
ve haller vardır. 

Bütün Müfessirlerin sözleri bu mana etrafında dönmektedir. İbn Abbas 
-radıyallahu anh-: Halden hale geçecek, çeşitli durumlar yaşayacaksınız, demiştir. 

Mananın şöyle olduğu da söylenmiştir: Ey insan! Sen nice devrelerden geçe
ceksin. Meni damlasından alak'a (aşılanmış yumurtaya) ,  sonra canlı et parçasına 
dönüşecek, sonra canlanacak, sonra bu dünyaya gelecek, sonra kendine fayda 
ve zarar verecek şeyleri ayırt edebilecek yaşa, sonra buluğ çağına, sonra olgun
luk çağına gelecek, sonra ihtiyarlayacak, sonra elden ayaktan düşecek, ölümün 
ardından ölüm sonrası berzah alemini yaşayacak, bu devreler arasında da bir 
takım devrelerden geçeceksin . Sen yerleşme yurduna varıncaya kadar bu devre
lerde halden hale geçeceksin .  Bu, kulların bildiği kadarıyla kişinin son durağıdır. 
Sonra Allah (c .c) ona dilediğini yapar. 

Ebu Ubeyd burada "leterkebunne: siz geçeceksiniz . . .  " kıraatini tercih etmiş 
ve şöyle demiştir: Kastın insanlar olması Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- olma
sından daha uygun düşer. Çünkü daha önce kitabı sağından verilenler ile kitabı 
solundan verilenler zikredilmiştir. Daha sonra "Peki ne oluyor onlara da inanmı
yorlar" ( İnşikak: 20) denmiş, ardından onların halden hale geçecekleri belirtil
miştir. Vahidi şöyle demiştir: Bu, müfessirlerin çoğunluğunun görüşüdür. Onlar 
şu manayı vermişlerdir: Siz ardı ardına nice halleri yaşayacak, nice yerlerden 
geçecek ve nice durumlarla karşılaşacaksınız. Said b. Cübeyr ve İbn Zeyd şöyle 
demiştir: dünyadan sonra ahirete intikal edecek, fakir iken zengin, zengin iken 
fakir olacaksınız . Ata: Nice zorluklarla karşılaşacaksınız, demiştir. Ebu Ubeyd ise : 
Yalanlama ve peygamberler hakkında ihtilafa düşmede sizden önceki milletlerin 
izlerini takip edeceksiniz, manasını vermiştir. 

Sen buradaki yemin ile üzerine yemin edilen şeyleri düşündüğünde onla
rın Allah' ın rabliğine delalet eden en büyük mucize ve alametlerden oldukları
nı görürsün. Allah' ın (c .c ) kainatı değiştirmesi, onda dilediği şekilde tasarrufta. 
bulunması, halden ha.le sokrna.sı, vs . . .  tüm bunl;::ırın .  planlayıp yapan bir fail 
olma.dan gerçekleşmesi irnkanstzdır. Fail inin aciz. dıri olnıcwan veya iradesi bu-
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lunrnayan, büyük hikmet ve ilim sahibi olmayan biri olması da imkansızdır. Bu 
ikisi imkansızlıkta aynıdır. 

Dolayısıyla yemin ile üzerine yemin edilen şey Allah' ın (c .c) rabliğine, bir
liğine, kemal sıfatlarına, doğruluğuna, elçilerinin doğruluğuna, tekrar dirilmeye 
delalet eden en büyük göstergelerdendir. O yüzden Allah (c .c) akabinde delalet 
ettikleri manalara zorunlu olarak delalet eden bu mucizelerin apaçık ortada iken 
hala inanmayanları tenkit ederek: "Peki ne oluyor onlara da, inanmıyorlar?" 
buyurmuştur. Manaları en fasih, en açık, en akıcı ve en öz biçimde ifade eden bu 
Kur'an-ı Kerim'e boyun eğmemelerini ve secde etmemelerini kınamıştır. Onun 
manası en asil ve değerli mana, ifadesi en asil ve değerli ifadedir. En büyük ha
kikati en fasih ve en edebi biçimde ortaya koymaktadır. 

''Aksine o inkar edenler yalanlarlar. " ( İnşikak: 22) . İnkarcılık ve inatlaşma
larından hakikati doğrulamıyorlar. "Halbuki Allah, içlerinde neyi gizlemekte ol
duklarını en iyi bilendir. " ( İnşikak: 23) .  Allah (c.c) göğüslerinde sakladıklarını 
ve örttüklerini, gizledikleri amelleri ve vardıkları kararları en iyi bilendir. İlmi ve 
adaletiyle onlara bunların karşılığını verecektir. ''Ancak iman edip salih ameller 
işleyenler müstesnadır. Onlar için eksilmez ve kesintiye uğramaz bir mükafat 
vardır. " ( İnşikak: 25) . 

İbn Kayyirn şöyle demiştir: 

Allah (c .c) "Muhakkak siz ardı ardına birbirine uygun nice hallerden geçe
ceksiniz" ( İnşikak: 19 )  buyurmuştur. Yani halden hale geçeceksiniz. İnsan en 
başta menidir. Sonra alaka (döllenmiş yumurta) ,  sonra canlı et parçası, sonra 
cenin olur. Sonra doğar, sonra süt emer, sonra sütten kesil ir. Sonra ölene kadar 
geçen muhtelif tüm evrelerinde sağlıklı veya hasta, zengin veya fakir, belalardan 
afiyette veya belalar içinde olur. Sonra diriltilir. Sonra Allah'ın (c.c) huzuruna 
getirilir. Sonra Cennete veya Cehenneme gider. Böylece mana şöyle olmaktadır: 
Siz halden hale dönüşecek, makamdan makarna ve durumdan duruma geçecek
siniz. Said b. Cübeyr ile İbn Zeyd şöyle demişlerdir: Dünyadan sonra ahirette , 
fakirlikten sonra zengin , zenginlikten sonra fakir olacaksınız. Ata ise ayete ardı 
ardına sıkıntılar yaşayacaksınız, manasını vermiştir. Ayetteki tabaka'nın manası 
haldir. Onun için "Filan çeşitli tabakalardadır" (yani değişik hallerde) denir. Amr 
b. As: Vallahi ben şu tabakadaydım , demiştir. yar, üç farklı haldeydim . İbn el
Arabi :  Tabak L;J, ) ,  her türlü hale denir, demiştir. 

Biz ceninin meni olmasından doğana kadar geçen evrelerini anlattık. Şimdi 
de şuna değinelim: Rahimdeki cenin, bulunduğu yere sımsıkı yapışması yönün
den ağaçtaki meyveye benzer. İyice olgunlaştığında ağırlaşması , olgunlaşması ve 
onu tutan damarların kopması sebebiyle oradan ayrılmaktan başka bir seçeneği 
kalmaz. Cenin de böyledir: örtü tabakası yırtılır, plasenta ile rahmi birbirine bağ
layan damarlar gevşer, bu kaygan sıvılar boşalır ve kayganlığı, verdiği ağırlık, 
perdeleri yırtması ve damarların gevşemesi onun çıkmasına yardımcı olur. Bu-
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nun üzerine rahmin ağzı aşırı derecede açılır. Bazı büyük eklemlerin birbirinden 
ayrılması zorunludur ve bunlar çok kısa sürede birbirine kaynama yaparlar. Dok
torlar ve cerrahlar bunu itiraf etmekte ve : Bu, ancak beşer aklının idrakten aciz 
olduğu ilahi bir yardım ve düzenleme ile olur, demektedirler. Yaratanların en iyisi 
Allah ne yücedir! Cenin rahimden doğal bir etkenle ayrıldığında hemen ağlama
ya başlar. Sebebi alışkın olduğu ve yaşadığı yeri terk etmesidir. Bundan bağımsız 
bir sebep daha vardır ki o da şeytanın onun beline vurmasıdır. Oradan ayrıl
ması gerçekleşince elini ağzına götürür. Dünyaya gelmesinin üzerinden kırk gün 
geçince, rahimdeki yenilenmesine benzer bir yenilenme gerçekleşir: bebek kırk 
günlük iken gülmeye başlar. Bu kendisini ilk fark edişidir. İki ayı dolunca rüyalar 
görmeye başlar. Bu andan itibaren idrak ve anlayışı, iyi ile kötüyü birbirinden 
ayırt etme (temyiz) dönemine kadar tedrici bir şekilde yavaş yavaş oluşmaya 
başlar. Bunun belli bir yaşı olmayıp beş yaşında mümeyyiz olanlar bile vardır. 838 

Allah (c .c) şöyle buyurmaktadır: "Aksine o inkar edenler yalanlarlar. Halbuki 
Allah, içlerinde neyi gizlemekte olduklarını en iyi b ilendir. Artık sen onlara çok 
acıklı bir azabı m üjdele! Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesnadır. 
Onlar için eksilmez ve kesilmez bir mükafat vardır. " ( İnşikak: 22-25) .  

Bu  durum, bunun (ancak mü'minler . . .  başka, ifadesinin) çok öncelere 
dönme ihtimalini uzak kılmaktadır. Buradaki sadece, iki grubun akibetini haber 
vermekten ibarettir. Zira Allah (c.c) kafirleri azapla tehdit edince mü'minleri c .! 
eksilmeyen ve kesintiye uğramayan bir mükafatla müjdelemiştir. Bu, "İyiler mu
hakkak Cennettedirler, kötüler de Cehennem 'dedirler. " ( İnfitar: 22) flyetindeki 
gibi bir şeyin zıttı birlikte zikredildiği çift yönlü anlatım türündendir. Dolayısıyla 
bu müstesnanın kendinden istisna edildiği takdiri bir cümle yoktur. Doğrusunu 
en iyi Allah bilir. 839 

838 Tuhfetu' l-Vedud s.247, 248. 
839 Bedaiu' l-Fevaid 3/71 .  
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BURÜC SÜRESİ 

[22 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun burçlara sahip göğe; 

2. Va 'd olunmuş o güne; 

3. Şôhidlik edene ve edilene; 

4, 5. Lanet olsun tutuşturulmuş ateş hendeklerinin sahiplerine. 

6. O zaman onlar, o ateşin etrafında oturuyorlar, 

7. Ve onlar mü 'minlere yaptıkları şeyleri görüyorlardı. 

8. Onların bunlardan intikam almalarının tek sebebi hükmüne karşı 
konulamayan (Aziz) ve her övgüye layık (Hamrd) olan A//ah 'a iman 
etmiş olmaları idi. 
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9. O, göklerin ve yerin mülkü (hakimiyeti) yalnız kendisin in olandır. 
Allah herşeyi çok iyi görür. 

1 0. Şüphe yok ki mü 'min erkeklerle mü 'min kadınlara (iman ettiler 
diye) işkence edip, sonra da tevbe etmeyenler için, (evet) onlar için Ce
hennem azabı ve onlar için bir de yanma azabı vardır. 

1 1 .  Muhakkak iman edip sa/ih amel işleyenler için altlarından ırmak-
lar akan Cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. 

1 2. Şüphe yok ki Rabbinin azabla yakalayıverişi pek çetindir. 

13.  Çünkü ilkin var eden de diriltecek olan da yalnız O'dur. 

14 .  O, çok mağfiret eden, (itaat edenleri) pek sevendir. 

1 5 . Arş 'ın sahibidir. Mecid (zat ve sıfatında yüce) dir. 

1 6. Ne dilerse yapandır. 

1 7. Geldi ya sana o orduların haberi, 

1 8. Firavun ile Sem Cıd'un. 

1 9. Hayır, bu kafir olanlar ya/anlamaktadırlar. 

20. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatandır. 

21 . Daha doğrusu O, çok şerefli bir Kur' andır. 

22. Levh-i Mahfüzdadır. 

Tefsiri : 

Allah (c .c) "Anda/sun burçlara sahip göğe" (Buruc: 1 )  buyurmuştur. 

Yani Güneş ve Ay' ın indiği menzillere yemin olsun. "Burçlar" kelimesi ; "yıl
dızlar" , "belli bir yıldız" ve "büyük köşkler" diye de tefsir edilmiştir. Bunların hep
si de Allah' ın (c .c) kudretinin alametlerinden, tek olduğunun şahidlerindendir. 
Çünkü gök, tüm parçalan birbirine benzeyen yuvarlak yapıdadır. Zira yuvarlağın 
hiçbir tarafı diğerinden daha uzun veya daha kısa veyahut daha farklı biçimde 
olmaz . Aksine onun her tarafı eşittir. O yüzden burçların yuvarlak yapıda ve 
suret, şekil ve miktar itibariyle birbirlerinden farklı olmaları, bir yaratıcısı olmak
sızın meydana gelmelerini imkansız kılmaktadır. Kendini yapanın güçsüz, bilgi
siz, iradesiz, hayat sahibi olmayan, hikmetsiz ve yarattığından ayn olmayan biri 
olması da imkansızdır. Bu ve benzeri hususlar kainatın ondan ayn duran, güçlü 
ve iradesiyle yapan, onun tüm ayrıntılarını bilen, hikmet sahibi, onu düzenleyen 
bir rabbin varlığını kabul etmeyen doğacıların ,  ateistlerin ve filozofların kuralla
rını alt üst etmektedir. Dolayıstyla göklerin burçlarından kasıt, göklerin menzilleri 
veya oradaki gezegenlerin menzilleridir. Bunlar ise Allah' ın (c.c) en büyük ayet
lerindendir. Onun için Allah (c_c) gök ile birlikte ona da yemin etmiştir. sonra 
vaad edilen güne, kıyamet gününe yemin etmiştir. Bu hem yeminin kendisi, 
hem de üzerine yemin edilendir. Kur'an-ı Kerimin hem yemin edilen hem de 
üzerine yemin edilen olduğu gibi _  Göklerdeki burçlar aynı zamanda vaad edilen 
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günün hak olduğuna da delalet etmektedir. Bu, bütün peygamberlerin ittifakıyla 
ve O'nun "kullarını kendi hallerine bırakmasını ve onları boş yere yaratmasını" 
imkansız kılan büyük hikmet ve izzetinin gereği olarak sabittir. Kıyamet günü 
ayrıca Allah' ın (c .c) kimi zaman imkan dahilinde olduğuna, kimi zaman gerçek
leşeceğine, kimi zaman da kıyametin gelmeyeceğini söyleyen düşmanlarının bu 
sözlerinden münezzeh olduğunu ispat için getirdiği gösterge ve burhanlarla da 
sabittir. Dolayısıyla inanan kimse açısından kıyamet gününe yemin, gözle görü
len gökyüzü ve benzeri varlıklara yeminden farksızdır. 

Allah (c .c) daha sonra belli değil herhangi bir "şahid" e ve "şahid olunan"a 
yemin etmiştir. Bunların en kapsamlı tefsiri " idrak eden ve edilen" , "bilen ve 
bilinen" , "gören ve görülen" şeklindeki tefsirlerdir ki en uygunu da bunlardır. 
Diğerleri ise mananın sadece o olduğunu ifade için değil, misal olarak zikredilmiş 
tefsirlerdir. 

Şayet: Peki kendisine yemin edilen bu üç şey arasındaki bağ nedir? denir
se, Cevap: Allah'a (c .c) hamdolsun aralarında son derece güçlü bir bağ vardır. 
Üzerine yemin edilen bu üç şey dünya ve ahiretteki her varlığı kapsamaktadır 
ve bunların her biri Allah' ın rabliğine ve ilahlığına delalet eden diğerlerinden 
bağımsız delildir. Allah (c.c) ewela ulvi (yükseklerdeki) aleme yemin etmiştir ki o 
en büyük ve en geniş mekan olan gökyüzü ve içindekilerdir. Sonra saltanatının, 
emir ve nehiy, mükafat ve cezasının ortaya çıktığı ve dostlarıyla düşmanlarının 
toplandığı ve aralarında ilim ve hikmetiyle hüküm verdiği en büyük ve en değerli 
güne yemin etmiştir. Sonra da bunların tümünden daha genel olan "şahid olan 
ile şahid olunana" yemin etmiştir. Tam burada da Allah' ın (c .c) dostlarına işken
ce yapan ateş hendeklerinin sahiplerinin anılması uygun düşmüştür. Zira işken
ceye uğrayanların hem kendileri hem de melekler şahiddirler ve (kıyamet günü) 
peygamberler ve azaları onlara şahidlik edeceklerdir. Ayrıca şahid haberdar olan 
ve izleyen, şahid olunan ise haberi verilen ve izlenen demektedir. 

Güçlülerin en güçlüsü Allah (c.c) yaratıklarını, "şahid olan" ve "şahid olu
nan" olmak üzere iki kısım olarak zikrettiği gibi ,  "bize görünen" ile "görünmeyen" 
olmak üzere de ikiye ayırmış ve "Hayır; sizin görebildiklerin ize ve göremedik/e
rin iz üzerine yemin ederim "  buyurmuştur840. Ayrıca yer ve gök, gece ve gündüz, 
erkek ve dişi olarak da ayırmıştır. Bu çeşitleme ve farklılıklar Allah' ın (c.c) varlık 
ve kudr�t ayetlerinden olduğu gibi , şahid olan ve olunan şeklinde iki kısım olma
sı da O'nun ayetlerindendir. 

Burada sırlı bir mana daha var. Mahlukatın bir kısmı şahid olan, bir kısmı 
şahid olunandır ve kainatın düzeni ancak bununla gerçekleşir. Peki mahluk bile 
başkasına şahid oluyor, onu görüyor ve gözetliyorsa, nasıl yüce yaratan kulları 
üzerinde şahid , onlardan haberdar ve gözetleyici olmaz? 

840 Hakka: 38, 39. 
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Ayrıca; bu yemin, kullar üzerinde şahidler olduklarından dolayı aynı zaman
da Allah'ın meleklerine, nebilerine ve rasullerine yemini de içermektedir. Böy
lece bunlar hem yapılan yemin hem de üzerine yemin edilen kimseler olurlar. 
Vaad edilen güne yemin edildiğinde onun hem edilen yemin hem de üzerine 
yemin edilen olması gibi .  Bunun gibi vaad edilen gün de şu ayetteki gibi şahid 
olunan bir gündür: "O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve 
o gün (bütün mahlukatın) hazır bulunduğu bir gündür. " Allah (c.c ) ,  melekleri, 
insanlar, cinler ve vahşi hayvanlar bu güne tanık olacaklardır. Bunlar da, şahid 
olunan şeyler de Allah' ın (c.c) ayet ve belgelerindendir. 

Allah ' ın (c .c) kelamı da şahid olunanlardandır. Nitekim Allah (c .c) şöyle bu
yurmuştur: "Bir de sabah okuyuşuna (namazına) özenle devam et. Çünkü sabah 
okuması (namazı) şahid olunan (hazır bulunulan bir namaz) dır"841 Sabah na
mazına gece melekleri ile gündüz melekleri tanık/şahid olurlar. Şahid olunan da 
olan da Allah ' ın (c .c) en büyük ayetlerindendir. 

Böylece kendisine "şahid" ve "meşhud:şahid olunan" denebilen her şey bu 
yeminin kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla bunlardan sadece bazı türlere 
veya fertlere mahsus kılmanın hiçbir geçerliliği yoktur. bu ancak misal kabilinden 
olabilir. 

Yine iyilerine (ebrar) amel defterleri en yücelerde (illiyyun) olup Allah ' ın 
(c .c) yakın kulları onlara tanık olurlar. Böylece amel defterleri meşhud, Allah'ın 
(c .c) yakın kulları (mukarrebun) ise şahiddirler. 

En güzeli bunun, yemin cevabına (üzerine yemin edilen şeyin zikredilmesi
ne) gerek duymayan bir yemin olduğu görüşüdür. Çünkü buradaki maksat ken
disine yemin edilen şeylere ve onların Rabbin büyük ayet ve göstergelerinden 
oluşuna dikkat çekmektir. Yemin cevabının "Lanet olsun tutuşturulmuş ateş hen
deklerinin sahiplerine" (Buruc: 4) olma ihtimali ise uzaktır. Bunlar Allah dostla
rına, tutuşturulmuş ateşle işkence ve azap yapan kimselerdir. 

Allah (c.c) daha sonra onların çirkin hallerini anlatırken, "hendekler etrafın
da oturup Allah' ın (c.c) kullarına ve dostlarına yapılanları ayan beyan görme, 
hiçbir şefkat ve merhamet duygusuna kapılmama, onları kınamamalarının tek 
sebebinin göklerin ve yerin tek hükümranı olan aziz (güçlü) ve ham!d (övgüye 
layık) olan Allah' a  iman etmiş olmaları" olduğunu ifade etmiştir. Oysa bu durum 
iman edenlere ikramı, saygı ve sevgi duymayı gerektirirdi .  Ama onlar yapmaları 
gerekenin tam zıttını yaptılar. Bu, Allah düşmanlarının her zamanki halleridir. 
Allah' ın (c .c) "(Onlara} şöyle de: Ey kitap ehli! Yaln ızca Allah 'a, bize indirilene 
ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa 
çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. "842 ayetinde buyurduğu gibi onlar Allah 

841 İsra: 78. 
842 Maide: 59. 
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dostlarına onları sevmeleri ve izzet ikramda bulunmaları gereken niteliklerinden 
dolayı işkence yaparlar. Lut kavmi de Allah kullarını kendileri gibi çirkin işlerden 
uzak durmalarından dolayı cezalandırmışlar ve "Onları (Lut'u ve taraftarlarını) 
memleketinizden çıkarın; çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış! demelerin
den başka bir şey olmadı. "843 Demişlerdi .  Müşrikler de muvahhidlerden tevhi
de hiçbir şey bulaştırmamalarının , sırf Allah 'a ve O' na kulluğa çağırmalarının 
intikamını alır, onun kinini beslerler. Bid'atçılar sünnet ehlinden, sünnete tam 
bağlılıklarının ve ona aykırı şeyleri terklerinin intikamını alırlar. Rafıziler ehl-i sün
netten, sahabelerin tümünü sevmelerinin, hepsinden hoşnut olmalarının, onları 
dost kabul etmelerinin ve Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in öne geçirdiklerini 
öne geçirmelerinin, Allah (c.c) ve Resul'ünün -sallallahu aleyhi vesellem- koyduğu 
yere koymalarının intikamını alırlar. Aklı esas alan modernist kafalı ehl-i re 'y de 
hadisçilere ve peygamber taraftarlarına Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in ha
dislerini almalarının ve ona aykırı düşen şeyleri terk etmelerinin kinini güderler. 
Bunların her birini bu surede geçen ateş hendeklerinin sahiplerinden bir nasip
leri ve onlara benzerlikleri, bunlar ile onlar arasında yakından veya uzaktan bir 
akrabalık bağı vardır. 

Allah (c. c) daha sonra, tövbe etmemeleri sebebiyle onlara Cehennem ve 
yakıcı ateş azabını hazırladığını ,  dostlarına işkence ve azap ettikten sonra tövbe 
etmiş olsalardı onları bağışlayıp azap etmeyeceğini haber vermiştir. Bu kerem 
ve cömertliğin zirvesidir. Hasan-ı Basri der ki: Şu kerem ve cömertliğe bakın ki 
dostlarını öldürüyor ve onlara işkence ediyorlar da yine de onları tövbe etmeye 
ve bağışlanmaya çağırıyor. Rabb teala'nın keremine bakın; dostlarına işkence 
yapıp ateş ile yaktıkları halde nasıl da onları tövbeye çağırır. Öyleyse kul, ne yap
mış olursa olsun, Allah' ın (c.c) bağışlama ve affından ümidini kesmesin .  Çünkü 
bundan daha büyük düşmanlık, Allah'a iman ve ibadet edenlere sadece bundan 
dolayı ateş ile işkence yapanınkinden daha büyük kafirlik yoktur. Bununla birlik
te tövbe edip O'na dönerlerse azap etmez ve dostlarının arasına katar. 

Allah (c.c) daha sonra mü'min dostlarının mükafatlarını söylemiş, yakala
masının çetin olup O'nu hiçbir şeyin aciz bırakamayacağını zikretmiştir. Çünkü 
başta ve yeniden yaratan O' dur ve böyle birinin yakalamasından daha çetin bir 
şey yoktur. Bununla birlikte O (c .c) çok bağışlayıcı ve çok sevendir; kendisine 
tövbe edeni bağışlar, sevgi ve muhabbet besler. Allah (c .c ) ,  yakalaması çetin 
olandır. Ama aynı zamanda çok bağışlayıcı, çok seven ve nimetleriyle kendi
sini kullarına sevdirendir. Allah tövbe edeni ve kendisine yöneleni sever. Aynı 
zamanda vedud'dur, yani çok sevilendir. Buhar!, Sahlh' inde : Vedud, sevilen 
demektir, demiştir. İyice incelendiğinde bu kelimenin iki manaya birden dela
let ettiği görülür: Allah'ın (c.c) kullarını sevmesi ve onlar tarafından sevilmesi. 
Biri kelimenin ilk konulduğu, diğeri ise gerektirme (iktiza) yoluyla delalet ettiği 

843 A'raf: 82. 
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manadır. Böylece Allah (c.c) hem sevilen, hem dostlarını sevendir. O kullarını, 
kulları da onu severler. Şuayb (a.s) da: "Muhakkak ki Rabbim çok bağışlayıcıdır, 
(müminleri) çok sever/"844 demiştir. 

Vedud (çok seven) isminin rahim (çok acıyan, merhametli) ve ğafCır (bağış
layan) isimleriyle birlikte gelmesi ne kadar hoş olmuştur! Zira kişi bazen kendisi
ne kötülük yapanı bağışlar, ama onu sevmez. Bazen sevmediği kişiye merhamet 
duyar, acır. Rabb teala ise , tövbe ettiğinde kulunu bağışladığı ve acıdığı gibi aynı 
zamanda da sever. Çünkü o tövbekarları sever; kul ne yapmış olursa olsun tövbe 
ettiğinde onu sever. 

Allah (c .c ) daha sonra '1\rş'ın sah ibi" (Buruc: 15 )  buyurmuştur. Kendisine 
büyük ve değerli şeyler nispet ettiği gibi, Arş' ı da kendisine nispet etmiştir. Bu, 
Arş' ının büyük, kendisine son derece yakın ve ona mahsus olduğunu göster
mektedir. Nitekim sabit sıfatları da ona buradaki gibi "zCı : sahip" ile tamamlama 
yoluyla nisbet edilir. "Zu'l-kuvve: güç sahibi"845, "Zi' l-celali ve ' l-ikram: yüce
lik ve kerem sahibi sahibi"846 gibi .  Ayrıca "Zu'l-izze: izzet ve güç sahibi " ,  "zu'l
mülk: mülkün sahibi" , "zu'r-rahme: merhamet sahibi" ve benzerleri gibi . Arş' ın 
Allah'tan nasibi yedi kat yerin nasibi kadar olsaydı ,  "zu' l-arş" ifadesi ile "zu' l-arz: 
Arz' ın sahibi" ifadesi arasında bir fark olmazdı . 

Allah (c .c) daha sonra kendisini "Mecid" diye nitelemiştir. Mecid; kemal sı
fatlarının kulların sayamayacağı kadar çok ve kapsamlı, fiillerinin büyük çaplı, 
hayır ve iyiliklerinin de çok ve devamlı oluşunu içermektedir. Kemal sıfatları ve 
güzel fiilleri bulunmayanın ise mecidlikten hiçbir nasibi yoktur. Yaratılan bile an
cak sahip olduğu sıfatları ve fiilleri ile mecd/şeref sahibi olurken Rabb teala sıfat
lardan ve fiillerden soyutlanmış halde nasıl mecid olabilir? Allah, onu sıfatlardan 
soyutlayan ta'tilcilerin söylediklerinden tamamen uzak ve münezzehtir. Bilakis O, 
mecd sahibidir, her dilediğini dilediği gibi yapabilendir. 

Mecd, arapçada kemal sıfatların çokluğuna ve güzel fiillerin fazlalığına de
lalet eder. Mecd'in birlikte geldiği en güzel isim hamld (çok övülen, övülmeye 
layık) ' tır. Hamid Meleklerin Halil İbrahim'in (a.s) ev halkına söylediği şu sözde 
geçmektedir: "Ey ev halkı! Allah 'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerin izdedir. 
Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur. "847 Yine Rabbimiz bize gönderdiği 
şeriatta; namazın sonunda ( "İnneke hamldun mecid: sen övülen ve şeref sahibi
sin" diyerek) kendisini "hamld ve mecid" isimleriyle övme ile rükudan kalkınca 
· "Rabbena ve leke'l-hamdu, ehle's-senfü ve' l-mecd: Rabbimiz, ey övgü ve şeref 
sahibi! hamd ancak sana mahsustur" deme şeklinde ibadetler koymuştur.848 

844 Hud: 90. 
845 Zariyat: 58. 
846 Rahman: 78. 
847 Hud: 73 . 

848 Müslim, Salat (2/1 15) .  Ayrıca bkz: Camiu'l-Usul (4/200, 201 ) .  
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Mutlak olarak söylendiğinde hamd ve mecd sadece hamid ve medd olan 
Allah'a mahsustur. Hamid; tüm kemal nitelikleri hak eden sevgili, mecid ise; bü
yük, (lütfu, rahmeti vs. )  geniş, güçlü, zengin, yüce ve kerem sahibi demektir. 

Ayette "el-Mecid"i "el-meddi" şeklinde sonu kesralı (dolayısıyla mecrur) 
okuyana göre bu Allah' ın (c.c) Arş' ının sıfatı olur849 • Allah' ın (c .c) Arş' ı mecid 
ise Allah (c.c) mecd ve şerefe daha layıktır. Kimisi bu kıraati problemli sayarak: 
Allah' ın (c .c) sıfatları arasında "medd" diye bir şey duyulmamıştır, demiş, son
ra kesra kıraatine iki açıklama getirmiştir. Buna göre el-medd, mecrur olan bir 
önceki "el-arşi" lafzına komşuluğundan (mücavere ) dolayı veya (üç ayet önce 
geçen) "rabbike : senin rabbin" in sıfatı olduğundan mecrur ve kesralı olmuştur. 
Bu, görüş sahibinin ilimden nasibinin azlığındandır. Çünkü Allah Arş'ını (başka 
bir ayette) kerem sahibi (kerim) olmakla nitelemiştir ki o da mecd' in benzeridir. 
Büyüklükle de nitelemiştir. Dolayısıyla Allah' ın (c .c) Arş' ı mecd ile nitelemesi 
onu büyüklük ve kerem sahibi olmakla nitelemesiyle tamamen uyuşmaktadır. 
Hatta Arş genişliği, güzelliği ve görünümünün hoşluğu ile yaratılanların bununla 
nitelenmeye en layık olanıdır. Çünkü yaratılanların en geniş ve en güzeli; güzel 
görüntü, değer, makam ve zati yücelik ve güzellik niteliklerini kendinde en çok 
toplayanıdır. O şerefini , kendisini yaratan ve yoktan var edeninin şerefinden al
maktadır. Yedi kat gök ile yedi kat yer kürsüye oranla bir çöle atılmış yüzük gibi
dir. Kürsü de Arş'a oranla yine çöle atılmış bir yüzük gibidir. İbn Abbas -radıyallahu 
anh-: Yedi gök Arş'a oranla bir kalkana konmuş yedi dirhem para gibidir, demiştir. 
Böylesi niteliklere sahipken nasıl medd olmaz? Zira o büyüktür, kerem sahibidir 
ve mecittir. Mecid'in mecrur okunuşunu, mecrura komşu olması veya "rabbike" 
nin sıfatı olmakla açıklamak ise zoraki bir açıklamadır. İhtiyaç olmadığı halde 
dilde bilinenin dışına çıkmadır. 

Allah'ın (c .c) "Ne dilerse yapandır" (Buruc: 1 6) ayeti bir çok şeye delalet 
etmektedir: 

Bir: Allah (c .c) her şeyi kendi irade ve dilemesi ile yapar. 

İki : Allah (c .c) daima böyle olmuştur. Zira Allah (c .c) bu sıfatını kendisini 
rnedh ve övme makamında ve kemalinin bir parçası olarak zikretmiştir. Dolayı
sıyla O'nun bu kemal özelliklerinden bir an yoksun olması imkansızdır. Nitekim 
Allah (c.c) "Yaratan yaratmayan gibi olur mu hiç? Hiç düşünmüyor musunuz?" 
buyurmuştur850. Onun var olan kemal sıfatları ve yüce nitelikleri, yok iken son
radan var olmuş değildir. 

849 İbn Mücahid şöyle demiştir: Allah' ın ( c.c) "Zu'l-arşi'l-medd" buyruğundaki medd'i; İbn 
Kesir, Nafi', Ebu Amr, İbn Amr ve Asım "el-meddu" şeklinde merfu; Hamza ve Kesei "el
meddi" şeklinde mecrur okumuştur. Mufaddal' ın Asım'dan rivayetinde de bu mecrurdur. 
El-Kıraat s.678. 

850 Nah!: 17 .  
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Üç: Allah (c .c) her ne dilerse onu yapar. Çünkü "ma: o şey ki" kelimesi 
genellik ifade eden bir ism-i mevsuldür. Dolayısıyla mana "Allah (c.c) yapmayı 
dilediği her şeyi yapar. " olur. Bu, Allah' ın (c.c) kendi fiilleriyle ilgili dileme ve 
iradesidir. Kulun fiilleriyle ilgili iradesi ise bundan tamamen farklıdır. Allah (c.c) 
kulun yapmasını diler, ancak kendisi ona yardım etmeyi ve onu yapar kılmayı di
lemezse, kul istese de fiil meydana gelmez. Fiil ancak Allah (c .c) kendinden onun 
yapıyor olmasını dileyince gerçekleşir. Kadercilere ve cebriyecilere kapalı kalan 
ince husus da budur. Onlar, bundan gafil olduklarından ayakları kaymıştır. Zira 
burada iki irade vardır. Biri kulun yapma iradesi, diğeri ise Rabb' in kulu yapıcı 
kılma iradesi. Bunlardan birincisi ikincinin değil de ikincisi birincinin olmasını 
gerektirse de, bunlar birbirlerine bağlı ve birbirlerini gerektiren şeyler değildir. 
Allah (c.c) kuluna yardımı ve fiil sebeplerini yaratmayı dilediğinde, o fiili irade 
etmiş olur. Ama bazen yapılmasını dilese de, kula eylem sebeplerini yaratmayı 
dilemez ve böylece fiil meydana gelmez. 

Bu hususu anlamakta zorlanırsan ve kafan karışırsa RasCılullah -sallallahu aley

hi veselle m - ' in Rabbinden, O'nun kula söyleyeceğine dair naklettiği şu söze kulak 
ver: "Babanın sulbünde iken senden bundan kolayını istemiştim; bana ortak 
koşmamanı ." Allah' ın (c .c ) bu iradesi ve talebi gerçekleşmemiştir; çünkü ona 
yardım etmeye ve onun başarmasına dair bir iradesi olmamıştır. 

Dört: Allah' ın (c .c) fiili ile dilemesi birbirine bağlı ve birbirini gerektiren şey
lerdir. Zira her neyi yapmayı dilerse onu yapar, her ne yaparsa onu dilemiştir. 
Yaratıklar ise böyle değildirler. Zira onlar yapmadıkları şeyi ister, bazen isteme
dikleri şeyi yaparlar. Dolayısıyla dilediğini tam yapan sadece Allah' tır. 

Beş: Fiillere göre birden çok irade/dileme bulunmaktadır. Meydana gelen 
her fiilde ona mahsus bir irade vardır. Fıtratlardaki idrak de, insanların iradeden/ 
dilemeden anladıkları da budur. Böylece Allah'ın (c.c) dilemesi süreklidir ve her 
ne dilese olur. 

Altı: Allah {c.c) dilemesi mümkün olan her fiili yapabilir. O (c.c) her gece 
dünya semasına inmeyi dilerse; kıyamet gününde kullarının davalarını görmek 
için gelmeyi dilerse; kendisini kullarına göstermeyi dilerse, onlara dilediği şekil
de tecelli etmeyi, onlara konuşmayı ve gülmeyi dilerse ve daha başka şeyleri 
dilerse . . .  onu yapması imkansız olmaz. Çünkü o her dilediğini yapandır. Bunun 
doğruluğu ise ancak dosdoğru Peygamberin haber vermesiyle bilinir. O haber 
verince de inanılması gerekir. Haberlerine inanmamak, kendini anlattığı kemal 
sıfatlarını inkar manasına gelir. Bu ise batılın ta kendisidir. Yine Allah'ın (c.c) 
dilediğini var edip dilediğini yok etme dilemesi mümkün olduğuna göre, bunları 
gerçekleştirmesi de mümkün olur. Böylece dileme ile yapma Allah'ın (c.c) mu
kaddes kemalinin gereklerindendir. 

-



-
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Sure, kısalığıyla birlikte tevhidin bir çok yönünü içermiştir. Bunda Allah (c .c) 
kendisini; güç-kuvvet sahibi ve benzersiz olmayı gerektiren " izzet" sıfatı; kemal 
niteliklere sahip olup zıtlarından münezzeh olmayı gerektiren "hamd edilen" 
olma sıfatı; tamamen müstağni ve mülkü geniş olmasını içeren "göklerin ve ye
rin sahibi olma" sıfatı; her şeyin dış ve iç hallerine genel vukufiyetini; görmesinin 
tüm görülenleri, duymasının tüm duyulanları, ilminin tüm malumatları kuşatma
sını gerektiren "her şeye tanık ve şahid olması" ile nitelemiştir. Kendisini kuvvet, 
izzet ve kudretinin sonsuzluğunu içeren "çetin yakalama" ile; tek rabb ve mahlu
katı arasında başta ve tekrar yaratmayla tek tasarruf sahibi olmasını ve bunların 
O'nun kudretine boyun eğmelerini, bunlardan hiçbir şeyin ona zor gelmemesini 
içeren "yegane ilk ve yeniden yaratıcı" olmakla nitelemiştir. Cömertlik, iyilik, 
zenginlik ve merhametini içeren "bağışlayıcılık" ile; kulları tarafından sevilen ve 
onları seven olmasını içeren vedud'luk ile nitelemiştir. Kadrini ondan başkası 
idrak edemeyen Arş ' ın sahibi olmakla, ona istiva etmeye kendisinden başkasının 
layık olmamasıyla nitelemiştir. İlim, kudret, mülkiyet, zenginlik, cömert, iyilikse
ver ve kerem sahibi olmasını içeren mecidlikle nitelemiştir. Diri, bilgili ve güçlü 
oluşunu, dilemesini ,  hikmetini ve daha başka kemal sıfatlarını içeren "her şeyi 
yapan olması" ile nitelemiştir. 

Dolayısıyla bu süre dinin temelleri (akide) hususunda müstakil bir kitap olup 
onu anlayana yeter. 

Kuluna Kitab' ı  indiren Allah'a hamd olsun. Kuluna Furkan' ı nazil eden Allah 
(c.c) noksanlıklardan münezzehtir. 

Allah (c .c) daha sonra kendisine ortak koşan, peygamberlerini yalanlayan
lara yaptığını ve onların cezasını zikretmiş ve süreyi bununla bitirmiştir. Kasıt, 
onların yollarına girmeye karşı uyarı veya onlar gibi yapanlara aynısının ya
pılacağını bildirmektir. Sonra düşmanlarının, avucunun içinde olup tarafından 
tamamen kuşatılmış halde oldukları halde birliğini ve mesaj larını yalanlamalarını 
açıklamıştır. Avucunun içinde bulunduğu ve kendisine her yönden ve her türlü 
şey yapmaya kadir olan kimseye düşmanlık yapanınkinden daha çirkin bir düş
manlık yoktur. "Hayır, bu kafir olanlar ya/anlamaktadırlar. Halbuki Allah onları 
arkalarından kuşatandır. " (Mutaffifin :  19-20) .  Kendisini kuşatan, perçeminden 
tutan ve her şeyi yapmaya kadir olanı inkar en garip bir inkardır. 

Allah (c.c) daha sonra kelamını "medd" diye nitelemiştir. Sahibi mecde/şe
refe herkesten daha layık olduğu gibi , kelamı da onunla nitelenmeye her kelam
dan daha layıktır. Böylece Allah da mecittir, kelamı da mecittir, Arş' ı da mecittir. 
İbn Abbas -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Kur' an mecit ve kerem sahibidir. Çün
kü o Rabb' in kelamıdır, kafirlerin söyledikleri gibi şiir, kehanet ve sihir değildir. 
Daha önce geçtiği gibi "mecd" genişlik ve çok iyilik demektir. Kur'an'ın hayır, 
bereket ve güzelliklerinin ne kadar çok olduğunu ise ancak onu konuşan (sözün 
sahibi Allah) bilir. 
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"fi levhin mahfCız: Levh-i MahfCızda (korunan bir levhada)dır" (Buruc: 
22) .  Kurraların çoğu "mahfuz" u, "levh" in sıfatı olmak üzere "mahfuzin" şek
linde mecrur (sonu kesralı) okumuşlardır. Bunda şeytanların ona inmelerinin 
imkansız olduğuna işaret vardır. Çünkü Kur'an' ın bulunduğu yer şeytanla
rın ona ekleme ve çıkarma yapamayacakları kadar korunmuş haldedir. Allah 
(c.c) "Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. "851 bu
yurarak Kur'an-ı Kerim' i ,  bu surede de bulunduğu yeri "korunmuş" diye ni
telemiştir. Böylece Allah Kur'an' ın hem bulunduğu yeri koruma altında al
mış, hem kendisini ekleme, çıkarma ve tam değiştirmeden koruma altına 
almış, manalarını tahrif ve değiştirmeden koruma altına almıştır852 . ilginçtir; 
Farisi, Allah'ın (c.c) '.)} )1 ..::..!� }JI: tutuşturulmuş ateş hendeklerinin sahipleri
ne" buyruğundaki en-nar' ın, öncesindeki "el-uhdud"dan bedel-i iştimal (bedel-i 
iştimal: bedel olduğu şeyle arasında bir alakanın olma durumu) olduğunu söyle
miştir. Oysa "nar: ateş" kendi başına var olan bir cevher/maddedir (mana değil
dir ) .  Ayrıca o "uhdud" un zamirine izafet edilmiş değildir. Hem de onda bedel-i 
iştimalin hiçbir şartı bulunmamaktadır. Ebu Ali bundan gafil kalmış, mana itiba
riyle en doğru, nahiv ilminin kurallarına en uyanı bırakmıştır ki o muzafın haz
fedilip yerine muzaf ileyh' in geçmiş olmasıdır. Sanki şöyle denmiştir: "ashabu'l
uhdudi, uhudi nari'l-vekCıd: ateş hendeklerinin, tutuşturulmuş ateş hendeklerinin 
sahiplerine . "  Böylece bu, bir şeyin kendisinden bedel olması kabilinden olup 
ikisi tek bir şeyi ifade etmektedir. 

Allah (c.c) ' ın "Şüphe yok ki mü 'm in erkeklerle mü 'min kadınlara (iman et
tiler diye) işkence edip, sonra da tövbe etmeyenler için, (evet) onlar için Cehen
nem azabı ve onlar için bir de yanma azabı vardır"853 buyruğu hakkında seleften 
biri şöyle demiştir: Allah'ın (c.c) kerem ve cömertliğine bakın; dostlarına işkence 
yapıyor ve yakıyorlar da, sonra onları tövbeye çağırıyor854 

851 Hicr: 9. 
852 Et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an s.88-99. 
853 Buruc: 10. 
854 Tariku'l-Hicreteyn s.295. 
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TARIK SÜRESİ 
[ 1 7  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah' ın adı ile. 

1 .  Anda/sun göğe ve Tarık'a; 

2. Tarık'ın ne olduğunu ne bildirdi sana? 
3. O, delip geçen yıldızdır. 

4. Üzerinde bir gözetleyicinin bulunmadığı h içbir nefs yoktur. 
5. O halde insan neden yaratılmış olduğuna bir bakıversin? 

6. O (ana rahmine) atı lıp dökülen bir sudan yaratı lmıştır. 

7. O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. 

8. Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç yetirendir. 
9. O günde gizlilikler açığa çıkartılır. 

1 O. (0 günde) onun ne bir gücü olur; ne de bir yardımcısı. 

1 1 .  Anda/sun (içindekileri) dönüşlü olan semaya, 

12. Yarılan yere ki; 

1 3. Şüphesiz O (Kur'an), kesinlikle ayırdedici bir sözdür. 

1 4. O bir şaka değildir. 

15 .  Gerçekten onlar oldukça hile yapıyorlar. 
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1 6. Ben de (onlara karşı) b ir hile yaparım. 

1 7. Bu nedenle o kafirlere mühlet ver. Onlara azıcık mühlet ver! . . .  

Tefsiri : 

Allah (c.c) bir de ''Anda/sun göğe ve Tôrık'a " (Tarık: 1 )  diye yemin etmiş, 
sonra Tarık' ı açıklayarak: "O, delip geçen yıldızdır" (Tarık: 3) buyurmuştur. Yani, 
ışığı delip geçen yıldız. Burada kastedilen belli bir yıldız olmayıp yıldız türüdür. 
Belli bir yıldızla, Süreyya veya Satürn ile tefsir edenler, bunu örnek olarak zikret
mişlerse doğrudur. Kastedilenin sadece o olduğunu söylemek istemişlerse bunun 
hiçbir delili yoktur. 

Anlatmak istediğimiz şudur ki; Allah (c.c) göğe ve onun ışık veren yıldızları
na yemin etmiştir ve bunların her biri Allah'ın (c.c) vahdaniyetine delalet eden 
ayetlerden bir ayettir. 

Bahsedilen yıldıza Tarık denmiştir; çünkü yıldızlar geceleyin, Güneş ışığı 
kaybolduktan sonra ortaya çıkarlar. Bu yüzden yıldız, geceleyin insanların veya 
kendisinin evine çıkıp gelen kimseye benzetilmiştir. Ferra der ki: Geceleyin sana 
gelen her şey tanktır. Zeccac ve Müberrid : Tarık geceleyin olmaz, demişlerdir. 
Onun için Araplar "kapı çalmayı" akla gelen hayali nitelemede çok kullanırlar. 
Zurrimme'nin söylediği gibi : 

Süreyya yıldızının elleri batıya uzanmış haldeyken hatırlanmakla Meyy, 
Kafa karıştıran düşüncelerle çalmadı mı kapıyı? 
Cerir de şöyle demiştir: 

Kalplerin avcısı kapını çaldı, ama bu, 
Ziyaret vakti değildir; geri dön selametle. 
Onun için: Akla gelen hayali ilk reddeden kişi Cerirdir, denmiştir. Oysa in

sanlar onu hep bir misafir gibi kabul ve ona ikram edegelmişlerdir. Akla gelen 
hikmet ve misafir, bunların ikisi de reddedilmez. 

Bir başka şair de şöyle demiştir: 

Gecenin sonunda Zeynep kapıyı çalmadı mı? 

Sana selam ! Elden gidenin peşine düşülür mü? 

-
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Fasıl :  

Burada üzerine yemin edilen şey insan nefsinin hali, onunla ilgilenilip ba
şına muhafız melekler konması, kendi haline bırakılmayıp amellerini sayacak 
ve kaydedecek kimselerin tayin edilmesidir. Allah (c .c) her bir şahsın başında 
kaydedici bir meleğin olup amel ve sözlerini kaydettiğine , işlediği hayır ve şerleri 
teker teker yazdığına dair yemin etmiştir. 

Kurralar "lemma"da ihtilaf etmişlerdir. Kimisi onu şeddeli , kimisi ise şed
desiz okumuştur. Şeddeli okuyan onu istisna edatı "illa " manasında saymıştır. 
Lemma, şu iki yerde illa manasına gelir: 

Bir
,
: Buradaki gibi " in" den sonra veya "L.:.... �l �W:.ı �.ı 1: f) r.J W � 0µ 

� c.ı µ: Şüphesiz Rabbin, onların her birinin amellerinin karşılığını onlara 
tam olarak verecektir"855 ayetinde olduğu gibi "inne"den sonra. 

İki : Yeminde. "seeltuke billahi lemma fealte : senden Allah aşkına bunu mut
laka yapmanı istiyorum" gibi . Ebu Ali el-Farisi şöyle demiştir: Lemma'yı, lema 
şeklinde şeddesiz okuyana göre bunun aslı lemma idi, sonra şeddesiz yapıldı .  
Nefy ifade eden "in" ile te'kid ifade eden "in" arasındaki bir ayraç haberin ba
şına gelen lam'dır (haberinin başına la m geliyor geliyorsa o te'kid ifade eden 
in'dir) . Lemma 'daki ma ziyade harftir. Te'kid ifade eden "in'' , aynen inne gibi 
yeminin cevabında gelebilir. 

Lemma 'yı bu şekilde şeddeli okuyana göre "in" , ma anlamında bir olumsuz
luk edatı, lemma ise illa manasında istisna edatıdır. Sibeveyh, "Neşedtüke billahi 
lemma fealte : Allah aşkına senden bunu mutlaka yapmanı istiyorum" cümlesiyle 
ilgili olarak Halil' den şöyle nakletmiştir: lemma fealte'nin manası illa fealte'dir. 

Allah ( c.c) daha sonra, Kur' an' ın tekrar dirilişe ilk yaratılışı delil getirme üs
lubu üzere, tekrar dirilmeye insanın görülen ve müşahade edilen hal delilini ha
tırlatmış ve "O halde insan neden yaratılmış olduğuna bir bakıversin" buyurmuş
tur856. Yani; kul, kendisini ilkinde bir damla sudan yaratanın yeniden yaratmaya 
muktedir olduğunu bilmek için başta neyden yaratıldığı üzerinde düşünsün ve 
bilinenden bilinmeyene ulaşma metoduna başvursun. 

Allah (c .c) daha sonra onun insanı atılıp dökülen bir sudan yarattığını ha
ber vermiştir. Defk su dökme manasına gelir. Arapça'da örneğin "defaktu'l
mae: suyu döktüm" denir. İsm-i fail ve mef'ulleri medfılk, dafik ve mundefik'tir. 
MedfCık, dökme işinin yapıldığı şeydir; meksCır ve madrCıb kelimeleri (birincisi 
kırık yeri ve ikincisi vurulan yer manasına geldiği) gibi .  Mundafik ise failin fiili
nin etkisiyle olan şeydir. Mesela, "kesartuhu fenkeser: kırdım, o da kırıldı" gibi 
"DefaktuhCı, fe'ndefaka: döktüm, o da döküldü" dersin .  Dafik' in, fail vezninde 

855 Hud: 1 1 1 .  
856 Tarık: 5. 
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ve ism-i mef'ul manasında olduğunu söyleyenler de olmuştur; sırrun katim (yani 
mektCım) ve iyşetun radiyeh (yani mardiyyeh) gibi (manaları: gizli sır ve hoşnut 
olunan bir yaşam) .  

Denildi ki: Buradaki dafik suyun bilfiil dökülmesini değil dökülebilir olmasını 
ifade eder. Yani sanki aslı "zi dafik" veya "zati dafik" (dökülme özelliğine sahip) 
tir. Suyun dökülmesinden bizzat dökülmesi kastedilmemiştir. 

Şöyle de denmiştir, -ki doğru olan da budur-: Bu kendi normal kipinde bir 
ism-i faildir. Bundan onun dökme eylemini kendisinin yapması şart değildir. 
Çünkü ism-i fail fiilin kendisinin tahakkuk ettiği kimsedir; onu ister kendisi is
ter başkası yapsın .  Mesela "akan su" ve "ölü adam" denir. Oysa ölümü adam 
kendisi yapmamıştır. Ancak onda gerçekleşince kendisi yapmışçasına ona nispet 
edilmiştir. Bu, b ırakın en geniş ve en fasih dil olan arapçada, hiçbir milletin dilin
de inkar edilmeyen ve kabul gören bir şeydir. 

"�t1 �: İyşetun radiyeh"e (normal manası hoşnut olan yaşam. Buradaki 
kasıt ise hoşnut olunan yaşam) gelince; bu, mardiyyeh (razı olunan) diye nite
lenmesinden daha güzeldir. Çünkü buraya uyan budur. Zira bu insanlar o ya
şamdan razı oldukları gibi onun da bunlardan razı olmuş gibi yapılmıştır. Sanki 
o yaşam bunlardan bunlar da ondan razı olmuşlardır. Bu, onun sadece "hoşnut 
olunan" olmasından daha iyidir. Bunun üzerinde düşün .  

Arapçada, kendileri yapmadıkları halde zamanların "el-vaktu' l-hadır: şu 
anda gelen ve hazır bulunan vakit" ve "es-saatu er-rahineh: hazır olan an" de
nilebildiğine göre, neden "maun dafik: dökülen su" ve "iyşetun radiyeh :  hoşnut 
yaşam" denilemesin? 

Allah (c .c) meniyi "dökülüp atılan" diye nitelerken onun parçaları birbirini 
tutamayacak kadar güçsüz bir madde olmasına dikkat çekmiştir. Sonra çıktığı 
yer olan "omurga ile göğüs kemikleri arası"nı zikretmiştir. İbn Abbas -radıyallahu 
anh- der ki: Bahsedilen, erkeğin omurgası ile kadının göğsündeki takı yeridir ve 
çocuk ikisinin suyundan yaratılır. Denildi ki : kasıt erkeğin sulbü ile göğsüdür (te
raib) ;  çünkü meni onun belinden ve göğsünden çıkar. Yaratanın (c.c) kudretine 
delalet eden bu ayet ve mucize, (Nahl suresi, 66. ayette ifade edilen) "karın/ar
daki fışkı ile kan arasından gelen halis süt" benzeri bir mucizedir. 

Sonra Allah (c.c) kendisinin hem kudretine hem de tekrar diriltmesine delil 
olan bir hususu zikrederek: "Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç ye
tirendir. " (Tarık: 8) buyurmuştur. Yani, onu (dünyada) böylesi bir sudan yarata
maya kadir olan Allah (c.c) kıyamet günü tekrar diriltmeye kadirdir. Ayetin tek 
doğru manası budur. Manası hususunda iki zayıf görüş daha vardır: 

Bir: Mücahid' in görüşü; meniyi erkeğin tenasül organına döndürmeye ka
dirdir. 
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İki: İkrime ve Dahhak' ın görüşü; meniyi bele döndürmeye kadirdir. 
Üç: Mukatil şu manayı vermiştir: Dilersem onu yaşlılıktan gençliğe, gençlik

ten çocukluğa, çocukluktan meni haline dönüştürebilirim. 

Doğru olan birinci görüştür; çünkü: 

Bir: İlk yaratmaya tekrar diriltmeyi delil getirmek Kur'an' ın bilinen bir me
todudur. 

İki: Anlatılmak istenen kudrete bunun delaleti meninin çıktığı yere döndürül
mesinin delaletinden daha kuvvetlidir. 

Üç: Kur'an-ı Kerlm'de bunlara benzer hiçbir şeyden bahsedilmemiş ve hiç 
kimse de bunları inkar etmemiştir ki Allah ( c.c) ona delil getirsin. 

Dört: Allah (c .c) "kadir: kadirdir" eylemini, "gizliliklerin açığa çıkartıldığı 
günde" diyerek o günle kayıtlamıştır ki o kıyamet günüdür. Yani: Allah'ın (c .c) 
onu kıyamet gününde diri olarak göndermeye gücü yeter. 

Beş: "rac' ihi : onu döndürmeye" deki "onu" zamiri, " (O günde) onun ne bir 
gücü olur, ne de bir yardımcısı" daki "onun" zamirinin aynısıdır. "Onun" zami
riyle kastedilen ise kesinlikle insandır. (Dolayısıyla 'onu döndürmeye'deki onu 
zamirinden kastedilen insandır) . 

Altı: Meninin çıktığı organ hiç anılmamıştır ki zamirin ona döndüğü kesinleş
sin. Dolayısıyla birisi de "onu döndürmeye" deki zamirin, meninin döküldüğü 
kadın organı olduğunu söylese onunla bu arasında bir fark kalmaz ve "erkeğin 
organına dönme" manası "kadının organına dönme" manasından evla olmaz . 

Yedi: Çıktıktan sonra meniyi organa veya bele döndürmek bilinen bir şeydir 
de kaderde cereyan eden olağan bir durum da değildir. Bu, yüce Rabb' in kudreti 
dahilinde olsa da, Allah' ın (c.c) yapmadığı ve normalde vuku bulmayan, insan
ların da hakkında olumlu-olumsuz herhangi bir şey söylemedikleri bir husustur. 
Böylesi bir şeyi ise Rabb (c .c) ne açıklar, ne de inkarcılara karşı delil getirir veya 
uyarıda bulunur. Allah (c .c) ancak mutlaka gerçekte varlığı bulunan; ya olmuş, 
ya olmakta ya da olacak şeyler için delil getirir. 

Şayet: Ancak Allah ( c.c) "İnsan , kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor? 
Evet, Biz onu, parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleriyle yeniden 
yapmaya kadiriz"857 buyurmuştur ve manası "devenin ayağı gibi yapmaya ka
diriz" dir, denirse; 

Cevap: Ayetteki "tesviye"ye iki mana verilmiştir: 

Birincisi budur. 

857 Kıyame: 3,4. 
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İkincisine göre, -ki bu en tercih edilenidir-, "parmak uçlarını tesviye" den 
kasıt, parmak uçlarını, toprakta çürüyüp dağıldıktan sonra önceki haline dön
dürmesidir. 

Sekiz: Allah (c .c) insanı sözkonusu hakikati yalanlamaktan vazgeçirmek için 
insanı yaratıldığı şey üzerinde düşünmeye davet etmektedir. İnsan ise yerinden 
ayrıldıktan sonra meninin organa tekrar döndürülmesinin imkansız olduğunu 
söylememiştir ki, buna ikna etmek için kendinden yaratıldığı maddeye bakmaya 
davet etsin . 

Dokuz: Allah'ın (c.c) ilk yaratışı üzerinde düşünme ile çıktıktan sonra meniyi 
organa geri döndürmesi üzerinde düşünme arasında hiçbir alaka ve birbirini 
gerektirme yoktur ki Allah (c .c) birinin varlığını diğerinin mümkün olmasına delil 
yapsın . Ama ilk yapma ile öldükten sonra yapma, ilk yaratma ile tekrar yaratma, 
ilk doğuş ile ikinci doğuş arasında bir çok yönden bağ vardır ve bunların birinin 
mümkün olması diğerinin de mümkün olmasını, birinin gerçekleşmesi diğerinin 
de gerçekleşmesinin imkan dahilinde olmasını gerektirir. Böylece bunların birini 
diğerine delil getirmek güzel olmuştur. 

On: Allah (c .c) "Üzerinde bir gözetleyicinin bulunmadığı h içbir nefis yok
tur" (Tarık: 4) buyruğuyla, insana, onun amellerini koruyup sayacak birini ta
yin ettiğini , dolayısıyla onların hiç birinin zayi olmayacağını belirtmiş, sonra 
"Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç yetirendir" buyruğuyla korunan 
ve kaydedilen amelinin karşılığını görmek için tekrar diriltileceğini bildirmiş
tir. Böylece amellerinin baştaki ve sondaki durumunu açıklamıştır; amellerinin 
başlangıcı kaydedilmiş haldedir ve sonu da o kaydedilenlere göre ceza veya 
mükafatlandırma olacaktır. Allah (c .c) bunu "Gizliliklerin açığa çıkartıldığı gün" 
sözüyle bildirmiştir. Ayetteki tübla'nın manası "incelenir" dir. Mukatil :  ortaya çı
kar ve belli olur, diye tefsir etmiştir. Nitekim bir şeyin iç yüzünü ve gizli yönlerini 
ortaya çıkarmak için inceleme yaptığında, "belevtu'ş-şey'e :  filan şeyi inceledim" 
dersin. Serfür ise serlre'nin çoğuludur. Bu Allah (c.c) ile kul arasında görünürde 
bulunan ama içyüzünü O'nun bildiği ilahi sırlarıdır. Mesela iman sırlardandır, 
Allah' ın şeriat kuralları sırlardandır. Bunlar hayır ile şerrin, yapılan ile terk edilip 
zayi edilenin, Allah için yapılan ile O'nun (c.c) için yapılmayanın ortaya çıkması 
için o gün incelenecektir. 

Abdullah b .  Ömer şöyle demiştir: Allah (c.c) kıyamet günü her sırrı ortaya 
çıkaracak ve bunların her biri yüzlerde süs veya leke olarak belirecek. Yani sır
ların ortaya çıkarılmaları; deşifre edilmeleri, gerektirdikleri mükafat ve cezaların 
verilip, övgü ve yergilerin yapılması suretiyle olacaktır. 

Amellerin sır ile ifade edilmesindeki incelik şudur: ameller içteki sırların mey
veleridir. Bu yüzden içi iyi olanın ameli de iyi olur ve içi yüzüne nur, parlaklık ve 
haya olarak yansır. Kimin içi bozuk ise onun ameli de ona uyduğu gibi içindeki 
yüzüne karalık, karanlık ve leke olarak yansır. Dünyada dışa yansıyan içindeki 

--
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ameli olduğu gibi ,  kıyamet gününde de onda beliren şey içindeki olacak, hüküm 
ona göre verilecek ve görüntü o görüntü olacaktır. Şair şöyle demiştir: 

Çünkü onun, sırların ortaya döküleceği günde, 

Kalbin içinde ve kenarında bulunan sevgi sırrı vardır. 

Allah (c.c) daha sonra insanın kıyamet günündeki halini haber vermiş, 
Allah'ın (c.c) azabına karşı ne kendinden ne de dışarıdan bir güçle -yani yardım
cıyla- hiçbir şey yapamayacağını söylemiştir. Çünkü kul bir sıkıntıya düştüğünde 
onu ya kendinin veya yardım edecek birinin gücüyle def edebilir. O gün ise 
bunların hiç biri olmayacaktır. Bunun benzeri şu ayettir: "Yoksa kendilerin i  bize 
karşı savunacak birtakım ilahları mı var? (0 ilah dedikleri şeyler) kendilerine bile 
yardım edecek güçte değildir/er. Onlar bizden de a/Cıka ve destek görmez/er"858 

Allah (c.c) daha sonra ''Anda/sun (içindekileri) dönüşlü olan semaya ve ya
rılan yere "  (Tarık: 1 1 ,  12 )  buyurarak, göğe ve yağmur göndermesine, yere ve 
çatlayıp yarılarak bitki bitirmesine yemin etmiştir. Ferra der ki: Gökyüzü her yıl 
yağmurla görünür ve o yolla nimet ve bereket dağıtır. Ebu İshak: Rec' (("�-_; ) , yağ
mur demektir. Çünkü o gelip döner ve bu hal sürekli şekilde tekrar edip durur, 
demiştir. İbn Abbas da -radıyallahu anh- aynısını söylemiştir: Gökyüzü her yıl 
yağmurla gözükür, sonra onunla nimet, hayır ve bereket dağıtır. 

Aslında bu bir benzetmedir ve göğün döndürmesinden {rec' ) kasıt; tüm za
manlarda ve muhtelif durumlarda gökten hayır ve bereket inmesi, bunun ardı 
ardına ve kesintisiz gerçekleşmesidir. Çünkü nimetlerin tamamı gök tarafından 
gelir. 

Nimetin en açığı ve gözle görüleni yağmur olduğundan rec' "yağmur"la tef
sir edilmiştir. Onunla tefsir edilmesi ve mukabilinde bitkinin çıkmasıyla birlikte 
toprağın yarılmasının zikredilmesi güzel olmuştur. 

Sad' (c_l..<:ı ) da bitki bitirmek ile tefsir edilmiştir; çünkü bitki yeryüzünü "sad ' "  
yapar, yani yarar. Onun için Allah (c.c) yağmur bulunduran gök ile bitki bitiren 
yere/toprağa yemin etmiştir. Bunların her biri Allah' ın rabliğini gösteren ayetler
den bir ayettir. 

Allah (c.c) surenin başında insanın ilk ve yeniden diriltilmelerdeki hallerine 
yemin ettiği gibi, Kur' an-ı Kerim'in hak ve doğru olduğuna yemin ederek "Şüp
hesiz O (Kur'an), kesinlikle ayırt edici bir sözdür. O bir şaka değildir. " (Tarık: 13, 
14) buyurmuştur. 

Kavl-i fasl (El-Kavlu' l-fasl: ayırt edici söz) ;  hak ile batılı birbirinden ayıran 
söze denir. Zira o hak ile batılı birbirinden ayırır, insanlar arasındaki kavgalarda 
onları ayırıp hak hükmü verir. Arapça'da "fasl' a isabet eden" ; kastedilen manayı 

858 Enbiya: 43. 
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zihninde ayrıştıran ve netleştiren kimse demektir. Nitekim, sözüyle kastedilen 
manaya tam isabet ettiğinde "Fasl'a isabet etti, murada isabet etti" denir. "Fasl-ı 
h itap" (net söz, konuya son noktayı koyan açıklama) ifadesi de bundandır. 

Yine manayı açıklayıcı kavl-i fasl (fasıllı söz) ; müphem ve kapalı sözün zıttıdır. 

İşte Kur'an-ı Kerim' in fasl oluşu bu manaların tümünü kapsamaktadır. Hak 
oluşu da batıl ve asılsız olmayışını, şaka değil ciddi oluşunu içermektedir. Şaka 
(hezl) hakikati olmayan, yani boş şey ve oyun olduğundan, "fasl" ile "hezl" kar
şılıklı zikredilmişlerdir. 

Yalanlayıcılar onu delile dayanarak reddetmezler, tuzak kurar, hile yapar ve 
aldatırlar. Dinine, peygamberine ve kullarına tuzak kurdukları gibi Allah da (c.c) 
onlara tuzak kurar. 

"Allah' ın (c.c) tuzağı" ,  onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş helake götür
mesidir. Ansızın yakalamak için onlara mühlet vermesidir. Nitekim Allah (c.c} 
şöyle buyurur: "Onlara mühlet veririm; (ama) benim cezam çetindir"859 İnsan 
birine tuzak kuracağı zaman, kralların yaptığı gibi, kendisine güvenmesi ve rahat 
olması için ona iyilik ve ihsanını gösterir, sonra onu yakalayıverir. Allah düşman
ları kendisinin dostlarına ve dinine böyle yaptıklarında da, Allah'ın (c.c) onlara 
tuzak kurması çirkin değil iyi bir şeydir. Allah (c.c) onları yavaş yavaş tuzağa 
çekerken onlara ihsan ve ikramda bulunur. Nihayet onlar kendilerine verilene 
sevinip şımarınca onları ansızın yakalayıverir. 

Allah (c.c) "Bu nedenle o kafirlere mühlet ver. Onlara azıcık mühlet ver! . . .  " 
(Tarık: 1 7 )  buyurmaktadır. 

Yani onlara biraz mühlet ver, onlar için acele etme. Rabb teala onlara müh
let veriyor. Hz . Peygambere hitap ya onlara tehdit ve göz korkutma veya "onları 
biraz bekle" manasındadır. 

Rüveyda, Arap dilinde birkaç şekilde gelir. Bir: ism-i fiil olarak gelir ve onun
la isim nasbedilir. "Ruveyden zeyden" gibi. Yani ; Zeyd' i bırak, mühlet ver ve 
yumuşak davran. İkinci olarak da mef'ule izafet edilmiş masdar (mef'ulü mutlak) 
şeklinde gelir; "ruveyda zeydin" gibi . yani ; Zeyd' e mühlet vermek (yani : mühlet 
ver) . "Darbe rikabin: boyunlarını vurmak" (yani vurun) 'daki gibi. Üç: Nasbedil
miş sıfat olarak gelir; sarO ruveyda: yavaş yürüdüler" cümlesindeki gibi. Araplar 
"Da'hu ruveyda: onu yavaş koy" derler, yani "vad'an ruveyda: yavaş bir koyuş
la koy. " Bu durumda ruveyda için şu iki şey caizdir: 

Bir: Hal olması . 

859 A'raf: 183 .  
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İki : Mahzuf bir masdarın sıfatı olması. Gizli olan bu mevsuf (vasfın sahibi )  
açığa çıkarsa ikinci türden olduğu kesinlik kazanır. Böylece bu ayetteki ruveyda 
üçüncü kısımdandır. Doğrusunu en iyi Allah bilir.860 

Merhum yine şöyle demiştir: 

Allah {c.c) insanı, tekrar dirilmenin hak olup peygamberlerin getirdikleri 
haberlerin gerçek olduğu hakikatine ulaşmak için ilk yaratılışı ve rızkı üzerinde 
düşünmeye çağırarak şöyle buyurmuştur: "O halde insan neden yaratılmış oldu
ğuna bir bakıversin ?  O (ana rahmine) atılıp dökülen bir sudan yaratı lmıştır. O su, 
omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. Şüphe yok ki O, onu döndürmeye 
elbette güç yetirendir. O günde gizlilikler açığa çıkartılır. " (Tarık: 5-9) .  

Buradaki "dafik: dökülen" kelimesi bazılarının sandığı gibi ism-i mef'ul değil, 
kendi vezni gibi ism-i fail manasındadır. "Maun cari: akan su" ve "maun vakıf: 
durgun su" ve "maun sakin: durgun su" örneklerinde olduğu gibi (yani başkası 
tarafından değil , kendisi dökülen, akan, durgun halde bulunan su) . 

Belden kastın erkeğin beli olduğunda ihtilaf yoktur. Göğüs kemiği hakkında 
ise farklı görüşler vardır. Kimisi onun erkeğin göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. 
Göğüs kemiği göğüs ile köprücük kemiği arasındaki yerdir. Kimisi ise kadının 
göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. Birincisi daha kuvvetlidir. Çünkü Allah (c.c) 
"O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar" buyurmuş, belden ve göğüs 
kemiklerinden çıkar dememiştir. Dolayısıyla adamın suyunun bu iki farklı şeyin 
arasından çıkması gerekir. Nitekim süt hakkında da "Karınlarındaki fışkı ile kan 
arasından (gelen)" buyurmuştur861 . Ayrıca Allah (c .c) bir çok yerde, onu nutfe 
(meni) den yarattığını bildirmiştir. Nutfe ise erkeğin suyu (menisi) dir. Dilbilim
ciler böyle söylemişlerdir. Cevheri der ki : Nutfe ( �...i.k.; ) ;  az veya çok her türlü safi 
suya denir. Nutfe ayrıca erkeğin menisine denir. Çoğulu nutef' tir. Yine, "kuvvet
lice akıp dökülme" ve "olgunlaşma" nitelemeleri ancak erkeğin menisine yapılır. 
Arapçada "öİ _,..JI �·' (kadın olgunlaştı) da, " ci!.>1• (kadın suyunu kuvvetlice 
akıp döktü) de denmez. 

Diğer görüştekileri öyle söylemeye, dilbilimcilerin "terfüb göğüsteki kolye ye
ridir" demeleri itmiştir. Zeccac der ki : Dilbi/imciler bunda m üttefiktirler ve buna 
Imriulkays'ın şu şiirini delil getirirler: 

İnce belli ve beyaz; şişman ve eti sarkık değil . 

Göğüsleri aynen ayna gibi parlak. 

860 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an s. 100-108. 
861 Nahl: 66. 

- - �  . L,a_, - . •  � ..r:>' .. - ·  � 
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zihninde ayrıştıran ve netleştiren kimse demektir. Nitekim, sözüyle kastedilen 
manaya tam isabet ettiğinde "Fasl'a isabet etti, murada isabet etti" denir. "Fasl-ı 
hitap" (net söz, konuya son noktayı koyan açıklama) ifadesi de bundandır. 

Yine manayı açıklayıcı kavl-i fasl (fasıllı söz) ; müphem ve kapalı sözün zıttıdır. 

İşte Kur'an-ı Kerim' in fasl oluşu bu manaların tümünü kapsamaktadır. Hak 
oluşu da batıl ve asılsız olmayışını, şaka değil ciddi oluşunu içermektedir. Şaka 
(hezl) hakikati olmayan, yani boş şey ve oyun olduğundan, "fasl" ile "hezl" kar
şılıklı zikredilmişlerdir. 

Yalanlayıcılar onu delile dayanarak reddetmezler, tuzak kurar, hile yapar ve 
aldatırlar. Dinine, peygamberine ve kullarına tuzak kurdukları gibi Allah da (c.c) 
onlara tuzak kurar. 

"Allah' ın (c .c) tuzağı" ,  onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş helake götür
mesidir. Ansızın yakalamak için onlara mühlet vermesidir. Nitekim Allah (c.c) 
şöyle buyurur: "Onlara mühlet veririm; (ama) benim cezam çetindir"859 İnsan 
birine tuzak kuracağı zaman, kralların yaptığı gibi, kendisine güvenmesi ve rahat 
olması için ona iyilik ve ihsanını gösterir, sonra onu yakalayıverir. Allah düşman
ları kendisinin dostlarına ve dinine böyle yaptıklarında da, Allah' ın (c .c) onlara 
tuzak kurması çirkin değil iyi bir şeydir. Allah (c.c) onları yavaş yavaş tuzağa 
çekerken onlara ihsan ve ikramda bulunur. Nihayet onlar kendilerine verilene 
sevinip şımarınca onları ansızın yakalayıverir. 

Allah (c.c) "Bu nedenle o kafirlere mühlet ver. Onlara azıcık mühlet ver! . . . " 
(Tarık: 1 7) buyurmaktadır. 

Yani onlara biraz mühlet ver, onlar için acele etme. Rabb teala onlara müh
let veriyor. Hz . Peygambere hitap ya onlara tehdit ve göz korkutma veya "onları 
biraz bekle" manasındadır. 

Rüveyda, Arap dilinde birkaç şekilde gelir. Bir: ism-i fiil olarak gelir ve onun
la isim nasbedilir. "Ruveyden zeyden" gibi. Yani ; Zeyd' i  bırak, mühlet ver ve 
yumuşak davran . İkinci olarak da mef'ule izafet edilmiş masdar (mef'ulü mutlak) 
şeklinde gelir; "ruveyda zeydin" gibi . yani ;  Zeyd'e mühlet vermek (yani : mühlet 
ver) . "Darbe rikabin: boyunlarını vurmak" (yani vurun) 'daki gibi. Üç: Nasbedil
miş sıfat olarak gel ir; sarO ruveyda: yavaş yürüdüler" cümlesindeki gibi . Araplar 
"Da'hu ruveyda: onu yavaş koy" derler, yani "vad'an ruveyda: yavaş bir koyuş
la koy. " Bu durumda ruveyda için şu iki şey caizdir: 

Bir: Hal olması . 

859 A'raf: 183 .  
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İki : Mahzuf bir masdarın sıfatı olması. Gizli olan bu mevsuf (vasfın sahibi) 
açığa çıkarsa ikinci türden olduğu kesinlik kazanır. Böylece bu ayetteki ruveyda 
üçüncü kısımdandır. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 860 

Merhum yine şöyle demiştir: 

Allah (c .c) insanı ,  tekrar dirilmenin hak olup peygamberlerin getirdikleri 
haberlerin gerçek olduğu hakikatine ulaşmak için ilk yaratılışı ve rızkı üzerinde 
düşünmeye çağırarak şöyle buyurmuştur: "O halde insan neden yaratılmış oldu
ğuna bir bakıversin? O (ana rahmine) atılıp dökülen bir sudan yaratı lmıştır. O su, 
omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. Şüphe yok ki O, onu döndürmeye 
elbette güç yetirendir. O günde gizlilikler açığa çıkartılır. " (Tarık: 5-9) .  

Buradaki "dafik: dökülen" kelimesi bazılarının sandığı gibi ism-i mef'ul değil, 
kendi vezni gibi ism-i fail manasındadır. "Maun cari: akan su" ve "maun vakıf: 
durgun su" ve "maun sakin: durgun su" örneklerinde olduğu gibi (yani başkası 
tarafından değil, kendisi dökülen, akan, durgun halde bulunan su) . 

Belden kastın erkeğin beli olduğunda ihtilaf yoktur. Göğüs kemiği hakkında 
ise farklı görüşler vardır. Kimisi onun erkeğin göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. 
Göğüs kemiği göğüs ile köprücük kemiği arasındaki yerdir. Kimisi ise kadının 
göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. Birincisi daha kuvvetlidir. Çünkü Allah (c.c) 
"O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar" buyurmuş, belden ve göğüs 
kemiklerinden çıkar dememiştir. Dolayısıyla adamın suyunun bu iki farklı şeyin 
arasından çıkması gerekir. Nitekim süt hakkında da "Karınlarındaki fışkı ile kan 
arasından (gelen)" buyurmuştur861 . Aynca Allah (c.c) bir çok yerde, onu nutfe 
(meni) den yarattığını bildirmiştir. Nutfe ise erkeğin suyu (menisi) dir. Dilbilim
ciler böyle söylemişlerdir. Cevheri der ki : Nutfe (4..i.k;) ;  az veya çok her türlü safi 
suya denir. Nutfe aynca erkeğin menisine denir. Çoğulu nutef'tir. Yine, "kuvvet
lice akıp dökülme" ve "olgunlaşma" nitelemeleri ancak erkeğin menisine yapılır. 
Arapçada "ölrll �,, (kadın olgunlaştı) da, "�.:ı" (kadın suyunu kuvvetlice 
akıp döktü) de denmez. 

Diğer görüştekileri öyle söylemeye, dilbilimcilerin "terfüb göğüsteki kolye ye
ridir" demeleri itmiştir. Zeccac der ki: Dilbilimciler bunda müttefiktirler ve buna 
Imriulkays 'ın şu şiirini delil getirirler: 

İnce belli ve beyaz; şişman ve eti sarkık değil. 

Göğüsleri aynen ayna gibi parlak. 

860 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an s. 100- 108. 
861 Nahl :  66. 
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Ancak bu, teraib'in kadına mahsus olduğunu göstermez. Bilakis o hem er
kek hem kadın için kullanılır. Cevheri der ki : Terfüb göğüs ile köprücük kemiği 
arasındaki göğüs kemiğine denir. 

"Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç yetirendir. " (Tarık: 8) . Doğ
rusu, buradaki "onu" zamiri insana racidir. Yani , Allah gizliliklerin ortaya çıkar
tıldığı kıyamet gününde insanı kendisine döndürmeye kadirdir. "Zamir meniye 
döner ve mana 'Allah (c.c) onu idrar yoluna veya göğse döndürmeye veya çık
masını engellemeye kadirdir' şeklindedir" diyen hatalıdır. Allah (c .c) ona da ka
dirdir. Ancak sözün gelişi ve Kur' an' ın, başlangıç ile ilk yaratılışı tekrar dirilmeye 
ve kendisine döndürülmeye delil getirme metodu bunu reddeder. Ayrıca ayette 
dönüş bir zarfla (zaman zarfıyla) kayıtlanmıştır ki o "gizliliklerin ortaya çıkarıldığı 
gün" dür. 862 

İbn Kayyim (rh.a) yine şöyle demiştir: 

Zeccac şöyle demiştir: Dilbilimcilerin heps} turbe ( �;) nin göğüsteki takı yeri 
(döş} manasına gelip çoğulunun terfüb olduğunda hemfikirdirler. 

Ebu Ubeyde de: Terfüb, göğüsteki takı yerid ir, demiştir ve bu dilbilimcilerin 
tümünün görüşüdür. Ata da İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: "O, göklerin ve 
yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! "863 buy
rulmuştur. Çünkü çocuk ancak erkek ile eşinden meydana gelir. İlk babamız ve 
annemiz Adem ile Havva da, İsa (a.s) da bu kuralı bozmaz. Çünkü Allah Adem 
(a.s) ' ın toprağını suya atarak çamura, sonra ona hava ile su göndererek pişmiş 
çamura dönüştürmüş, sonra da ona ruh üflemiştir. Havva da Adem'den ayrıl
mıştı ve ondan bir parçaydı .  İsa (a .s) ise Meryem'in suyundan yaratılmıştı. Melek 
ona üflemişti ve bu onun için başkalarının babası mesabesinde olmuştu.864 

862 İ'lamu'l-Muvakki'ln ( 1/194-196),  
863 En anı: 101 .  
864 Tuhfetu'l-vedud s .  239. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  O en yüce Rabbinin ismini tesbih et! 

2. O ki yaratıp düzenleyendir. 

3. O ki takdir edip yol gösterendir. 

4. O ki meralar çıkaran, 

5. Sonra da onu kupkuru ve simsiyah hale getirendir. 

6. Sana (Kur'ôn'ı) okutacağız ve unutmayacaksın. 

7. Allah 'ın dilediği m üstesna. Şüphe yok ki O. açık olanı da bilir, gizli 
kalanı da. 

8. Biz sana o en kolay olanı gerçekleştirme başarısını  vereceğiz. 

9. O halde - eğer öğüt fayda verirse- sen de öğüt ver. 

1 0 . Korkan kimse öğüt alacak, 
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1 1 .  Oldukça bahtsız olan kimse ise ondan kaçacaktır; 

12. O ki en büyük ateşe girecek, 

13. Sonra orada hem ölmeyecek hem de hayat bulmayacaktır. 

14 .  Gerçek şu ki umduğunu elde eder, iyice temizlenen; 

15 .  Ve Rabbinin adını anarak namaz kılan. 

1 6. Oysa siz dünya hayatını tercih edersiniz. 

1 7. Halbuki ahiret hem daha hayırlı, hem de daha kalıcıdır. 

18. Şüphe yok ki bu(nlar) önceki sahifelerde, 

1 9. Ibrahim ile Musa 'nın sahifelerinde de vardır. 

Tefsiri : 

"O en yüce Rabbinin ismini tesbih et! O ki yaratıp düzenleyendir. O ki takdir 
edip yol gösterendir" (A'la: 1 -3). 

Allah (c.c) , kendisinin genel manadaki "takdir" i kapsamında dört şey zikret
miştir: yaratmak, düzenlemek, takdir etmek ve yol göstermek. Ata der ki : Allah 
(c.c) onu yarattı ve yaratıkları arasında en güzel sfüette düzenledi . Bunun delili 
Allah' ın (c.c) "O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır . . . " buyruğudur865• 
Çünkü güzel yaratması; onu düzenlemesini, bedeni ile azalarının, kendi araların
daki uyum ve dengeyi bozmayacak derecede bir uyum içinde olmasını gerektir
mektedir. 

Kelbi : Ruh taşımakta olan her canlıyı ona hayat vererek yaratmış ve iki el , iki 
göz ve iki ayak vererek onu düzenlemiştir, diye tefsir etmiştir. Mukatil: Her hay
van için ona yararlı olacak bir mahluk yaratmıştır, demiştir. Ebu İshak da: Yani 
insanı mükemmel ve dengeli yaratmıştır, demiştir. Bu tefsirler örneklendirme 
türünden bir tefsirdir. Yoksa yaratma ve düzene koyma hem insanı hem başka
larını kapsar. Nitekim Allah (c.c) "Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene"866, 
''Ardından semayı yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti} "867, "Rahman 
olan Allah 'ın yaratışında h içbir uygunsuzluk göremezsin"868 buyurmuştur. Ora
daki bazı mevcut dengesizlik ve düzensizlik ise Allah' ın (c.c) o mahlukuna bunları 
vermemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü düzene koymak etki etme ve güzel 
bir şekilde ortaya koyma şeklinde gerçekleşen bir "olma" hadisesidir. Onlardan 
olmayan ise yaratanın düzenini istemediğindendir. Bu da "olmamak/yokluk" 
hali olup olması ve gerçekleşmesi için herhangi bir yaratma ve etkinin olmaması 
yeterlidir. 

865 Secde: 7.  
866 Şems: 7.  
867 Bakara: 29. 
868 Mülk: 3. 
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Bunun üzerinde iyi düşün; zira bu açıklama Allah' ın (c.c) "Rahman olan 
Allah 'ın yaratışında h içbir uygunsuzluk göremezsin"869 buyruğundaki kafaya ta
kılan problemi çözer. Çünkü mevcut bazı düzensizliklerin sebebi Allah'ın onda 
düzenleme iradesinin olmamasıdır. Cehalet, körlük, dilsizlik ve sağırlıkta Allah' ın 
bunları yaratma ve meydana getirme iradesinin olmayışı yeterlidir. İnşaallah bu
nun tamamı Rası'.llullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in "..!1.:J! � rJIJ: şer sana değildir 
(sana şer olan şeylerle ibadet edilmez veya şer sana yakışmaz)"870 hadisinde, 
şerrin kaza ve kader kapsamında olduğu meselesinde gelecektir. Burada özetle 
anlatılmak istediğimiz şudur ki; Allah 'ın (c .c) her mahluktaki düzenlemesi yarat
ma düzeyindedir ve bir şeyde başka yönde düzenleme yoksa Allah (c.c) bunu 
onda yaratmadığındandır. 

Takdir etme ve hidayete (yol gösterme ve ona iletme) gelince, Mukatil: Er
kek ve dişiyi yaratmayı takdir etti ve erkeği dişiye, dişiyi erkeğe ulaşmayı öğretti, 
demiştir. İbn Abbas, Kelbi ve Ata: Soylardan dilediğini yarattı, sonra erkeğe di
şiye nasıl ulaşacağını öğretti, demişlerdir. Bu görüşü Nazm yazarı tercih etmiş ve 
şöyle demiştir: h idayetten kasıt erkeğin kadına nasıl yaklaşacağının öğretilmesi 
ve ilham edilmesidir. Çünkü her bir hayvan türünde erkeklerin dişilere yaklaşma 
biçimi onların şekil, biçim ve duruşlarına göre birbirinden farklıdır. Dolayısıyla 
Allah (c.c) her bir erkeği, türünün dişilerine nasıl yaklaşacağı bilgisiyle yaratma
saydı o bunu yapamazdı . 

Mukatil ayrıca: Ona geçimini sağlama ve hayvanını otlatma yolunu göster
miştir, demiştir. Süddl: Cenin'in rahimde kalacağı süreyi belirlemiş, sonra ona 
dışarı çıkma yolunu göstermiştir, demiştir. Mücahid: İnsana hayır ve şer, saadet 
ve bedbahtlık yollarını göstermiştir, demiştir. 

Ferra ise şöyle demiştir: Cümlenin "takdir edip" den sonraki kısmının aslı 
"feheda ve edalle: ardından hidayet etti ve saptırdı" şeklindedir. İkisinden biriyle 
(hidayet) yetinilip diğerine gerek duyulmamıştır. 

Ben derim ki: Ayet bunların tümünden daha geniştir. Buradaki görüşlerin 
en zayıfı Ferra'nın görüşüdür. Çünkü buradaki hidayet, hayvanlara yaşamlarını 
sürdürmede faydalı olacak telkin ve ilhamları kapsayan genel hidayet (yol gös
terme) dir. Allah' ın (c.c) dilemesi dahilindeki iman hidayeti ile sapıklık değildir. 
Bu ayet, "O da: Bizim Rabbimiz, her şeye hı/katini (varlık ve özelliğini) veren, 
sonra da doğru yolu gösterendir, dedi. "871 ayetinin bir benzeridir. 

Dolayısıyla Allah' ın mahlukatına "yaratmayı vermesi" onları var etmesi, "hi
dayet etmesi" ise onlara öğretmesi, hayatta kalmaları için gerekli koruyucu ve 
düzenleyici yol ve yöntemleri göstermesidir. 

869 Mülk: 3. 
870 Sahih hadistir. Fatiha suresinin tefsirinde geçti. 
871 Taha: 50. 
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Mücahid' in sözü kendinden bir misallendirmedir, ayetin manasının tamamını 
veren bir tefsir değildir. Çünkü ayet konuşan (insan) ve konuşamayan, kuş ve yü
rüyen, meramını ifade edebilen ve edemeyen ile tüm hayvanları kapsamaktadır. 

Aynı şekilde, "bu erkeğin dişiye nasıl yaklaşacağının gösterilmesidir" diye
nin açıklaması da bir misallendirmedir. Bu, sadece Allah' ın bildiği hidayet (yol 
gösterme, iletme) !erden sadece bir tanesidir. "Hayvanlarını atlatacağı otlağı 
gösterdi ,  ona iletti" diyenin tefsiri de böyledir. Zira bu da hidayetin bir kısmıdır. 
Çünkü, Allah' ın (c.c) yavruya, annesinin karnından çıktığında memesini ağzına 
nasıl alacağını göstermesi ve ilham etmesi (hidayeti) , emsalleri arasında anne
sini tanıyıp nereye gitse ardından gitmesini göstermesi, kendisine zarar verecek 
otlağı bırakıp faydalı otlağa yönelmesini göstermesi; kuşları, vahşi hayvanları 
ve diğer hayvanları insanın yapmaktan aciz kalacağı ilginç hareketler yapmaya 
hidayet etmesi -örneğin arıyı, farklı yerlerde bulunmasına rağmen otlanacağı 
yerlere gidip sonra ağaçtan, dağdan ve insanların ona hazırladığı kovanlara geri 
dönmesini öğretmesi-, bunların tümü buna birer örnektir.872 

İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 

Böylece Allah (c .c) dört şey zikretmiştir: yaratma, düzenleyip şekil verme, 
takdir etme ve hidayet. O (c .c) yarattığı her bir mahluku mükemmel bir düzende 
yaratmış, onu her şeyi sağlam ve muhkem biçimde düzenlemiştir. Sonra yaşamı, 
oturup kalkması ,  hareket ve tasarruflarında yararına olacak sebepleri ona tak
dir etmiş ve onu bunlara hidayet etmiştir. Hidayet etmenin manası öğretmektir. 
Böylece Allah (c .c) , Peygamberine indirdiği ilk sı1renin başındakine benzer bir 
ifadeyle, yaratan ve öğretenin kendisi olduğunu belirtmiştir873 . 

"O en yüce Rabbinin ismini tesbih et! " (A'la: 1 ) .  Gerçekte bu onların874 aley
hine bir delildir. 

Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu emre uyarak "Sübhane 
rabbiye'l-a'la" (En yüce olan Allah' ı  tenzih ederim) ve "Sübhane rabbiye' l-azim, 
BüyükAllah' ı tenzih ederim, demiştir. Durum iddia ettikleri gibi olsaydı RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- " Sübhanesmi rabbiye' l-azim: Büyük Allah'ın ismini ten
zih ederim" derdi . Sonra; ümmetten hiç kimse "Rabbimin ismine ibadet ettim" ,  
"Rabbimin ismine secde ettim" , "Rabbimin ismine rüku ettim" ,  "Rabbimin adı 
aşkına bana merhamet et" demeyi caiz görmez. Bu da her şeyin isimle değil 
müsemma ( ismin sahibi zat) ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

872 Şifau'l-Alil: 65, 66. 
873 Miftahu Dari's-seade, 92. 

874 Yani; ""isim, isim verildiği şeyin aynısıdır" diyenlerin. 
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Allah' ı (c .c) zikir ve tesbih emrinin isme nisbetine (Allah' ı  zikret, değil de 
Allah' ın ismini zikret diye ifade edilmesi) gelince; buna şöyle cevap verilmiştir: 
yüceltilen tazim ve tenzih şart olunca onun sebebi ve onunla ilgili şeyler de yüce
lir. Mesela (krallar övülürken)  "yüce huzurda duruş" , "yüce kapı" , "değerli soh
bet meclisi" ve benzeri ifadeler kullanılır. Ancak bu cevap iki yönden tatminkar 
değildir: 

Bir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- böyle anlamamıştır. O "Sübhane rab
biyel . . .  : Rabbimi tenzih ediyorum .. " demiş, sizin söylediğiniz üzerinde durma
mıştır. 

İki: Bu, zat için kullanılan büyültme, hamd, tevhid ve benzeri ifadelerin isim 
için de kullanılmasını, "Allah' ın adına hamdolsun" , "Allah' ın adından başka 
hiçbir ilah yoktur" denebilmesini gerektirir. Bu ise hiç kimsenin söylemediği bir 
şeydir. 

Bilakis doğru cevap şudur: Hakiki zikrin mahalli kalptir. Çünkü zikir, isyanın 
(unutmanın) zıttıdır. Tesbih (yüceltme) de zikrin türlerindendir. Zikir ve tesbih ka
yıtsız olarak ifade edilmiş olsalardı dil ile anma değil , hatırlama anlaşılırdı . Allah 
(c.c) ise kullarından her ikisini (kalp ile hatırlama, dil ile anma) birden yapmaları
nı murad etti. Mü'min olmak ancak bu ikisinin bir araya gelmesi ve birleşmesiyle 
kabul edildi , İslam'a  giriş bununla gerçekleşti. Böylece ayetin manası şöyle olur: 
"Rabbini kalbinle ve dilinle zikret/an. "  Çünkü kalbin zikrinin konusu ismin gös
terdiği ve delalet ettiği zattır, başka bir şey değildir. Dil ile zikrin konusu ise söz ile 
birlikte manasıdır. Çünkü lafız, kendisi için istenen bir şey değildir. Onun için hiç 
kimse tesbihin mana değil sadece lafız olduğu vehmine kapılmaz. 

Hocam İbn Teymiyye (Allah ruhunu mukaddes eylesin ) bu manayı bana 
kısa ve zarif bir ifadeyle şöyle anlattı: Ayetin manası şöyledir: "Rabbini, onun 
adını telaffuz etmek ve söylemek suretiyle tenzih et." "Rab bini, onun adını zikre
derek tesbih et" sözü de bunun aynısıdır. Bu faide, bir ilim yolculuğuna bedeldir! 
Ancak kadrini bilene! Lütfuyla bol ihsanda bulunan Allah'a hamdolsun . Ondan 
nimetini tamamlamasını niyaz ederiz875. 

Şayet: Peki "�ıjı �) pı d"": En yüce Rabbinin adını tesbih et" (A'la: 1 )  

ayetinde "Rabb" lafzının başına b e  harfi gelmemişken, "�I � J  r-t.. � : 
Büyük Rabbinin adını tesbih et"876 ayetinde be harfinin gelmesindeki h!Kmet 
nedir? diye sorulursa; 

Cevap: Tesbih'ten bazen sadece tenzih ve salt zikr manası kastedilir. Ba
zen namazla birlikte yapılan tenzih kastedilir ki bu "belli bir fiille birlikte yapılan 
zikir ve tenzih"tir. O yüzden namaza tesbih denmiştir. İşte mücerret tesbih kas-

875 Bedaiu'l-Fevaid ( 1/ 18, 19 )  
876 Vakıa: 74,, 96. 
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tedildiğinde be'nin bir manası yoktur. Çünkü bu manadaki tenzih harf-i cer ile 
geçişli olmaz; "sebbahtu billah: Allah' ı  tenzih ettim" demezsin. Fiille birlikte ya
pılan tenzihi kastettiğinde, ki o namazdır, bu manayı kastettiğine dikkat çekmek 
için başına be harfi getirirsin. Adeta "sebbih muftetihan bismi rabbike: Rabbini, 
adıyla başlayarak tesbih et" veya "sebbih natıkan bismi rabbik: Rabbini, adını 
telaffuz ederek tenzih et" demiş olursun. Aynen "Salli muftetihan bismihi: Na
mazı Allah'ın adıyla başlayarak kıl" , "salli natıkan bismih: Namazı Allah ' ın adını 
telaffuz ederek kıl" demen gibi. 

Allahu A'lem, bu sırdan dolayı "� jİjıJ uljl.4...!JI J LA ;ıı & : Göktekiler 
ve yerdekiler Allah 'ı tesbih ederler"877 ayetinde Allah lafzının oaşına lam harfi 
gelirken -ki buradaki tesbihten kasıt secde, boyun eğme ve itaattir-, secde fiilinin 
kullanıldığı "<.Ji> jijı_, ...:;..ı ljl.4...!J I u! ;_,; � �j :Göklerdeki ve yerdeki kimseler yal
n ız Allah 'a secde edeler" cümlesinde de aynı şekilde Allah lafzının başına lawm 
harfi gelmiştir.878 (Aynı manaya geldiklerinden ikisi de lam ile müteaddi olmuş
tur) . Ama hiçbir yerde "sebbehallahu . . .  " denmemiştir. İşte bu noktada Allah'ın 
(c.c) şu buyruğu üzerinde düşün: ":Jj ��_j �-'� :;. .:.,J� 'I �) � &-;j\ .:.ıı 
.:.,J� Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlen

-
mezler,

-
O'n� 

tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler"879 .  Secdeyi kendi adıyla anınca tesbih 
de Allah, ı zikir ve tenzih manasına gelmiştir. 880 

Allah (c.c) "Korkan kimse öğüt alacak" (A'lfı: 1 0) buyurmaktadır. 

Çünkü ahirete inanmayan kimse en fazla "Bunlar zamanın, diğerleri gibi 
çürütüp yok ettiği kimselerdir. Bedbahtlık ve saadet hep dönemde olagelmiştir" 
der. Ahirete inanan ve ondan korkan ise ayet ve nasihatlerden istifade eden ve 
etkilenen kimsedir. 881 

877 Hadid: 1 .  
878 Ra'd: 15 .  
879 A'raf: 205. 
880 Bedaiu' ! -Fevaid ( 1/ 20). 
881 Er-Risaletu et-Tebukiyyl s. 82. 



GAŞİYE SÜRESİ 
[26 Ayet] 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ey insanoğlu! Herşeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? 

2. O gün birtakım yüzler zillete bürünmüştür. 

3. Zor işler altında bitkin düşmüştür. 

4. Yakıcı ateşe yaslanırlar. 

5. Kızgın bir kaynaktan içirirler. 

6. Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur. 

7. Ne semirtir, ne de açlığı giderir. 

8. İnanmış olanların yüzleri, o gün, pırıl pırı/dır. 

9. Yaptıklarından hoşnutturlar. 

1 0. Yüksek bir bahçededirler. 

1 1 .  Orada boş söz işitmezler. 
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12. Orada akan bir kaynak vardır. 

1 3. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. 

1 4. Konulmuş kadehler. 

1 5. Dizilmiş yastıklar. 

1 6. Serilmiş halılar vardır. 

1 7. Bu insanlar bakmıyorlar mı, develerin nasıl yaratıldığına? 

1 8. Göğün nasıl yükseltildiğine?  

1 9. Dağların nasıl dikildiğine? 

20. Yerin nasıl yayıldığına? 

21 . Ey Muhammed! Sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt verensin. 

22-24: Sen, onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevi-
rir ve inkar ederse, işte Allah, onu en büyük azap ile cezalandırır. 

25. Dönüşleri bizedir. 

26. Sonra onların hesabını görmek bize düşer. 

Tefsiri : 

Ayette geçen istisna, munkatı (kesilmiş, devam etmeyen) bir istisnadır. An
cak bu munkatı istisna, İbn Haruf'un iddia ettiği gibi müstesnanın bağımsız bir 
cümle olması itibarıyla değil başka bir itibarla munkatı istisnadır. Dolayısıyla bu
rada istisna ile, kafirlere baskı ve zorbalık yapmak amaçlanmamaktadır. Çünkü 
Allah, peygamberi Rabbinin mesaj ını ileten bir tebliğci ve uyarıcı olarak gönder
miştir. Ona itaat edene Cennet, karşı çıkıp isyan edene de Cehennem vardır. Bu 
yüzden yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

"Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak 
göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. "882 

"De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur'an) gelmiştir. Artık kim doğ
ru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, ancak kendi aley
hine sapacaktır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim. "883 

Müfessirler derler ki : Yani sen, krallar gibi onların başına kendilerini ezen, 
boyun eğdiren bir zorba olarak gönderilmedin. Aksine sen, mesajlarımı tebliğ 
eden bir kulum ve elçimsim. Sana itaat eden kimseye Cennet, sana itaat etmeyip 
isyan edene de Cehennem vardır. 

Bu, buradaki ilahi hitaba muhatap olanların kafirler olduğunu ortaya koy
maktadır. Dolayısıyla istisna edilenlerin kafirler olması doğru olmaz.884 

882 Eş-Şura, 42/48. 
883 · Yunus, 10/108. 
884 Bedfıi'ü' l-fevfüd, 3/69. 
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FECR SÜRESİ 
(30 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun fecre, 

2. Ve on geceye, 

3. Hem çifte, hem de teke, 

4. Yürüyüp gittiği zaman da geceye ki; 

5. Gerçekten bu(nlar), akıl sahibi olanlar için bir yemindir, değil mi? 

6. Görmedin m i  Rabbinin nasıl (azab) ettiğin i Ad kavmine; 
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7. Yüksek direkli İrem 'e? 

8. Ki onun şehirlerde benzeri yaratılmamıştı. 

9. Ve vadi(ler)de kayaları oyan Semud'a; 

1 0. Ve kazıklar sahibi Firavun'a? 

1 1 .  Onlar ki memleketler(in) de azgınlık etmişlerdi. 

12. Onlar oralarda fesadı artırmışlardı. 

13. Bundan dolayı Rabbin de onların üzerine bir azab kamçısı yağ
dırdı. 

1 4. Çünkü Rabbin gözetlemektedir. 

1 5. Ama insan Rabbi kendisini sınayıp da ona ikramda bulunup ni
metler verse: "Rabbim beni şereflendirdi, bana /Cıtfetti " der! 

1 6. Fakat ne zaman onu deneyip rızkını  daraltırsa bu sefer: "Rabbim 
beni alçalttı " der! 

1 7. Hayır! Bilakis siz yetime ikramda bulunmazsınız. 

1 8. Yoksula yedirmek için de birbirin izi teşvik etmezsiniz. 

1 9. Mirası da helal, haram demeden alabildiğine yersin iz. 

20. Malı da ondaki hiçbir hakka riayet etmeksizin pek çok seversiniz. 

21 . Böyle yapmayın. Yer dağılıp zerreler gibi parça parça edildiğinde, 

22. Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde; 

23. Ki o gün Cehennem de getirilmiş olacaktır; işte o gün insan ha-
tırlayacaktır. Ama hatırlamanın ona ne faydası olur? 

24. "Keşke hayatım için önceden (iyilikler) göndermiş olsaydım " der. 

25. Artık o günde onun azabı gibi h içbir kimse azab yapamaz. 

26. O'nun bağladığı gibi de kimse bağlayamaz. 

27. "Ey yakin ile huzur bulmuş nefs! 

28. "Kendin razı olmuş ve (ilah i) rızaya ermiş olarak dön Rabbine! 

29. "Haydi katıl (salih) kullarıma! 

30. "Ve (onlarla) gir Cennetime!" 

Tefsiri : 

''Anda/sun fecre, ve on geceye, hem çifte, hem de teke, yürüyüp gittiği za
man da geceye ki; gerçekten bu(nlar), akıl sahibi olanlar için bir yemindir, değil 
·mi?" (Fecr: 1-5 ) .  Bu ayetlerdeki yeminlerin cevabının "Çünkü Rabbin gözetle
mektedir" (Fecr: 14) ayeti olduğu söylenmiştir. Ancak bu iki yönden zayıftır: 

Bir: Bu durumda hem cümle uzamış, hem de yemin ile cevabı arasına bir 
çok cümle girmiş olur. 
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İki: Allah'ın (c.c) "Çünkü Rabbin gözetlemektedir" buyruğu, O'nun bahsedi
len ümmetlere -ki onlar Ad ve Semud kavimleri ile Firavun'un kavmidir- cezasını 
vurgulamaktadır. Allah (c.c) önce onların cezalarını zikretmiş, sonra bir uyarı ve 
açıklama olarak: "Çünkü Rabbin gözetlemektedir" buyurmuştur. Dolayısıyla bu
nun yemin ile hiçbir bağını göremiyoruz. 

Bundan daha güzeli şu açıklamadır: On gecedeki fecir büyük fiili ibadet
leri ve ibadetlerin mahalli olan saygın mekanları içermektedir ki bunlar kulun 
Rabb' ine boyun eğmesini içerici ilahi şiarlardır. Çünkü hac ve ondaki ibadetler 
Allah'a (c.c) katıksız kulluk, O'nun azameti önünde eğilmek ve boyun eğmektir. 
Bu ise Ad, SemCıd kavmi ile Firavun'un kavmini nitelediği "azgınlık, büyüklen
me ve böbürlenme"nin zıttıdır. Çünkü hacdaki ibadetler Allah'a (c.c) sonsuz bir 
tevazu ve boyun eğişi içermektedir. Bu milletler ise Rabb'lerinin emrinden çık
mışlar ve büyüklük taslamışlardır. 

Sahih-i Buhari'de geçen ve İbn Abbas ' ın -radıyallahu anh- naklettiği bir hadiste 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Salih amellerin Allah'a bu 
on günden daha sevimli olduğu günler yoktur. " Sahabeler: Ya RasCılallah! Allah 
yolunda cihad da mı değil? Deyince Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-: "Ci
had da değil. Ancak canı ve malıyla gidip bunlardan hiçbiriyle dönmeyen kişi 
müstesna" buyurmuştur885. 

Böylesi amelleri içeren zaman ise yüce Rabb' in yemin etmesine layıktır. 
"Andolsun ki." Fecr' den, lafzın zahirindeki gibi fecir cinsi kastedilmişse bu 

namazların ilki sabah namazını içermektedir. Böylece yemine günün ilk namazı
nı içeren bu kelimeyle başlamış, son namazı içeren "ve yürüyüp gittiği zaman da 
geceye ki" ile bitirmiştir. 

Fecir' den belli bir fecir kastedilmişse o kurban gününün ve gecesinin -ki 
o Arafa gecesidir- fecridir. Dolayısıyla bu gece yılın en faziletli gecelerindendir. 
Şeytan hiçbir gecede bu gecekinden daha mağlup, hakir ve öfkeli olmaz. Bu 
fecir Allah (c.c) katındaki en faziletli gün olan kurban günüdür. Nitekim rivayet 
ettiğine göre RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah katında en faziletli gün kur
ban günüdür" buyurmuştur886. Bunu Ebu Davud, sahih senetle rivayet etmiştir. 
Bu, on günün son günüdür. Ki bu Sahih-i Buhar! ve diğerlerinde geçtiği üzere 
hacc-ı ekber günüdür. RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in müezzininin: "Allah 
müşriklerden beridir. Resulü de onlardan beridir. fju yıldan sonra hiçbir müşrik 
hacca gelmeyecek ve Kabe'yi çıplak tavaf etmeyecektir" diye duyurduğu gün 
de bu gündü. Müezzininin Arafa değil kurban günü duyuru yaptığında ise hiçbir 
ihtilaf yoktur. Müezzin bunu RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in Kur'an'ı pratiğe 
geçirme ve uygulamak maksadıyla verdiği emirle yapmıştır. 

885 Sahih-i Buhar!, 969. 
886 Sünen-i Ebi Davud, Menasik 1/331 ;  Ahmed b. Hanbel 4/350. İkisi de Abdullah b. Kırt'tan 

rivayet etmişlerdir. 
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Buna göre bu yemin hac ibadetlerini ve namazları içermektedir ki bu iba
detler Allah'a kulluk etme, boyun eğme ve azameti önünde küçülmeyi ifade 
etme özelliklerine sahiptirler. Onun için Halil lbrahim (a.s) : "De ki: Şüphesiz 
benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi Cılemlerin Rabbi Allah 
içindir. "887 Demiş, son peygambere "Öyleyse Rabbin için namaz krl ve kurban 
kes"888 diye emredilmiştir. Sadece Allah'a ibadet etmeyen mütekebbir müşrikler 
ise bu sCırede anılan Ad, Semud ve Firavun kavimleri gibi Allah' a  ortak koşar, 
kulluk yapmaya tenezzül etmezler. 

Allah (c .c) ' ın yemin ettiği şeylerden biri "çift ile tek" dir. Çünkü tazim göste
rilen bu şiarların bazıları mekan, zaman ve amel itibariyle çift veya tektirler. Safa 
ile Merve çift, Kabe tektir. Şeytan taşlamada (cemre) sayılar tektir. Mina ile Müz
delife çift, Arafat tektir. Amellere gelince ; tavaf tek, iki rek'at tavaf namazı çifttir. 
Safa ile Merve arasındaki tavaf tektir. Şeytan taşlama tektir. Bunların hepsi ye
dişe� defa yapılır ki aslolan budur. Zira Allah tektir, teki sever. Namazın da bazısı 
çift, bazısı tektir. Vitr namazı çifti tek yaparak hepsini teke dönüştürür. RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in buyurduğu gibi :  "Gece namazı ikişer rek'attır. Sabah 
vaktinin girmesinden korktuğunda bir rek'at vitir namazı kıl ki kıldığın namazları 
senin için teke dönüştürsün. "889Zamana gelince; Arafat (Zilkade ayının) tek gü
nünde (9 .gün) ,  kurban ise çift günündedir ( 10 .  gün ) .  

Bu, müfessirlerin çoğunluğunun görüşüdür. Mücahid, İbn Abbas' tan 
-radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: Ayetteki tekten kasıt Adem (a.s) ' dir ve eşi 
Havva ile çift olmuştur. Başka bir rivayette şöyle demiştir: Çift Adem (a.s) ile 
Havva, tek ise yalnızca Allah'tır. İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- yapılan üçüncü bi: 
rivayet de şöyledir: Çift kurban günü, tek ise üçüncü gündür. İmran b .  Husayn 
ve Katade' den şöyle demişlerdir: çift ve tekten kasıt namazdır. O bu hususta bir 
de hadis rivayet etmiştir. 

Atiyye el-Avfi : Çiftten kasıt yaratıklardır. Allah (c .c) "Biz sizi çiftler olarak 
yarattrk"890 buyurmuştur. Tek de Allah'tır. Hakem de aynı görüştedir. O şöyle 
demiştir: Her şey çift, Allah ise tektir. Ebu Salih şöyle demiştir: Allah her şeyi 
çifter, ikişer yaratmıştır. Kendisi ise tek ve birdir. Bu Mücahid ve MesrCık'un gö
rüşüdür. 

Hasan-ı Basri: Çift ve tekten kasıt tüm sayılardır. Zira tamamı çift ile tektir, 
demiştir. İbn Zeyd: Çift ile tek tüm yaratıklardır. Zira onlar çift ile tekten ibarettir
ler, demiştir. Mukatil de: Çift; günler ile geceler, tek ise sonrasında gece olmayan 
gündür ki o kıyamet günüdür. 

887 En anı: 162.  
888 Kevser: 2 .  
889 Buharı 990; Müslim 749. 
890 Nebe: 8 .  
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Bu hususta başka görüşler de zikredilmiştir. Ancak temel görüşler bunlardır 
ve tümü şu iki görüşte toplanmaktadırlar: 

Bir: çift ile tek, yaratıkların ve şer' i kuralların iki çeşididir. 

İki: tek; yaratan, çift ise yaratılanlardır. 
Bu görüşe göre bu yeminde yaratan ile yaratılan zikredilmiştir ki bu daha 

önce geçen "Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydmlığma "891 ayetindeki gibidir; "(O 
günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki"892 ayetinde bahsedilenler ve "Ka
rarıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye and olsun. Açılıp aydınlattığı zaman gün
düze and olsun . Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki"893 ayetinde anlatılanlar 
gibidir. 

Allah (c.c) burada "Yürüyüp gittiği zaman da geceye (yemin olsun) ki" bu
yurmuş, Müddessir suresinde "Dönüp gitmekte olan geceye (yemin ederim ki) " ,  
Tekvir slıresinde "Geldiği/gittiği vakit geceye anda/sun" buyurmuştur. Ayetteki 
"as'ase" fiili hem "geldi" , hem de "gitti" şeklinde tefsir edilmiştir. Eğer kasıt ge
cenin gelmesi ise gecenin üç haline yemin edilmiştir ki onlar gelme hali, uzama 
ve yayılma hali, bir de gitme halidir. Bunlar, Allah' ın (c.c) , kendisine delalet eden 
ayetleridir. 

"Fecr" , başında "elif lam" marifet edatlı gelmiştir; çünkü bu herkesçe bilinen 
bir şeydir. "leyalin aşr: on gece" ise marifet takısı olmaksızın nekra gelmiştir. 
Çünkü o ancak öğrenmekle bilinir. Ayrıca nekralı halinde bu geceleri tazim ve 
yüceltme vardır. Çünkü nekra tazim ve büyültme ifade eder. 

Fecr' in marife gelişi onun meşhur olduğuna, hiç kimsenin bihaber olmadığı 
şu malum fecrin kastedildiğine delalet etmektedir. 

Bu yemin İbrahim (a.s) ile Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' in  getirdiği 
mesaüları içerince, üzerine yemin edilen hakikatlere de delalet etmiştir. Onun 
için " Gerçekten bu(nlar) ,  akıl sahibi olanlar için bir yemindir, değil mi?" deni
lerek bu yemine dikkat çekilmiş ve önemli hale getirilmiştir. Çünkü bu yeminin 
büyüklüğü nübüvvet ile bilinir. Bu ise, peygamberleri yalanlayan Ad, Firavun ve 
Semud kavimlerinin başına gelenler onun başına gelmemesi için sahibini gaf
letten ve hevaya uymaktan engelleyip peygamberlere uymaya iten bir kontrol 
mekanizmasına ihtiyaç duyar. 

891 Şems: 1 .  
892 Buruc: 3 .  
893 Leyi: 1-3.  
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Bu sı1rede kendi gücüne, saltanatına ve malına aldanan kimseler yerilmiştir 
ki onlar bu üç millettir. Ad kavmi güçlerine, Semud kavmi bahçelerine, pınarları
na, tahıl ve bostanlarına, Firavun'un kavmi ise mal-mülk ve riyasetlerine aldan
mışlar, akibetleri ise Allah' ın (c.c) bize anlattığı gibi olmuştur894• 

Allah (c.c) ''Ama insan Rabbi kendisin i sınayıp da ona ikramda bulunup ni
metler verse: "Rabbim beni şereflendirdi, bana lutfetti" der! Fakat ne zaman onu 
deneyip rızkını daraltırsa bu sefer: "Rabbim beni alçalttı " der!" buyurmaktadır 
(Fecr: 15 ,16 ) .  

Yüce Allah burada kendisinin kulunu, ona rızkı daraltmak ve sınırlandır
mak suretiyle sınadığı gibi ikram ve ihsanda bulunarak, rızık kapısını açarak da 
sınadığını haber vermiş, her ikisinin de insan için bir sınav ve imtihan olduğunu 
bildirmiştir. Ardından rızkın geniş ve bol olmasının Allah' ın kuluna bir ikram, 
daraltmasının ise onu zelil etme olduğunu sananları tenkit ederek "Kella: kesin
likle böyle değil" demiştir. Yani durum insanın söylediği gibi değildir. Bilakis ben 
{bazen) nimetle musibet verir, musibetle ihsanda bulunurum895• 

Yani her verdiğim, nimetlendirdiğim ve bahşettiğim kişiye ikramda bulun
muş değilimdir. Bu, onun değerli olduğundan dolayı değil, benim, "buna şükre
decek mi ki ona daha fazla vereyim yoksa nankörlük mü edecek ki ondan alayım 
ve başkasına vereyim" diye bir sınav ve imtihanımdır. Denemek için rızkını az 
ve dar kılmam da onun benim katımda değersiz olmasından dolayı değildir. Sa
dece benim onu "sabredecek mi, ta ki elinden kaçan dünyevi nimetlerin kat kat 
fazlasını vereyim, yoksa buna kızacak mı, ta ki benden nasibi gazap olsun" diye 
sınamam ve imtihanımdır. 

Böylece Allah (c.c) , rızık bolluğunun ikram, fakirliğin ise horlanma olduğu
nu sananlara: ben kulumu katımda değerli olduğundan dolayı zenginlikle veya 
değersiz olduğundan dolayı fakirlikle sınamam, diye cevap vermiştir. Böylece 
değer verilmek ile horlanmanın maddi refaha ve darlığa göre olmadığını bil
dirmiştir. Çünkü Allah {c.c) kafire bol rızık verirken onun değerli olmasından 
vermez. Mü'mine de rızkını daraltırken onun kendi katında değersiz olmasından 
dolayı daraltmaz. O (c.c) ikramda bulunduğunda, ancak kendini tanıması, sev
mesi ve itaat etmesine göre ikramda bulunur. Alçalttığında da, kendisinden yüz 
çevirmesine ve isyanına göre alçaltır, hor ve hakir eder. Her ikisinde de hamd 
yalnız Allah'a mahsustur. Zengin olan ve övülmeye layık olan O'dur896. 

894 Et-Tibyan fi aksamil' l-Kur'an 27-33. 
895 Uddetu's-Sabirin 160. 
896 Medaricu's-salikln 1/80. 
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Allah (c.c) "Hayır! Bilakis siz yetime ikramda bulunmazsınız. Yoksula yedir
mek için de birbirinizi teşvik etmezsin iz. Mirası da helal, haram demeden alabil
diğine yersin iz.Malı da ondaki h içbir hakka riayet etmeksizin pek çok seversiniz. " 
(Fecr: 1 7-20) buyurmuştur. 

Yüce Allah burada onları -yani zenginleri-dünya malını sevmelerinden ötü
rü yermiş ve ayıplamıştır897. 

Daha sonra insanın kendinden güçsüz konumdaki yetim ve yoksula karşı 
davranışını, yetimi horlamasını, diğerini yedirmeye teşvik etmemesini belirtmiş
tir. Sonra onun mal-para biriktirme ve harcama hırsını, mal sevgisini zikretmiştir 
ki yetim ve yoksula merhamet etmemesine yol açan da budur898 . 

Allah (c.c) "Ey yakin ile h uzur bulmuş nefsi Kendin razı olmuş ve (ilahi) 
rızaya ermiş olarak dön Rabbine! "Haydi katıl (salih) kullarıma! "Ve (onlarla) gir 
Cennetime! " buyurmuştur (Fecr: 27-30) . 

Selef-i salihinin bu sözün nefse ne zaman söyleneceği hususunda farklı gö
rüşleri vardır. Bir grup: ölürken söylenir, demiştir ki lafzın zahiri onları destekle
mektedir. Çünkü bu, bedenden sıyrılıp çıkmış bir nefse hitaptır. Nitekim Berra ve 
başkalarının rivayet ettikleri bir hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bunu 
böyle tefsir ederek şöyle demiştir: Cana "Kendin razı ve senden razı olunmuş 
halde çık" denir899. Allah' ın (c.c) "Kullarımın arasına gir" buyruğu da Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in "Allahım! Senden refik-i a' layı (Allah'a en yakın kulla
rın bulunduğu mevkii ) istiyorum" sözüyle uyum içindedir900. 901 

Mutmain nefis Rabbine güven duyan, sevgisinde durulan, zikriyle huzur 
bulan, vaadine kesin iman eden, kaza ve kaderine razı olan nefistir. Bu, nefs-i 
emmare (kötülüğü emreden nefis ) ' in zıttıdır. Bu nefsin Rabbine güvenmesi ve 
sükunet bulması vazifelerini terk etmekle değildi .  Bilakis, O'na karşı görevlerini 
yerine getirmek, O'nun sevgi ve zikriyle huzur ve sükunet bulmaklaydı902 . 

897 Uddetu's-Sabirin s. 182. 
898 et-Tibyan, 33. 
899 Uzun bir sahih hadisten bir bölümdür. Ahmed b .  Hanbel (4/287) ve diğerleri, Ebu Davud, 

Sahih'te, Sünnet kitabında (3/901 )  rivayet etmişlerdir. Hakim sahih olduğunu kaydetmiş 
{ 1/37) ,  Zeheb! de ona muvafakat etmiştir. Detaylı tahrici için bkz: Ahkamu'l-Cenaiz, Elbani 
156-159. 

900 Buhar! (4463) ;  Müslim (2444) .  
901 İbn Kayyim, er-Ruh 76. 
902 Tariku' l-Hicreteyn, 2190. 
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Ayette nefsin Allah'a (c.c) dönerken elde ettiği ve ulaştığı izzet ve ikram an
latılmak istenmiştir. O hem kendisi razı olmuş, hem kendisinden razı olunmuştur. 
Bu ona, Dürya diyarından çıkıp Allah' ın (c .c) huzuruna çıktığında söylenir. 

Abdullah b. Amr -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Mü'min kul vefat ettiğinde 
Allah (c.c) ona iki melek yoluyla Cennet'ten bir hediye gönderir ve "Çık ey mut
main nefis! Ruha, reyhana ve senden razı Rabb' in huzuruna çık" denir. 

Bu sözün ne zaman söyleneceğine dair selefte üç görüş vardır: 

Bir: Öleceği zaman. Bu en meşhur görüştür. Hasan-ı Basri: Canı alınmak is
tendiğinde kul Rab bine dayanır ve ondan razı olur. Böylece Allah da (c.c) ondan 
razı olur, demiştir. 

İki : Bazıları şöyle demişlerdir: ilk cümle olan "Kendin razı olmuş ve ( ilahi) rı
zaya ermiş olarak dön Rabbine !"  cümlesi ona ölürken, ikinci cümle olan "Haydi 
katıl (salih) kullarıma ve (onlarla) gir Cennetime!" cümlesi ise kıyamet gününde 
denir. Ebu Salih şöyle demiştir: "Kendin razı olmuş ve (i lahi) rızaya ermiş olarak 
dön Rabbine ! "  cümlesi ona dünyadan ayrılırken denir. Kıyamet günü gelince de 
ona: "Haydi katıl (salih) kullarıma ve (onlarla) gir Cennetime!"  denir. 

Üç: Asıl isabetlisi bu sözün ona hem dünyadan ayrılırken hem de kıyamet 
gününde deneceğini söyleyen görüştür. Çünkü onun ilk diriltilmesi dünyadan 
ayrıldığında olur. Sahih hadislerin ifade ettiği gibi nefis Allah'a (c .c) karşı güven 
ve derin inanç içinde idiyse o vakit refik-i a' lada ve Allah'ın (c .c) Cennetindedir. 
Kıyamet günü geldiğinde ona bu tekrar söylenir. O vakitte ise Allah'a dönüş ve 
Cennete giriş tam gerçekleşmiş olur. Böylece bu ilk defa öleceği zaman, son 
olarak ise kıyamet gününde gerçekleşir. Dolayısıyla hakikatte ikisi arasında bir 
fark yoktur903. 

903 Medaricu's-salikln 2/1 78, 1 79.  
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BELED SURESi 
[20 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Yem in olsun bu beldeye. 

2. Sen bu beldede bulunmakta iken; 

3. Babaya ve (ondan) doğana ki, 

4. B iz insanı anda/sun, bir zorluk içinde yarattık. 

5. O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini m i  sanır? 

6. O, der ki: "Ben yığın yığın mal tükettim. " 

7. O, kimsenin kendisini asla görmediğini mi  zanneder? 

8. Biz ona iki göz vermedik mi?  

9 .  Bir de b ir  d i l  ve ik i  dudak? 

1 0. Ve Biz ona iki de yol gösterdik. 

1 1 .  Fakat o sarp yokuşa saldıramadı. 
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1 2. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin ? 

13. O, kul azad etmektir. 

1 4. Yahut açlığın çok olduğu bir günde yemek yedirmektir. 

1 5 . Akrabalığı olan bir yetime, 

1 6. Yah ut topraklara düşmüş bir yoksula, 

1 7. Bundan sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye, 
merhameti tavsiye edenlerden olmasıdır. 

1 8. İşte bunlar Meymenet sahipleridir. 

1 9. Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar Meş' eme sahiplerinin ta ken
dileridir. 

20. Üzerlerinde de kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır 

Tefsiri : 

Allah' ın (c .c) "Yemin olsun bu beldeye . . .  " yemininin (Beled: 1 )  cevabı (üze
rine yemin edilen şeyi bildiren cümle) "Biz insanı anda/sun, bir zorluk içinde 
yarattık"  cümlesidir. 

Ayetteki "kebed" kelimesi "düz ve dik durmak" manasında tefsir edilmiştir. 
Mukassem' in rivayetinde İbn Abbas -radıyallahu anh- :  Ayakları üzerinde dik du
ran , demiştir. Bu Ebu Salih, Dahhak, İbrahim en-Nehai, İkrime ve Abdullah b .  
Şeddad' ın görüşüdür. Münzir: Ebu Talib' i :  kebed; düz ve doğru demektir, derken 
işittim ,  demiştir. 

Kebed yorgunluk diye de tefsir edilmiştir. Bu Mücahid, Sa!d b .  Cübeyr ve 
Hasan-ı Basri'nin görüşüdür. Ali ile İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- yapılan bir 
rivayette onlar da böyle demişlerdir. Hasan-ı Basri: Allah, ademoğlu kadar me
şakkat ve zorluk çeken hiçbir mahluk yaratmamıştır, demiştir. Said b. Ebi Ha
san904 :  İnsan dünyanın musibetleri ile ahiretin zorluk ve sıkıntılarını çeker, de
miştir. Katade de: Dünya ve ahiret işlerinin zorluklarını yaşar ve bunların ancak 
meşakkatleriyle karşılaşır, demiştir. 

İbn Cüreyc, Ata' dan , o da İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiş
tir : Ayette bahsedilen; insanın anne karnına düşmesi, doğması , süt emmesi, süt
ten kesilmesi, dişlerinin çıkması ,  yaşaması, geçinmesi ve ölmesidir. Tüm bunlar 
meşakkattir. Mücahid : Annesi ona meşakkat içinde hamile kalır ve meşakkatle 
doğurur. Onun yaşam ve geçimi de hep meşakkat içindedir ve o tüm bu zorluk
lara katlanır. 

Buna göre kebed kelimesi "mükabede"den, yani bir işin zorluk ve meşakka
tine katlanmaktan gelmektedir. Kişi gecenin korku ve zorluklarına katlandığında 

904 Tibyan Kitabı'nın baskısında ve İbn Kesir tefsirinde (4/543) böyledir. İbn Hibban' ın Sikat'ında 
(7/519) adı Hasan olarak geçmektedir. Bunu ondan Musa b .  İsmail rivayet etmiştir. 
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ona karşı dirençleşir. Kebed aynı zamanda durumun çetinliği demektir. Nitekim 
süt sertleşip katılaştığında bu "tekebbede' l-lebenu" cümlesiyle ifade edilir. Böb
rek manasındaki kebid de bu manadan gelmektedir. Çünkü o katılaşmış ve sert
leşmiş kandır. 

Boyun düz ve dimdik olması da bu manadan gelmektedir. Çünkü bu ancak 
güçlü ve yaman olmakla olur. Zira insan güçlük ve sıkıntıda yaratılmıştır. Evvela 
anne rahminde, sonra kundakta ve beze bağlanırken sıkıntıdadır. Sonra o, büluğ 
çağına gelip geçim sıkıntısı, ilahi emir ve yasaklarla karşı karşıya geldiğinde bü
yük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Sonra ölüm, daha sonra Berzah'taki sıkıntılar 
ve ahiretteki bekleme sıkıntıları, sonra Cehennem'deki azap sıkıntıları gelir ve o 
rahatlığa ancak Cennet'te kavuşur. 

Kebed kelimesi "sağlam, muhkem ve güçlü bir şekilde yaratılmış olmak" ile 
de tefsir edilmiştir. Lübeyd' in beytinde bu manadadır: 

Ey göz! Biz ve düşmanlar sapasağlam halde kalktığımızda, 
Sinirinden rengin atsaydı ve ağlasaydın ya! 

Fi kebed; yani zorluk ve meşakkat içinde. Bu Allah' ın (c.c) "Onları b iz yarattık; 
onların yaratılışını sapasağlam yaptık. "905 Buyruğu gibidir. İbn Abbas -radıyallahu 

anh- "� .ri ·_,� _ _ ," cümlesini ( ikinci cümleyi) : "Onları yarattı" diye tefsir etmiştir. 
Ebu Ubeyde ise şöyle demiştir: "Esr" sapasağlam yaratmak, demektir. Mesela 
"r"lJI �� :_,.. ) : esr' i güçlü at" , denir. Ebu Ubeyde: Düzeltmek için çektiğin kam
burluk gibi her şeye "me'sur: esr edilmiş" denir, demiştir. Müberred : Esr insanın 
her türlü güç ve kuvvetine denir, demiştir. Leys: Esr eklemlerin ve azaların güçlü 
olmasıdır, demiştir. "Allah filanın esr' ini güçlü eylesin"in manası "bedenini ve 
azalarını kuvvetli eylesin" dir. İki tarafı bir araya getirilip birbirine bağlanılan her 
şey "esr olunmuş" demektir. Hasan-ı Basri : Manası; "onların azalarını birbirine 
damarlar ve sinirlerle bağladık" tır, demiştir. Mücahid: Esr halkaya, yani arka ve 
ön organların, bevl ile dışkı çıkarken büzülen kısımlarına denir, demiştir. 

Asıl konuya dönelim . . .  Allah (c .c) Beled suresinde insanın haline ,  güvenlikli 
belde ve şehirlerin anası Mekke üzerine yemin etmiştir. Sonra babaya ve doğan 
çocuğa yemin etmiştir ki müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre onlar Adem (a.s) 
i le zürriyetidir. Buna göre bu yeminler beldelerin aslı ile halkların aslını içermek
tedir. Zira beldelerin merkezi Mekke, kulların kaynağı ise Adem (a .s ) ' dır. 

905 İnsan: 28. 
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Allah (c .c) "Sen bu beldede bulunmakta iken (hillun) " (Beled: 2 )  buyur-
muştur. 

Hill kelimesinde iki görüş vardır: 

Bir: İhrama girmenin zıttı ihramsız ve serbest olma ( ihlal ) .  

İki :  "Göçme"nin zıttı olan "hülCıl" etme, yani yerleşme ve yerleşik olma. 

Eğer kasıt birincisi ise RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu beldenin ihramlı 
olmayan serbest sakinlerindendir. Hace ve umre için ihrama giren ve dönecek 
olan kimse ise bunun zıttıdır. Hem de bu beldenin güvenli olma nimeti ancak, 
ihramdan çıkıldığında belli olur. Yoksa, ihramlıyken de kişi güvenliktedir. Bura
daki mahremlik ve saygınlık mekandan değil fiilden dolayıdır. Asıl ifade edilmek 
istenen bu mekanın mahrem ve saygın olduğudur. Mekanın saygınlık ve doku
nulmazlığı ise ancak oranın güvenli oluşuna halel getirmeyecek ihramsız halinde 
ortaya çıkar. Ancak buna göre de burada bir tenbih ve işaret var ki o da şudur: 
helal olan bu şeye yemin ediliyorsa haram ve dokunulmaz iken orası tazime ve 
güvenli olmaya daha layıktır. 

İkinci mana olan hülOI etme ve yerleşme manası kastedilmiş olsa da durum 
böyledir. Zira bu mana, başka manaların yanında bu tazim ve saygıyı da içer
mektedir. İçerdiği diğer şey Allah' ın peygamberinin ve kulunun bulunduğu bel
desine yemindir. Burası kulların en üstününü barındırması hasebiyle beldelerin 
en üstünüdür. Allah bu evini (Kabe) insanlar için kılavuz, peygamberini onların 
imamı ve doğruya yönlendiricisi yapmıştır. Bu, en büyük mucizelerinden , vahda
niyet ve rabliğinin en büyük delillerinden olmasının yanında kullarına en büyük 
nimet ve ihsanıdır. Dolayısıyla Allah' ın evi ve Peygamber' inin durumu üzerinde 
düşünen kişi bunun tevhid ve rububiyetin en açık delillerinden olduğunu görür. 

Bu ayet hakkında üçüncü bir görüş daha var ki ona göre mana şöyledir: 
Sen kati emri verilmiş ve kuşlar, vahşi hayvanlar ve canilerin bile güven içinde 
bulunduğu bu güvenli beldeden çıkarılması helal görülmüş (buna teşebbüs edil
miş) biri iken. Kavmin bu beldede hiçbir ağacı budamaz ve hiçbir av hayvanını 
rahatsız etmezken, senin oradaki dokunulmazlığını çiğnediler. Bu da Şurahbil b. 
Sa'd'dan rivayet edilmiştir. 

Her halükarda bu cümle, yeminin ortasında gelen ve son derece güzel ve 
zarif bir yerde yer alan bir parantez arası cümlesidir. 

Böylece bu yemin Allah' ın evine ve peygamberine tazim ve saygıyı içermek
tedir. 

"O , hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanır? O, der ki: 
"Ben yığın yığın mal tükettim. " O, kimsenin kendisini asla görmediğin i mi zan
neder?" (Beled: 5-7) .  
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Sonra Allah (c .c) ,  kendisini bu meşakkat, zorluk ve zorlukların üstesinden 
gelme gücünde yaratanın ona güç yetiremeyeceğini sanan insanı eleştirmiştir. 
Kendisi için bir şeyden aciz kişi başkasına nasıl güç yetirebilir? Bu, başlı başına 
bir delil olduğu gibi aynı zamanda güç ve bilgi temeline dayanan ceza-mükafat 
kuralını da içermektedir. Buna "O, h iç kimsenin kendisine asla güç yetireme
yeceğini mi sanır?" ve "O, kimsenin kendisini asla görmediğini mi zanneder?" 
cümleleriyle dikkat çekmiştir. Zira Allah (c.c) onun yaptığı tüm iyilik ve kötülük
leri teker teker kaydetmekte olup ona hak ettiğini verecektir. 

Allah (c.c) daha sonra insanı "Ben yığın yığın mal tükettim" sözünden dolayı 
kınamıştır. "Lübed" ;  üst üste yığılan çok şeye denir. Bu insan yersiz harcama ve 
tüketmeleriyle övünmektedir. Çünkü onu emredildiği şeylerde ve yerli yerince 
harcasaydı, bu "malı tüketmek" değil, aksine Allah'a (c.c) ibadet ve yaklaşma, 
O'nun rıza ve sevabına ulaşma olurdu. Zira bu malı boşa tüketmek değildir. Bu 
yüzden Allah (c.c) insanın, malı kendisini mahveden heves ve geçici arzular isti
kametinde harcamakla övünmesini ve böbürlenmesini eleştirmiştir. 

Allah (c.c) daha sonra onu "O, hiç kimsenin kendisini görmediğini mi zan
neder?" diyerek azarlamıştır. Burada, geçmiş zamana delalet eden "lem" nefiy 
edatı getirilerek "lem yerahu: görmedi" denmiştir. Böylece bu cümle bir önceki 
"Ben yığın yığın mal tükettim" cümlesine mukabil (uyumlu) yapılmıştır. Çünkü 
bu da geçmiş zaman cümlesidir. Yani harcadığı ve tükettiği şeylerde onu hiç kim
senin görmediğini mi sanıyor? 

Allah (c.c) daha sonra Allah'ın (c.c) onu görmeye gören gözleri bulunan bu 
kuldan daha layık olduğunu ifade eden gizli bir burhan zikretmiştir. Zira kendisi 
göremeyen başkasına nasıl göz verebilir? Kendisi konuşamayan , hitaptan aciz, 
emretme ve yasaklama gücünden yoksun biri ona, konuşacağı ve içindeki me
ramını anlatacağı iki dudak ve dil azalarından oluşan beyan etme aletini nasıl 
verebilir? Yaratıkların mükemmeliyeti yaratanlarından başka nereden ileri gel
mektedir ki? Başkasına hayır ve şer yollarını -necdeyn; iki yol demektir- öğreten 
bilmeye daha layık ve daha müstehak değil midir? İnsanı bu iki yola iletene 
onu dünya ve ahiret hayatında kendisine zarar ve fayda verecek şeyleri bilmez 
başıboş bir halde bırakmak nasıl yaraşır? Nebilik ve peygamberlik de bu iki yola 
iletmenin tamamlayıcılarından başka nedir? Bunların tümü Yaratan ın varlığı, 
kemal sıfatları, peygamberlerinin ve vaadinin doğruluğunu ispat etmektedir. 

Bunlar ilkinden sonuncusuna tüm peygamberlerin ittifak ettikleri iman esas
larıdır. İnsan, halini ve yaratılışını düşündüğünde bunların gerçek ve doğru oldu
ğuna en büyük delillerinden olduğunu görür. Dolayısıyla ona nefsi ve yaratılışı 
üzerinde düşünmek yeter. Peygamberler de fıtrat ve akıllarda olanı hatırlatıp on
ları tamamlamak için gönderilmişlerdir. Ta ki yarattığı fıtratı ve gönderdiği diniyle 
Allah' ın (c.c) kula karşı hücceti olsun. 
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Bunlarla hüccet oluştuğu halde kul, onu aşmadıkça Rabbi'ne ulaşmayacağı 
kendisi ile Rabbi arasındaki yer alan "kullarına iyilik" engelini aşmaya çalışma
maktadır. Allah' ın kullarının boyunlarını çözmeye yani kölelikten kurtarmaya 
gayret etmemektedir ki Allah (c.c) da onu kendisinin ve düşmanının köleliğin
den kurtarsın. Açlık günlerinde yetim ve yoksula yedirmemektedir. Bunları onun 
kendisindeki öz hakkı olan iman etmek suretiyle ihlasla yapmamaktadır ki iman 
da O'nun (c .c) haberlerini tasdik etmek, emirlerine uymak, rızasını aramak, baş
kalarına iyilik ve merhameti tavsiye ederek nasihatte bulunmakla, kendisine bu 
tavsiyelerde bulunanların nasihatlerini kabul etmekle olur. Böylece hem kendi 
sabırlı ve merhametli, hem de başkalarına sabır ve merhameti tavsiye edici olur. 
Her kim bu engeli geçmez ve öncesinde ölürse Rabb' ine varamadan ve ulaşa
madan, O'ndan perdelenmiş olarak ölür. 

İnsanlar iki türlüdür. Biri kurtuluşa erendir ki o bu engeli aşıp ötesine geçen
dir. Diğeri ise helak olandır ki o da bu engelin bu tarafında kalan kimselerdir. 
Bunlar insanların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu engeli ancak yüksüz atlar 
aşar. Çünkü böylesi zor ve meşakkatli yolu ancak sırtları boş atlar kat edebilir ki 
onlar kitapları sağlarından verilecek iyilerdir. İlahi haberleri tasdik etmeyen ve 
emre itaat etmeyen helak olmuşlarsa bu yolun/engelin bu tarafında kalırlar. Bun
lar "Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar Meş 'eme sahiplerinin ta kendileridir. 
Üzerlerinde de kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır" (Beled: 19 ,  20) .  

Üzerleri sımsıkı kapatılmış olduğundan oradan çıkamazlar. Zira Üzerleri
ne masiyet olan ameller ile peygamberlerinin bildirdikleri haberlere aykırı batıl 
inançlar kapandığı gibi, Cehennem ateşi de kapanır ve bundan çıkmaya beden
lerinin gücü yetmez. 

Öyleyse ayetlerin kısa olmasına rağmen içerdiği ilmi ve imani talepler üze
rinde düşün. Başarıya ancak Allah' ın yardımıyla ulaşılır. 

Allah (c .c) "Biz ona iki göz vermedik mi? Bir de bir dil ve iki dudak? Ve Biz 
ona iki de yol gösterdik" (Beled: 8-10)  buyurmaktadır. 

Allah (c.c) burada, görmek slıretiyle müşahede edilebilen şeyler hakkında 
bilgi edinmeyi sağlayan iki göz vermesini; iki yolu , yani hayır ve şer yollarını 
göstermesini zikretmiştir. Bu hususta mürsel senetle gelen nebevi bir hadis olup 
müfessirlerin büyük çoğunluğunun görüşü de budur. 

Allah (c .c) öğretmenin iki vesilesi dil ile dudakları da zikretmiştir. Böylece öğ
renme ve öğretme azalarını zikrederek bunları kendisine, kudret ve vahdaniye
tine, kendisini kullarına tanıtma vesilesi yaptığı nimetlerine delalet eden ayetler 
kılmıştır906. 

906 Miftahu Dari's-Seade 1/107. 

-
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Şimdi de Allah' ın (c.c) "Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne ol
duğunu sen nereden bileceksin ? . . . . .  Bundan sonra da iman edenlerden, birbirleri
ne sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmasıdır" ayetlerine değinelim .  

İktehame bir fiil - i mazidir. La olumsuz edatının (Fekke ve sonrakilerin ba
şına gelerek) tekrarlanmamast; ya onun ma gibi kullanılmasından veya bu fiili , 
"fela selleme ve la a şe: ne selam versin ne de yaşasın" ve benzerlerindeki gibi 
dua (beddua) gibi yapmastndandır. Veyahut da akabe (sarp yokuş) un "bunların 
toplamı" diye tefsir edilmesinden dolayıdır. O durumda bu fiillerden her birini 
yapmak bu sarp yokuşu aşmak ( iktihamu akabe) 'dir. Bu da la'nın tekrarına ge
rek bırakmamıştır. Sanki şöyle demiştir: O ne sarp yokuşu aştı, ne yedirdi, ne de 
o iman eden . . .  kimselerdendi. 

"Fekku rakabe"yi ''Fekke rakabe" şeklinde fiil olarak okuyanların kıraati, 
"fekku rakabe" şeklinde masdar olarak okuyanlarınkinden tercihe daha şayan 
gibidir. Çünkü Allah'ın (c .c ) "O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bilecek
sin ?"  ifadesi, aynen "Hakka'nın ne olduğunu sen nereden bileceksin?"907, "Din 
gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin ?"908 ve "(Hôviye) 'nin ne oldu
ğunu sen neren bileceksin?  Kızgın ateştirf "909 ve benzerleri tarzında bir ifadedir. 
Kasıt Akabe (sarp yokuş)un büyük önemine vurgu yapmaktır. Bu, tefsir edilen 
ile eden arasında ara bir cümledir. Zira Allah' ın (c .c) "O, köle azad etmektir. 
Yahut açlığın çok olduğu bir günde yemek yedirmektir. Akraba bağı olan bir 
yetime, yahut toprağa düşmüş bir yoksula, bundan sonra da iman edenlerden, 
birbirlerine sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmasıdır" (Beled: 13-
1 7) buyruğu sarp yokuşu aşmanın tefsiridir. Akabe, insanların Cennete ulaşmak 
için girdikleri ve yürüdükleri meşakkatli ve çetin bir yokuştur. Bunu aşmak ise 
bu fiilleri yapmakla olur. Kim bunları yaparsa bu sarp yokuşu aşar. Bunun delili 
Allah' ın (c .c) "Bundan sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye, mer
hameti tavsiye edenlerden olmasıdır" buyruğudur. Bu cümle en baştaki "fekku/ 
fekke (müellifin açıklamasına göre kıraat fekke 'dir) rakabeh : kulu azad etti"ye 
matuftur. Zira öncesinin tefsiri olan bu cümlelerin birbirleriyle uyum içinde ol
maları en iyisidir. 

Ayrıca bunu izafet olunmuş masdar şeklinde okuyanlar cümleye takdiri bir 
ekleme yapmak ve cümlenin: "Sarp yokuşu aşmanın ne olduğunu bilir misin? 
Onu aşmak; köle azad etmektir . . . . " şeklinde olduğunu söylemek zorunda kalırlar 
(takdire mecbur kalınmayan tefsir ise mecbur kalmandan tercihe daha şayandır) .  

Hem de  fekk fiil olarak okunduğunda tefsir ile tefsir ettiği şeyin tamamı, mas
dar olarak okunduğunda ise tefsir ile tefsir ettiği şeyin bir kısmı arasında uyum 

907 Hakka: 3 .  
908 İnfitar: 1 7 .  
909 Karia: 10- 1 1 .  
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olur. Çünkü tefsir eğer "fela iktehame: aşmadı'"nın tefsiri ise "köle azad etmek
tir. . . .  " ve sonrasıyla değil, "bundan sonra da iman edenlerden . .  " ve sonrasıyla 
uyum içindedir (mutabık) . Eğer "Akabe" nin tefsiri ise "bundan sonra da iman 
edenlerden . .  " ve sonrasıyla değil "köle azad etmektir . . . .  " ve sonrasıyla uyum 
(mutabakat) içindedir. Aralarında mutabakat mana itibariyle her halükarda bu
lunsa da hem lafız hem mana ile bulunması daha mükemmel ve daha güzeldir. 

Sözkonusu "akabe: sarp yokuş" un Dünya da mı ahirette mi olduğu husu
sunda ihtilaf edilmiştir. Bir grup şöyle demiştir: buradaki sarp yokuş bir misal 
olup Allah (c .c) onu salih ameller işleme yolunda nefis ve şeytan ile mücadele 
için getirmiştir. Bu Hasan-ı Basri ve Mukatil' den rivayet edilmiştir. Hasan-ı Basri: 
Vallahi sarp yokuş çetindir. O insanın nefsi, hevası, düşmanı ve şeytan ile müca
hedesidir, demiştir. Mukatil de şöyle demiştir: Bu, Allah'ın getirdiği bir misaldir 
ve köle azat eden, yetim ve yoksulu yediren kişi kastedilmiştir. Kişi yokuşa çık
mada zorluğa katlanması gibi bunda da nefsi ve şeytanı ile mücadele eder. Köle 
azat etmek, meşakkatli gelmesi yönüyle sarp yokuşa çıkmakla emrolunan kişiye 
benzetilmiştir. Ebu Ubeyde'nin görüşü de böyledir. 

Bir grup ise: Hayır, bu insanların çıkacakları hakiki bir yokuştur, demişlerdir. 
Ata : Bu, Cehennem yokuşudur, demiştir. Mücahid ve Dahhak: Bu, Cehennem 
üzerine konan sırat köprüsüdür, demişlerdir. Muhtemelen Kelbi'nin görüşü de 
böyledir. 

Bunların görüşü hem akıl, hem rivayetler, hem de lugat açısından daha sa
hihtir. Katade : Bu çetin bir yokuş olup onu aşanlar Allah'a (c .c) itaat ve ibadetle 
aşmışlardır, demiştir. 

"Önünüzde zor bir yokuş vardır. Onu ancak amellerini gizleyenler aşarlar" 
veya buna yakın bir ifadeyle bilinen bir de hadis bulunmaktadır. Allah (c .c) ken
dine iman etmeye, emirlerini yerine getirip yasaklarını terk etmeye sarp yokuş 
(Akabe) adını vermiştir. Selef-i salihinin sözlerinde de "zayıflamayı vasiyet" sarp 
yokuşu aşma manasında sıkça geçer. 

Nitekim sahabelerden biri vefat edeceği zaman ağlıyor ve şöyle diyordu: 
"Önümde, oradan Cennet veya Cehenneme geçeceğim sarp bir yokuş varken 
neden ağlamayayım?" 

Bu görüş selefin sözlerinden ve Kur'an' ın "sana bildiren nedir?" cümlesi
ni -daha önce geçtiği gibi- büyük gaybi olaylarda kullanması adetinden dolayı 
doğruya daha yakındır. Doğrusunu en iyi Allah bilir.910 

910 Et-Tibyan 33-43. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun güneşe ve aydınlığına, 

2. Arkasından geldiği zaman ay'a, 

3. Ona parlaklık verdiği zaman gündüze, 

4. Onu örtüp kapladığı zaman geceye, 

5. Semaya ve onu bina edene, 

6. Yere ve onu döşeyene, 

7. Her bir nefse ve onu düzenleyene, 

8. Sonra da ona hem kötülüğü hem de takvô.yı ilham edene ki; 

9. Onu (nefsini) temizleyen m uhakkak felah bulmuştur; 

1 O. Onu örten kimse de m uhakkak ziyana uğramıştır. 

1 1 .  SemCıd kavmi azgınlıkları nedeni ile yalanladı. 

1 2. Onların en bedbahtları kalkıp gittiği zaman, 

13. Allah 'ın RasCılü onlara şöyle demişti: "Allah 'ın devesin(i kesmek) 
den ve su içmesin(i engellemek)ten sakının!" 
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14. Fakat onlar onu yalanladılar, sonra da onu kestiler. Bunun üze
rine Rabbleri, günahları sebebiyle onlara azab gönderiverdi ve hepsini 
bir yaptı (kurtulan olmadı) . 

1 5. Ve O, bunun sonucundan korkmaz. 

Tefsiri: 
ez-Zeccac ve diğer müfessirler, "Ayetteki kasemin cevabı, 'onu arındırıp

temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir' ayetidir. Söz uzayınca, cevabın başına 
gelmesi gereken 'lam' hazfedilmiştir" demişlerdir. Bu kasem, yaratıcıya ve ya
ratılana yapılan yemini kapsamaktadır. Allah bu ayetlerde, göğe ve onu bina 
edene, yere ve onu döşeyene, nefse ve ona şekil verene yemin etmektedir. Bazı 
müfessirler, ayette geçen 'Ma' edatının masdariye olduğunu söylemişlerdir. Bu 
durumda Allah, kendi fiili ile yemin etmiş olmaktadır. Yani O, kendi varlığına 
delalet eden eserle ve ilminin, kudretinin, hikmet ve birliğinin kusursuzluğuna 
delalet eden sanatıyla yemin yapmaktadır. Güneş ve ayın, gece ve gündüzün 
hareketi, insanların her gün yavaş yavaş oluşumunu gördükleri bir olaydır. Ve 
onlar, meydana gelen her olayın bir var edeni (yaratıcısı) olduğunu bilirler. Bu 
bilgi nedeniyle ayetlerde, var eden lafzen zikredilmiş gibi değerlendirilerek ilk 
dört kasemde var eden (fail) açıkça zikredilmemiştir. 

Bu yüzden bazı münazaracılar, zamanı delil göstererek yaratıcıyı ispat etme 
yöntemini benimsemişlerdir. Bu doğru bir yöntemdir; zira bir çok yerde Kur'an-ı 
Kerim bu yönteme dikkat çekmiştir. Şu ayette olduğu gibi: "Şüphesiz göklerin ve 
yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için 
elbette ayetler vardır. "91 1  

Yer ve gök, sabit olduğu için -hatta bu  yüzden bazıları yer ve göğün kadim 
(başlangıcı olmayan) olduğunu ileri sürmüşlerdir- yere ve göğe yeminle birlikte 
onları bina eden ve yoktan var edene de yemin edilmiştir. Aynı şekilde nefse de 
yemin yapılmıştır. Çünkü onun yaratılışı müşahede edilmemiştir. Bu yüzden ba
zıları onun kadim olduğunu iddia etmişlerdir. Bu nedenle nefse yeminle birlikte 
onu yaratıp ona şekil ve biçim verene de yemin edilmiştir. 

Göğün bina edilişinde ,  yerin döşenmesinde ve nefse şekil verilmesinde, 
Allah'ın varlıklara olan merhametini, gözetimini ve derin hikmetini gösteren de
liller vardır. Göğün bina edilişi, onun yeryüzünü kaplayan yüksek bir kubbe gibi 
olmasına ve bu dünyaya bir tavan gibi yapılışına delalet eder. Yerin döşenişi, 
canlı-cansız bütün varlıkların istikrara kavuşup sarsılmaması; bina, ekim ve di
kim işlerine daha elverişli olması için yerin bir sergi gibi serilmesi, açılması ve 
genişletilmesine delalet eder. Yerin bu şekilde döşenmesi, suyun ondan çekilip 
kaybolmasını da içerir. Bu durum, tabiatçıların akıllarını hayrette bırakır. Çünkü 
tabiat kuralları gereğince , su oranı daha fazla olan dünyada suyun bütün yeryü-

91 1 Al-i İmran, 3/190. 

-
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zünü kaplaması gerekirdi .  Oysa yerin bir bölümünün tabiat kurallarının aksine 
suyun üzerinde görünmesi ve bu belirli bölümün, diğer bölümlerden farklı olarak 
küre biçiminde diğerleriyle dengeli bir şekilde durması , yeryüzünün ayrıcalıklı ve 
özel durumda olmasını gerektirir. Bu gerçek karşısında tabiatçılar, "Yaratıcının 
hikmeti, bunun böyle olmasını gerektirdi" demek zorunda kaldılar. Biz de di
yoruz ki: O halde bu, yaratıcı hakkında iddia ettiğiniz 'O'nun dilemesi, iradesi, 
seçmesi ve bilgisi olmadığı' iddiasını imkansız kılar. Dolayısıyla Allah' ın bu hik
met ve inayeti, O'nun kemal sıfatlarının ve yüce niteliklerinin olmasını zorunlu 
kılar; O'nun gerçek fail olduğunu ve dilediği her şeyi kendi seçim ve ihtiyarı ile 
yaptığını ispatlar. 

Nefsin durumu da aynıdır. Allah bu ayette nefse ve ona şekil verene, sonra 
da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene yemin etmektedir. Bazı insanlar, nefsin ka
dim (başlangıcı olmayan, öncesiz) olduğunu ve bir yaratıcısının olmadığını iddia 
etmiş; bazıları da, iyilik ve kötülüğü nefsin kendisinin yarattığını iddia etmişlerdir. 
Oysa bu ayette Allah, nefse şekil verenin, onu yaratanın ve ona iyilik ve kötülüğü 
ilham edenin bizzat kendisi olduğunu belirtmekte; böylece bize, nefislerimizi ve 
amellerimizi yaratanın kendisi olduğunu bildirmektedir. Şekil ve biçim verme 
anlamına gelen 'Tesviye' sözcüğü Kur'an' da pek çok yerde geçer. Bu ayetlerden 
bazılarını şöyle zikredebiliriz: 

"Ey insan! Seni üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı aldatan nedir? O ki, 
sana şekil verdi ve seni dengeli kıldı. "912 

"Ona şekil verip kendi ruhumdan üflediğimde, hemen ona secdeye kapanın. "913 

Başka ayetlerde Allah, nefis sözcüğünün içerisine bedenin de girdiğine şöyle 
işaret eder: 

"Sizi tek bir nefisten yaratan O' dur. "914 

"Evlere girdiğinizde, kendi nefislerinize selam verin. "915 

"Nefislerinizi öldürmeyin. "916 

"Onu işittiğin izde erkek müminler ile kadın müminlerin kendi nefisleri adına 
hayırlı bir zanda bulunmaları gerekmez miydi?"91 7 

Buna benzer ayetler Kur'an da pek çoktur. Ruhun bedenle birleşmesinden 
sonra nefis, iyi veya kötü olur. Yoksa bedeni olmayan ruhun bir kötülüğü ve 
fücuru yoktur. 

9 1 2  el-İnfitar, 82/6- 7 
913 Es-Sad, 38/72. 
914 El-A'raf, 7/1 89. 
915 En-NCır, 24/61 .  
9 1 6  En-Nisa, 4/29. 
9 1 7  En-NCır, 24/12.  
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"Men zekkaha" (Onu arındırıp-temizleyen) ifadesindeki 'Ha' zamiri, merfCt 
olup 'Men' (Kim) zamirine dönmektedir. Aynı şekilde "Dessaha" ifadesindeki 
'Ha' zamiri de 'Men' zamirine döner. Buna göre ayetin anlamı, 'Kim nefisini 
arındırıp-temizlerse, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Kim de nefsini kötülüklere 
gömer kirletirse, o da gerçekten zarar etmiştir' şeklinde olur. Doğru olan görüş, 
budur. "Doğrusu arınıp-temizlenen kurtulmuştur"918 ayeti de buna benzer. 

Allah bu ayetlerde kurtuluşu, kurtulmak isteyenlerin fiillerine bağlayarak zik
retmektedir. Nitekim aşağıdaki ayetler bu gerçeği pekiştirmektedir: 

"Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında h uşu için
dedirler . . .  vd . .  "919 

"Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Al
lah yolunda harcarlar. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman 
ederler; ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. lşte onlar, Rab/erinden gelen bir 
h idayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de onlardır. "920 

"Aralarında hüküm vermesi için Allah 'a ve Resulüne davet edildiklerinde, 
müminlerin sözü ancak "Eşittik ve itaat ettik" demeleridir. Asıl kurtuluşa erenler 
işte bunlardır. "921 

Bu ve benzeri ayetler Kur' an' da pek çoktur. 

Hasan bu ayet hakkında şunları söylemiştir: Nefsini arındırıp onu Allah'a 
ibadet ve itaate yönelten, gerçekten kurtulmuştur. Onu kötülüklere gömüp kirle
ten ve Allah'a isyana yönelten ise gerçekten zarar etmiş ve hüsrana uğramıştır. 

Bu ayeti, Katade de aynı şekilde tefsir etmiştir. İbn Kuteybe ise ayet hak
kında şöyle demiştir: Nefsini arındırıp-temizleyen ,  gerçekten kurtulmuştur; yani 
onu, Allah'a  itaat ve ibadetle, iyilik yapmakla, sadaka vermekle ve iyiliğe vesile 
olmakla yükseltip geliştiren, kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten 
ise, gerçekten zarar etmiştir; yani onu, iyi amelleri terk edip günah işlemekle 
kirleten, böylece onu iyiliklerden uzaklaştırıp ve gizleyen ise gerçekten hüsrana 
uğramıştır. Günahkar kişi genellikle izbe yerlerde bulunur; mekanı hep gizlidir; 
alçak kişilikli ve başı eğiktir; suçluluk psikolojisi içindedir ve içine kapanıktır. Gü
nah işleyen, işte böyle sanki nefsini gömüp saklamış, onu yok etmiştir. İyilik ya
pan ise ,  nefsini açık bir şekilde ortaya koymuş ve onu yükseltmiştir. Bu yüzden, 
cömert Araplar kendilerini belirtmek ve ihtiyaç sahiplerine göstermek için otur-

918 El-A:la, 87/14. 
919 el-Mü'minun, 23/1-2. 
920 El-Bakara, 2/3-5. 
921 En-Nur, 24/51 .  

-
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dukları alanların yüksek tepeliklerde ev yaparlar; gece gelen misafir ve yolcuları 
ağırlamak için geceleyin ateş yakarlardı .  Cimriler ise, yerlerini gizlemek için kuy
tu, kenar ve alçak yerlerde ev yaparlardı. İşte bunlar, kendilerini gömüp gizlerken 
ötekiler nefislerini arındırıp açığa çıkarmış ve yükseltmişlerdir. 

Şair der ki: 

Evini yüksek yere yaptın, 

Yatışı ve dinlenmesi pek rahat. 

Ağırlanmak isteyen iffetlileri korudun, 

Köpeklerin uludukları kimseleri de . . .  

Ebu'l-Abbas anlatıyor. İbn Arabi'ye ,  "Kim de nefsini kötülüklere gömer kirle
tirse, o da gerçekten zarar etmiştir" ayetini sordum. Şöyle dedi: Ayette geçen 
'Dessaha' (onu gömer, kirletir) sözcüğü, 'Kendilerinden olmadığı halde nefsini 
salihlerin arasına sokan, onların arasına giren' anlamına gelir. Buna göre ayetin 
manası şudur: Nefsini salih kulların arasına saklayan, gizleyen ve onlardan olma
dığı halde onlarla birlikte olan, kesinlikle zarar etmiştir. Yani insanlara kendisinin 
de salihlerden olduğunu gösterir ama onda, salihlerde bulunan vasıflardan baş
ka vasıflar bulunur. 

Bazı müfessirlere göre ise, "Zekkaha" ve "Dessaha" sözcüklerindeki "Ha" 
zamiri, Yüce Allah'a döner. İbn Abbas ve bir rivayete göre Ata, bu ayetleri şöyle 
açıklamışlardır: Allah' ın arındırıp-temizlediği ve ıslah ettiği nefis, gerçekten kur
tulmuştur. Mücahid, İkrime, el-Kelbi, Said b. Cübeyr ve Mükatil gibi müfessirler 
de bu görüşü benimseyerek şöyle söylemişlerdir: Allah'ın temizleyip ıslah ettiği 
ve kendine itaatte başarılı kıldığı, böylece hayırlı ve iyi amel işleyen nefis, gerçek
ten kurtuluşa ermiş ve mutlu olmuştur. Allah' ın saptırdığı , doğru yola iletip ıslah 
etmediği, böylece helak edip yıkıma uğrattığı nefis ise , gerçekten zarar etmiş ve 
büyük kayba uğramıştır. 

Bu görüş sahipleri şöyle söylemişlerdir: Allah' ın, zikredilen bu şeylere yemin 
etme nedeni, bu şeylerin kendi birliğine delalet etmesi; arındırıp temizlediği nefsin 
kurtuluşa erdiğini , yardım etmeyip başarısız kıldığı nefsin ise hüsrana uğradığını 
haber vermesidir. Dolayısıyla hiç kimse, önceden belirlenen bir kaza ve kader 
olmadan yalnız başına kendi nefsini arındırabileceğini ya da onu günahlara gö
müp helak edebileceğini sanmasın. Bu sürede açıklanan tevhidin en üst merte
besi işte budur. "Sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene anda/sun ki" ayeti, 
bu anlama delalet etmektedir. Nafi yani İbn Ömer' in İbn Ebi Melike'den, onun 
da Hz. Aişe' den rivayet ettiği aşağıdaki hadis, bu anlamı güçlendirmektedir. Hz. 
Aişe anlatıyor: Bir gece uyandığımda, Allah resulünü -sallallahu aleyhi vesellem- şöy-
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le söylerken buldum: "Rabbim ! Nefsime takvasını ver ve onu arındır; şüphesiz 
Sen, onu arındıranların en hayırlısısın .  Onun sahibi ve mevlası Sensin . "922 

Bu görüşü ileri sürenler, bu duanın bu ayetlerin tefsiri olduğunu söyler ve bu 
görüşlerini başka bir hadisi delil göstererek pekiştirirler: Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- "Onu arındırıp-temizleyen, gerçekten kurtuluşa ermiştir" ayetini 
okuyunca durur, sonra "Rabbim! Nefsime takvasını ver ve onu arındır; şüphesiz 
Sen ,  onu arındıranların en hayırlısısın .  Onun sahibi ve mevlası Sensin" derdi . 923 

Sonuç olarak bu görüşte olanlar dediler ki: Bu ayet ve hadisler, her iş ve 
olayın gerçekleşmesinin Allah'a ait olduğunu açıklamaktadır. Nefsi yaratan , ona 
iyilik ve kötülüğü ilham eden, onu arındırıp-temizleyen ya da kötülüklere gömüp 
kirleten O' dur. Kulun bu konuda herhangi bir payı ve etkisi olmadığı gibi o, nefsi 
hakkında hiçbir yetkiye de sahip değildir. 

İlk görüş sahipleri, bu görüşlere şöyle cevap verdiler: Arap dil kurallarına 
göre bu görüş caiz olabilir. Şöyle ki; "Zekkaha" ve "Dessaha" ifadesinde bulu
nan mansup "Ha" zamiri, anlam olarak lafzı erkek ve tekil olsa da 'Men' edatına 
hamledilir. Nitekim Kur'an' da "Onların içinde seni  dinlemeye gelen de vardır" 924 
ayetinde, "Men" lafzı erkek çoğul ve tekil zamir olarak kullanılmıştır. Ancak bu 
durum, zamirlerin açıklamasında herhangi bir karışıklık ve kapalılık olmadan 
gerçekleştiğinde güzel olur. Oysa burada "Men" edatı önce gelmiş, bu yüzden 

922 İmam Ahmed, "Bu hadisi, Vek1, Nafi' den yani İbn Ömer' den, o da Salih b. Said' den, o da 
Hz. Aişe' den rivayet etti" der ve hadisi zikreder. Bkz. el-Müsned, 6/209. 
İbn Hibban ise "Bu hadisi Nafi b. Ömer, Salih b. Sa1d 'den, o da Hz. Aişe' den rivayet etmiş
tir" der. Bkz. es-Sikat, 4/376. 
Salih b. Sa1d' in tercemesi için Bkz. el-Hafız, Ta'dlü'l-menfaa, s. 181 .  
el-Heysemi, bu  hadis hakkında şöyle söyler: "Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ra
vileri sağlamdır." Bkz. Mecmau'z-Zevaid, 2/127-128. 
Buna göre, İbn Kayyim'ın (Nafi yani İbn Ömer' in İbn Ebi Melike' den, onun da Hz. Aişe' den 
rivayet ettiği . . .  ) şeklinde zikrettiği isnad kesinlikle yanlıştır. Ben, söz konusu bu hadisi zikre
dilen bu isnadla bulamadım Doğrusunu Allah bilir. 
İbn Ebi Mel1ke'nin Hz. Aişe'den rivayet ettiği hadisin lafzı şöyledir: Ben, Hz. Peygamberi 
bir ara kaybettim. Sonra onu rüku ya da secdede "Sübhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa 
ente . . .  " derken buldum. Bu hadis için bkz. Müslim, es-Salat, 2/123; Tuhfetü'l-eşraf, 1 1/459-
460. 
Yukarda zikredilen dua, Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah ' ıml Acizlik
ten ve tembellikten sana sığınırım" cümlesiyle başlayan hadisin devamında zikredilir. Bkz. 
İmam Ahmed, el-Müsned, 4/371 ;  Müslim, 5/569; en-Nesfü, 8/285. Bunların hepsi bu hadisi 
Zeyd b. Erkam' dan rivayet etmişlerdir. O 

923 Bu hadisi; et-Taberani, el-Kebir, 1 1/106, İbn Abbas'tan; el-Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, 
7/138, sahih bir isnadla rivayet etmiştir. Derim ki, bu hadisin isnadında İbn Lahia vardır ve 
hadis alimleri tarafından eleştirilmiştir. 
İbn Ebi Hatim, bu hadisi Ebu Hureyre hadisi olarak zikretmiştir. Bkz. İbn Kesir, 4/547. İbn 
Kesir der ki :  Hadisi bu tarikle tahriç etmemişlerdir. Bkz. ed-Dürrü' l-Mensur, 8/529. 

924 Yunus, 10/42. 
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"Zekkaha" daki gizli merfu zamirinin lafız ve mana olarak bu edata dönmesi 
daha doğrudur. ifadede yer alan mansub "Ha" zamirinin ise, lafız ve mana ola
rak nefse dönmesi daha doğrudur. Sözün akış ve konumunun gerektirdiği doğal 
sıralama işte böyledir. Yoksa "Men" den sonra gelen zamiri , daha ötedeki "Ve ma 
sevvaha" ifadesinde bulunan mevsul "Ma"ya hamlederek daha yakınında bulu
nan "Men" edatına hamletmemek; ardından dişi ve mansub olan "Ha" zamirini 
"Men" edatına hamletmek -ki bu edatın lafzı erkektir ve nefs gibi dişi değildir-, 
dil kuralları bakımından sözün kendisinden daha güzel başka bir hamledilme 
yeri olmadığında caiz olur. Şayet sözün akışı ve nazmı bunun aksini gerektiriyor 
ve zaruret hali de bulunmuyorsa, bu durumda hamletme caiz olmaz. 

Bu görüşü ileri sürenler, bu görüşlerinin anlam bakımından birkaç yönden 
daha doğru olduğunu söylemişlerdir. Şöyle ki : 

Bir: Daha önce de belirtildiği gibi bu görüşte, kurtuluşun kulun fiiline ve 
seçimine bağlı olduğuna işaret vardır. Bu da Kur'an' ın usul ve yöntemine uy
gundur. 

İki: Bu görüşün, kulun fiil ve kesbini ispat, iyi ve kötü fiilleri tespit gibi ek 
yararları vardır. "Sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene anda/sun ki" cüm
lesinde, ezelde belirlenen kaza ve kaderin ispatı vardır. Dolayısıyla bu iki ayet, 
İslam'daki iki büyük ilkeyi içermektedir. Bu iki ilke Kur'an'da pek çok yerde bir
likte zikredilir. Bu ayetlerden iki tanesi şöyledir: 

"Hayır, o gerçekten bir öğüttür. Artık dileyen (düşünüp} öğüt alzr. Ama Allah 
dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. "925 

"O (Kur'an), ancak alemler için bir öğüttür. Sizden doğru yolda gitmeyi di
leyenler için de (bir öğüttür) . Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz/er bir 
şey dileyemezsiniz. "926 

Bu iki ayet, kaderiye ve cebriye mezheplerinin görüşünü reddeden anlamlar 
içermektedir. 

Üç: Bizim bu görüşümüz, sizin görüşünüzü kapsar; ama sizin ki bizim gö
rüşümüzü kapsamaz. Çünkü kulun nefsini arındırıp temizlemesi, ancak Allah'ın 
ona yardımı ve onu başarılı kılmasından sonra mümkün olur. Aynı şekilde kişi
nin nefsini kötülüklere gömüp onu kirletmesi, Allah'ın onu yardımsız bırakma
sı, başarısız kılması ve onu kendi nefsiyle baş başa bırakmasından sonra ancak 
mümkün olur. Oysa sizin iddia ettiğiniz gibi nefsin temizlenmesi ya da kirlenmesi, 
sadece önceden belirlenen kadere göre gerçekleşmiş olsaydı, bu durumda kulun 
işlediği fiilde hiçbir etkisinin olmaması ve burada zikredilmemesi gerekirdi . 

925 El-Müddessir, 74/54-56. 
926 Et-Tekvlr, 81/28-29. 
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Bu surede, yalanlayan diğer kavimlerden ayrı olarak özellikle Semud kav
mi zikredilmiştir. Üstadımız bu konuda şunları söylemektedir: Doğrusunu Allah 
bilir ama bu, alttan yukarıya (düşükten yükseğe} doğru yapılan uyarı türünden
dir. Çünkü yalanlayan milletler arasında bunlardan daha hafif ve düşük günah 
işleyip azaba uğrayan bir millet yoktur. Bu yüzden Ad, Medyen, LUt ve diğer 
milletlerin işledikleri suçların zikredildiği gibi bu kavmin suçları zikredilmemiştir. 
Mesela Ad kavmi suçlarıyla birlikte şöyle zikredilir: 

"Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: 
"Bizden daha kuvvetli kim var?" dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah 'ın on
lardan daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mı?  Onlar bizim ayetlerimizi inkar 
ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak 
için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha 
çok alçaltıcıdır ve onlara yardım da edilmez. SemCıd'a da gelince; biz onlara doğ
ru yolu gösterdik, fakat onlar körlüğü h idayete tercih ettiler. Böylece kazanmakta 
oldukları şeyler yüzünden onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakalayıverdi . " 927 

Yine Hud, Şuara ve diğer surelerde Semud kavmi, yalanlayan diğer kavim
lerle birlikte zikredilirken, o kavimlerin zorbalıkları, büyüklenmeleri; homoseksü
ellik, ölçü ve tartıda hile, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarma gibi kötü fiilleri zikre
dilirken bu kavmin başka kötü fiilleri zikredilmez. Mesela Lut kavmi, Allah'a ortak 
koşmanın yanında daha önce benzeri görülmemiş fuhuş türü (homoseksüellik) 
ile birlikte zikredilir. Ad kavmi, Allah'a şirk koşmanın yanında zorbalıkları, büyük
lenmeleri, geniş mal varlığı, korkunç gücü ve "Bizden daha kuvvetli kim var?" 
sözleriyle ile birlikte anılır. Medyen halkı, Allah'a şirk koşmanın yanında mallarda 
yaptıkları haksızlıkla birlikte anılırken; firavun ve kavmi, Allah'a ortak koşmanın 
yanında yeryüzünde fitne ve fesad çıkarıp böbürlenmekle birlikte anılır. 

Her kavim, işledikleri suç ve günahlara göre azaba uğradı .  Ad kavmi, hiçbir 
şeyin karşı koyamadığı korkunç ve şiddetli bir rüzgar azabıyla yok oldu. LOt kav
mi, daha önce hiçbir kavmin uğramadığı bir azap türüne uğradı; gökten Üzerleri
ne taş yağarak, gözleri kör edilerek, ülkeleri başlarına yıkılarak, mekanları alt üst 
edilip yerin dibine geçirilerek yok oldular ve aşağıların aşağısına gittiler. Şuayb 
peygamberin kavmi, hem kendilerini hem de zulüm ve haksızlıkla kazandıkları 
malları yakan bir ateşle azaba uğradı. Semud kavmi ise, kendilerini hemen öldü
ren şiddetli bir çığlıkla yok edildi. 

Bu kavmin azabı -ki suçları Allah'a şirk koşmak ve Allah' ın kendilerine bir 
mucize olarak gönderdiği deveyi boğazlamaktı- böyleyse, Allah'ın yasaklarını 
çiğneyen, O'nun emir ve yasaklarını hafife alan, haksız yere kullarını boğazla
yan ve kanlarını döken kimselerin azabı elbette daha şiddetli ve katı olacaktır. 
Geçmişte ve şu anda dünyanın halini düşünen; yeryüzünde fitne ve fesat çı-

927 Fussilet, 41/15- 17 .  
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karan, haksız yere insanların kanını döken ve Allah'ın yasaklarını küçümseyip 
çiğneyenlerin çarptırıldıkları cezayı görenler, dünya ve ahirette tek kurtuluşun 
iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınan kimseler için olduğunu mutlaka an
layacaklardır. 

Derim ki: Burada öteki kavimlerden ayrı olarak özellikle SemCıd kavminin 
zikredilmiş olmasının başka bir anlamı vardır. O da şudur: Kesin olarak bildikten 
ve doğruluğunu gördükten sonra, gönülleri istemesine ve ruhları arzu etmesine 
rağmen hidayeti reddederek sapıklık ve körlüğü tercih etmeleridir. Nitekim Yüce 
Allah onları şöyle tanımlamaktadır: "Semud'a da gelince; biz onlara doğru yolu 
gösterdik, fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. " 928 Başka bir ayette ise Al
lah şöyle buyurmaktadır: "Biz Semud'a dişi deveyi görünür (apaçık bir mucize) 
olarak gönderdik ."929 Yani Biz bu deveyi, doğruyu görmelerini sağlayacak ve 
onları kesin bilgi sahibi yapacak bir mucize olarak onlara gönderdik. Ama onlar 
körlüğü hidayete tercih ettiler. 

Helak olan bütün kavimlerin durumu böyledir. Allah hiçbir kavmi, kendi
lerine kesin bir delil göndermedikçe helak etmez. Ancak Allah burada SemCıd 
kavmine bir ayrıcalık vererek onlara doğruyu gösterdiğini ve dişi deveyi görünür 
(apaçık bir mucize) olarak gönderdiğini belirtmektedir. Bu yüzden onu Ad kavmi 
ile karşılaştırırken Ad kavmi için , "Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız 
yere büyüklük tasladılar ve: "Bizden daha kuvvetli kim var? " dediler"930 buyur
makta; SemCıd kavmi için de "Semud'a da gelince; biz onlara doğru yolu göster
dik, fakat onlar körlüğü h idayete tercih ettiler"931 buyurmaktadır. Bu yüzden Ad 
kavmi büyüklenerek, kendilerine gelen Allah elçisine: "Sen bize açık bir mucize 
getirmedin"932 dediler. Buna karşılık SemCıd kavmi böyle bir şey söylemedi; çün
kü apaçık mucizeyi, güneş ve ayı gözleriyle gördükleri gibi gördüler. Dolayısıyla 
hidayeti, kesin olarak bildikten ve tam olarak gördükten sonra reddettiler. Bu 
nedenle burada özellikle SemCıd kavminin zikredilmiş olması, hakkı kesin ola
rak bilip ona uymayanlara yapılan güçlü bir uyarıdır. Helak olanların çoğu bu 
hastalık yüzünden helak olmuştur. Yeryüzünde yaygın olan ve insanlar arasında 
sıklıkla bulunan hastalık da budur. Doğrusunu Allah bilir. 933 

928 Fussilet, 41/1 7. 
929 el-İsra, 1 7/59. 
930 Fussilet, 41/15. 
931 Fussilet, 41/17 .  
932 Hud, 1 1/53 . 
933 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 18-27. 
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"Kim nefsini arındırıp-temizlerse, gerçekten kurtuluşa ermi.,jtir. Kim de 
nefsini kötülüklere gömer kirletirse, o da gerçekten zarar etmiştir. " 

Müfessirler, "Zekkaha" ifadesinde bulunan merfu zamir konusunda ihtilaf 
etmişlerdir. Kimi müfessirler bu ifadedeki merfu zamirin Allah'a döndüğünü; 
dolayısıyla ayetin, "Yüce Allah' ın arındırıp-temizlediği nefis kurtuluşa ermiş; 
Allah' ın kötülüklere gömüp kirlettiği nefis de zarar etmiştir" anlamında olduğu
nu söylemiş; kimi müfessirler de, bu zamirin "Eflaha" fiilinin faili olan "Men" e 
döndüğünü söylemiştir. "Men"in mevsule veya sıfat olması fark etmez. Şayet 
zamir Yüce Allah'a dönmüş olsaydı ,  o zaman ayetteki "Zekkaha" ve "Dessa
ha" ifadelerindeki dişi zamirlerin "Zekkahu" ve "Dessahu" şeklinde erkek olarak 
gelmesi gerekirdi . İlk görüştekiler bu görüşlerini şöyle savunmaktadırlar: Her ne 
kadar lafzı erkek olsa da "Men" edatının, Arap dil kurallarına göre dişilik anlamı 
gözetilerek dişi zamirle, erkek lafzı gözetilerek de erkek zamirle dönmesi caizdir. 
Bu her iki durum, Arap dil kurallarına tamamen uygundur. Nitekim bu durum, 
lafız ve anlam gözetilerek Kur'an' da da yer almıştır. 

Lafzın gözetildiği duruma şu ayetler örnek verilebilir: "Ve minhum men yes
temiu ileyke" (Onlardan seni dinleyen vardır) . 934 Bu ayette zamir, tekil olarak 
zikredilmiş; "Ve minhum men yestemiune ileyke" (Onlardan seni dinleyenler 
vardır)935 ayetinde ise çoğul olarak zikredilmiştir. 

Bu birinci görüşü tercih edenler, görüşlerini hadis-i şeriflerle teyit ederek şöy
le demişlerdir: Sünen sahiplerinin İbn Ebi Melike' den, onun da Hz. Aişe' den 
rivayet ettiği şu hadis görüşümüzün doğru olduğunu göstermektedir. Hz. Aişe 
anlatıyor. Bir gece geldim ve Hz. Peygamberi şöyle söylerken buldum: "Rabbim! 
Nefsime takvasını ver ve onu arındır. Şüphesiz Sen, onu arındıranların en hayır
lısısın . Onun sahibi ve mevlası Sen'sin . "  

Bu dua, bu ayetin tefsiri gibidir. Çünkü nefisleri arındıranın Allah olduğuna 
delalet etmektedir. Buna göre nefis, arınan; Allah ise arıtan olmaktadır. Dolayı
sıyla kul arındırılandır. Bu iki durum arasındaki fark, fail (özne) ile meful (nesne) 
arasındaki fark gibidir. Kur' an' da arınmanın kula izafe edilmesi, birinci anlamda 
değil ikinci anlamdadır. "Doğrusu arın ıp-temizlenen kurtulmuştur"936 ve "Temi
zlenme isteğin var mı?"937 gibi ayetler, bu anlamdadır. Yani Allah'ın seni arındır
masını kabul eder misin?; böylece arınanlardan olursun . 

Bu görüş sahipleri, delillerini bu şekilde belirttikten sonra şöyle söylerler: 
Doğru ve gerçek olan görüş budur. Yüce Allah arındırıp-temizlemedikçe hiç kim
se kurtuluşa eremez. Kur'an' ın tercümanı İbn Abbas da bu görüşü tercih etmiştir. 
Bir rivayette İbn Abbas, Ali b. Ebi Talha, Ata ve el-Kelbi'ye bu ayeti şöyle tefsir 

934 el-En'am, 6/25. 
935 Yunus, 1 0/42 . 
936 el-A'la, 87114.  
937 en-Naziat, 79/18.  
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etmiştir: Allah' ın, nefsini arındırıp temizlediği kimse kurtuluşa ermiştir. Bu ayeti 
İbn Zeyd de bu şekilde açıklamış; İbn Cerir de bu tefsiri tercih etmiştir. 938 

Sonra bu ayetlerden önce gelen "Sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham 
edene . . .  "939 ayeti, bu görüşümüzü güçlendirmektedir. Çünkü bu ayette Yüce Al
lah, nefsi yaratan ve ona çeşitli niteliklerle şekil verenin kendisi olduğunu haber 
vermektedir. Ayette geçen "Ve ma sewaha" ifadesinin anlamı budur. 

Öteki görüşün sahipleri ise şöyle söylemektedirler: Ayetin zahiri ve sahih 
nazmı, merfu zamirin "Men" edatına dönmesini gerektiriyor. Yani ayet, "Kim de 
kendi nefsini arındırırsa, kurtuluşa ermiştir" anlamındadır. Ayetten akla gelen ilk 
anlam budur; hatta neredeyse ayetten bundan başka bir mana anlaşılmamakta
dır. Bu, söylediğin şu sözlere benzer: "Bu cariye, onu satın alan kazanmıştır" , "Bu 
namaz, onu kılan mutlu olmuştur'' , "Bu yanlış yol, ona giren zarar etmiştir. " 

Sonra ayette geçen nefs sözcüğü, dişidir. Şayet zamir Allah'a dönerse, o za
man ayetin "Kad eflahat nefsun zekkaha" veya "Eflahat men zekkaha" şeklinde 
dişi olarak gelmesi gerekirdi .  Çünkü bu durumda "Men" edatı, dişi olan nefse 
döner. Şayet, "Burada "Men" edatı nedeniyle "Eflaha" fiilinden dişiliği gösteren 
"Ta" harfinin düşmesi caizdir; çünkü "Kad eflaha men kamet minkünne" (Siz 
kadınlardan ayağa kalkan kurtuldu) cümlesinde de "Ta" harfi düşmüştür" deni
lirse, deriz ki: Bu durum, herhangi bir karışıklık ve iltibas olmadığı zaman caizdir. 
Karışıklık olması halinde, bu karışıklığı önlemek için "ta" harfinin mutlaka zikre
dilmesi gerekir. 

Yine bu görüştekiler şöyle dediler: Ayette geçen "Men" edatı "Ellezi" an
lamında ism-i mevsuldür. Buna göre şayet, "Kad eflaha ellezi zekkahallah" 
(Allah' ın onu arındırdığı o kimse kurtuluşa ermiştir) denilirse, Arap dil kuralları 
bakımından bu cümle doğru olmaz. Çünkü "Zekkaha"daki dişi "Ha" zamiri, er
kek için olan "Ellezi" edatına dönmektedir. 

Sonra Allah, nefsini arındırması halinde kurtuluşu nefsin sahibine bağla
maktadır. Bu yüzden fiilden dişilik "Ta"sını düşürdü ve "Ellezi" anlamında olan 
"Men" edatını getirdi .  Müfessirlerin çoğunun tercih ettiği görüş budur. Hatta İbn 
Abbas' ın arkadaşları dahi bu görüştedir. Nitekim Katade ,  "Kad eflaha men zek
kaha" ayetini, "Kim bir hayır ( iyilik) yaparsa, onu Allah'a itaat ile temizlemiştir" 
şeklinde açıklamıştır. Yine Katade şöyle demiştir: "Kim Salih amel ile nefsini arın
dırırsa, mutlaka kurtuluşa ermiştir. " 

Hasan ise bu ayeti şöyle açıklamıştır: Nefsini arındıran, onu Allah'a itaat ve 
ibadete yönelten kurtuluşa ermiştir. Nefsini Allah' a isyan etmeye yöneltip onu 
helak eden ise hüsrana uğramıştır. 

938 Taberi, Tefsir, 30/210 .  
939 eş-Şems, 91/8. 
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İbn Kuteybe de bu ayeti şöyle izah etmiştir: Nefsini arındırıp-temizleyen, 
Allah' a  itaat ve ibadetle, hayır ve iyilikle, sadaka ve başkalarına yardımla yüksel
tip geliştiren, kesinlikle kurtuluşa ermiştir. İyi amelleri terk edip günahları işlemek
le nefsini küçülten ve gerileten de, kesinlikle zarar etmiş ve hüsrana uğramıştır. 

Günahkar ve suçlu kişi, daima gizli mekanlarda saklanır. Alçak kişilikli ve 
içine kapanıktır. Başı hep öne eğiktir. Kötülük yapan ve suç işleyen, sanki nefsin i  
gömüp saklamış, onu yok etmiştir. İyi amel işleyenler ise, nefsini ortaya koymuş 
ve onu yüceltmiştir. Bu yüzden, cömert Araplar ihtiyaç sahiplerine yerlerini belli 
etmek için evlerini yüksek yerlere yapar; gece gelen misafir ve yolcuları ağırla
mak için geceleyin ateş yakarlardı . Cimriler ise yerlerini gizlemek için evlerini 
kuytu, kenar ve alçak yerlerde yaparlardı .  İşte bunlar, kendilerini gömüp gizler
ken ötekiler nefislerini belli edip yükseltmişlerdir. 

Şair der ki: 
Evini yüksek yere yaptın, 
Yatışı ve dinlenmesi pek rahat. 
Ağırlanmak isteyen iffetlileri korudun, 
Köpeklerin uludukları kimseleri de . . .  940 

Bu ayet hakkındaki iki meşhur görüş budur. Ancak ayet hakkında üçüncü 
bir görüş daha vardır. O da şudur: A.yetin anlamı, kendilerinden olmadığı halde 
salih kulların arasına giren, zarar etmiştir. el-Vahidi bunu şöyle açıklamıştır: Salih 
kulların arasına girip nefsini onların arasına gizler. Böylece insanlara, kendilerin
den olmadığı halde salihlerden olduğunu gösterir. Halbuki kendisinde, salihlerde 
bulunan vasıflardan başka vasıflar bulunur. 

Bu görüş, her ne kadar doğru olsa da ayetten kastedilen anlamın bu olduğu 
iyi incelenmelidir. Bu görüş ancak genellilik kuralıyla ayetin anlamına dahil olur. 
Çünkü nefsini kötülüklere gömen bir kimsenin , iyilerin arasına girmesi halinde 
ancak nefsini onların arasına gizlemiş olur. Yüce Allah doğrusunu bilir.941 

"Nefsini arındırıp-temizleyen, gerçekten kurtuluşa ermiştir" : Onu Allah'a ita
at ile büyütüp gelişticen ve yücelten kurtuluşa ermiştir. "Onu kötülüklere gömen 
de gerçekten zarar etmiştir" : Nefsini Allah'a isyan ve günahlarla küçülten ,  gerile
ten ve alçaltan da zarar etmiştir. 942 

Allah bu ve önceki ayetlerde ,  nefsi yaratanın ve ona şekil verenin kendisi 
olduğunu, onu eksiksiz ve itidal üzere yarattığını ifade etmekte; sonra da nefse 
iyilik ve kötülüğü kabul etme yeteneği verdiğini, bunun kendisinin bir imtihan ve 
sınavı olduğunu haber vermekte; ardından, kurtuluşun sadece onu peygamber-

940 Bu iki dizede bazı tahrifatlar vardır. Onları Üstad Ahmed Sakr'ın kalemiyle düzelttim. 
941 İbn Kuteybe, Te'vilu müşkili'l-Kur'an, s. 344-345. 
942 El-Fevfüd, s .  1 73 .  

-
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!erin ve dostlarının terbiye ett:ği yöntemlerle terbiye edip arındıran, böylece onu 
geliştiren, büyüten ve yüceltenlere has olduğunu bildirmektedir. Hemen ardın
dan nefsini kötülüklere gömüp saklayan, onu işlediği günahlarla küçük düşüren, 
alçaltan ve yok edenlerin zarar edip hüsrana uğradığına ve mutsuzluğuna hük
metmektedir. Doğrusunu Yüce Allah bilir.943 

Ayetin anlamı şudur: Nefsini Allah' a  itaat ve ibadetle yücelten, geliştiren, 
büyüten ve açığa çıkaran kurtulmuştur. Allah' a  isyan i le nefsini küçülten , alçaltan 
ve onu kötülüklere gömüp saklayan da zarar etmiştir. Ayette geçen "Dessaha" 
sözcüğünün aslı, gömmek, gizlemek ve saklamaktır. "Em yedüssühü fi' t-türab" 
(Yoksa onu toprağa mı gömsün?)944 ayeti bu anlama delalet etmektedir. Günah 
işleyen, nefsini günaha gömer; yaptığı kötülük nedeniyle insanlardan gizlenir, 
yerini saklar. Böylece hem kendi yanında, hem Allah katında hem de insanların 
yanında kendini alçaltmış olur. Buna karşılık Allah ' a  itaat ve iyilik, nefsi yüceltir, 
büyütür ve geliştirir. Öyle ki onu en üstün, en yüce, en büyük ve en temiz kişi 
haline getirir. Bununla beraber o, Allah karşısında daha zelil, daha hakir ve daha 
küçüktür. O Allah karşı duyduğu bu zillet ve alçaklık ile , bu üstünlüğü, yüceliği ve 
büyüklüğü elde etmiştir. Allah'a isyan gibi nefsi küçültüp alçaltan bir şey yoktur; 
Allah'a itaat gibi nefsi yücelten, büyüten ve üstün kılan bir şey de yoktur.945 

Allah bu ayetle ,  kula iyilik ve kötülüğü ilham edenin kendisi olduğunu haber 
vermektedir. İlham, bazı müfessirlerin söylediği gibi sadece bilgi ve beyan ile 
kalbe gelen mana değildir; o, kalbe atılan, içe doğan bilgidir. Çünkü bir şeyi baş
kasına öğreten ve onu bilgi sahibi yapan için "Bunu ona ilham etti" denilmez. 
Arap dilinde bu tür bir ifade şekli yoktur. 

İbn Zeyd' in bu ayet hakkında söylediği "Allah ona iyilik ve kötülüğü ilham 
etti; ona bu yeteneği verdi" sözü doğrudur. İmran b. Husayn'm rivayet ettiği şu 
hadis , bu anlamı güçlendirmektedir. Müzeyne ya da Cüheyne kabilesinden bir 
adam Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- yanma gelerek şöyle dedi: Ey 
Allah' m  resulü! İnsanların yaptıkları bu işler ve çalışmalar, önceden belirlenen bir 
kadere göre mi yapılmaktadır? Yoksa insanlar, peygamberlerinin getirdiklerini 
yeni baştan mı yapmaktadırlar? Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- :  "Hayır, 
onlar kaderlerinde yazılı olana (olup bitene) göre amel yapmaktadırlar" deyince, 
adam: "O halde bu amel (iş , çalışma) neden?" dedi . Bunun üzerine Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Allah, kulu iki menzilden biri için 
yaratmıştır; onu, bu menzillerin ehlinin yaptığı işte istihdam eder. Bunu, Allah'm 
kitabındaki 'Nefse ve  ona şekil verene, sonra da  ona iyilik ve kötülüğü ilham 
edene . . . ' ayeti tasdik etmektedir. "946 

943 Medaricü's-salikin, 2/381 .  
944 en-Nahl, 16/59. 
945 el-Cevabü'l-kafi, s .  1 1 1 - 1 12 .  
946 Müslim, Kader, 5/504; Ahmed, 4/438; et-Taberi, tefsir, 30/2 1 1 .  
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Allah resulünün -sallallahu aleyhi vesellem-, amellerin önceden belirlenen bir 
kaza ve kadere göre gerçekleştiğini haber vermesinin ardından bu ayeti okumuş 
olması, ilhamdan maksadın sadece bilgi ve beyan olmadığına, onun önceden 
belirlenen kaza ve kadere göre geldiğine (kullanıldığına) delalet eder. Oysa bilgi 
ve beyan, kaderde önceden belirlenen şeyin gelişini ve gerçekleşmesini zorunlu 
kılmaz. Ayeti, bilgi ve öğretim ile açıklayan ilk dönem müfessirler, bununla kader
de belirlenen şeyin gerçekleşmesini zorunlu kılan bilgiyi kastetmiş; sadece bilgiye 
sahip olmayı kastetmemişlerdir. Çünkü böyle bilgi, ilham olarak adlandırılmaz.947 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "(Allah) onun sonucundan korkmaz. " 

Yüce Allah bu ayette, düşmanlarını yok ettikten sonra meydana gelecekler
den asla korkmadığını ve insanlar gibi olmadığını bildirmektedir. Çünkü insanlar, 
düşmanından intikam aldıktan sonra bu yaptıklarının sonucunda ya Allah'tan 
ya da düşmanlarının taraftarlarından korkarlar. Oysa bu, Allah için kesinlikle 
muhaldir. Zira korku, bilgi, güç ve irade eksikliğini kapsar. 

Bilgi eksikliği: Bir şeyin olmayacağını bilen, o şeyden korkmaz. Bir şeyin 
olacağını bilen ise ,  eğer kurtuluştan kesin ümit kesmişse yine korkmaz. Şayet 
korkarsa, bu korkusu umutlunun kotkusundan oldukça farklıdır. 

Güç eksikliği: Bir şeyden korkan, onu başından savacak güce sahip olmadığı 
için korkar. Eğer onu savacak güce sahip olduğunu kesin olarak bilseydi, ondan 
korkmazdı. 

İrade eksikliği: Korkan bir kimsede korku duygusu, onun irade ve isteği dı
şında meydana gelir. 

Bütün bu eksiklikler, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, O'nun irade ve 
dilemesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmeyen, her dilediği olan dilemediği hiçbir 
şey olmayaıı biri için imkansız ve muhaldir. Bu sıfatlar, Yüce Allah' ın sevmediği, 
nefret ettiği ve öf. �elendiği şeylerin gerçekleşmesine mani değildir. Çünkü bu sı
fatlar, O'nun ne ilminde ne gücünde ve ne de iradesinde bir eksiklik gerektirmez. 
Aksine O'nun mükemmelliğine delalet eder. Çünkü bunların sebebi, O'nun bu 
şeylerin çirkin, kötü ve fen0- şe)er olduğunu bilmesidir. Kötü fiille ilgili bilginin 
önemi arttıkça, bu fiile duyulan nefret ve öfke daha da güçlenir. Bu yüzden Yüce 
Allah, peygamberini öldüren ya da peygamberin kendisini öldürdüğü kimseye 
öfkesi daha da şiddetlenir.948 

947 Şifaü'[-alll, S. 55 . 
948 es-Sevaikü' l-mürsele, 4/l 144-1445. 
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LEYL SURESi 
[21 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Andolsun, örtüp bürüdüğü zaman geceye; 

2. Ağarıp açıldığı zaman gündüze; 

3. Erkeği de dişiyi de yaratana ki; 

4. Şüphesiz sizin yapıp ettikleriniz çeşit çeşittir. 

5. Artık kim (infô.k edip) verir ve sakınırsa, 

6. O el-Hüsnô. 'yı da doğrularsa; 

7. B iz de ona kolay olanı kolaylaştırırız; 

8. Amma kim cimrilik eder ve kendisini m üstağni görür, 

9. O el-Hüsnô. 'yı da yalanlarsa; 

1 O. Biz de ona en zor olanı (isyanı) kolaylaştırırız. 

1 1 .  Alçaldığı zaman malı kendisine fayda vermez. 

12. Hidayete iletmek şüphesiz ki Bize aittir. 
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Bu ayetler, Allah' ın koyduğu kuralı ve yapılan çalışmaların karşılığını açık
lamaktadır. Birinin kolay olana ötekinin zor olana kolaylaştırılmasında kaderin 
derin hikmetini zikretmektedir. Kulun, yaptığı çalışmaya göre sonucun kolaylaş
tırılacağını ve Allah'ın hiç kimseye haksızlık yapmayacağını haber vermektedir. 
Allah bu ayetlerde, kolay olanı kolaylaştırmak için üç sebep zikretmektedir. 

Birinci sebep: Kulun vermesi. Sınırsızlık ve genelliği ifade etmek için fiilin 
mefulu (yüklemin tümleci) zikredilmemiş, hazfedilmiştir. Yani Allah' ın vermeyi 
emrettiğini ve kendi gönlünden kopanı isteyerek ve severek veren demektir. Bu, 
kişinin kendi gönlünden verdiği şeyleri kapsadığı gibi, iman, ibadetler, samimiyet 
ve ihlas, tevbe, şükür, iyilik yapma; malıyla, diliyle ve bedeniyle başkasına yararlı 
olma, niyet ve maksat gibi amelleri de kapsar. Böylece o kişinin nefsi, itaatkar 
ve çaba harcayan bir nefis olur; asi ve cimri bir nefis olmaz. İtaatkar nefis, iyilik 
yapan ve yararlı olan nefistir; yapısında iyilik yapma, başkasına yararlı olma ve 
yardım etme vardır. İyiliği ve yararı hem kendine hem de başkasına dokunur. O, 
insanların su içerek, hayvanlarını ve ekinlerini sulayarak yararlandıkları bir pınar 
gibidir. İnsanlar bu pınardan diledikleri gibi yararlanırlar. Pınar bu yararlar için 
onlara kolaylaştırılmış, emirlerine verilmiştir. İyi insan da bu şekilde, bulunduğu 
her yerde sadece iyilik ve yarar için vardır; o, iyilik ve yararın emrindedir. Bunun 
karşılığı ise , kendisi vermenin ve iyiliğin emrinde olduğu gibi Allah' ın da onu 
kolay olana kolaylaştırması ve başarılı kılmasıdır. 

İkinci sebep: Takva; yani Allah ' ın yasakladıklarından sakınma. Kolay ola
na ulaşmanın ve başarılı olmanın en büyük sebeplerinden biri budur. Bunun aksi 
ise , zor olana sürüklenmenin sebebidir. Takva sahibi olana, dünya ve ahiret işle
rinde kolaylık vardır; takvayı terk edene ise, dünyada bazı işlerinde kolaylık olsa 
da ahiretteki işlerinde, takvayı terk etme durumuna göre zorluklar vardır. Dünya 
işlerindeki kolaylık ise, şayet Allah' ın yasaklarından sakınmış olsaydı bu kolay
lıklar daha güzel ve mükemmel olurdu. Eğer bu dünyada kendisine kolaylık tak
dir edilmemişse, Allah ona, takvaya uymadan elde ettiği dünyevi kolaylıklardan 
daha yararlı kolaylıklar sağlar. Güzel bir yaşam, gönül rahatlığı, iç huzur, manevi 
zevk ve ruhani mutluluk, dünyadaki nimetlerin en büyüğü ve üstünüdür. Bunlar, 
dünya ehlinin yaşadığı zevk ve eğlencelerden çok daha yücedir. 

Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Kim Allah 'tan korkup-sakınırsa, ona 
işinde kolaylık verir ."953 Bu ayette Allah, kendinden korkup-sakınan kimselere 
başkasına sağlamadığı kolaylıklar sağlayacağını haber vermektedir. 

Başka bir ayette Allah şöyle buyurmaktadır: "Kim Allah 'tan korkup-sakınırsa, 
(Allah) ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandınr."954 
Bu ayetlerde, kişinin takva ile bu nimetlere kavuşabileceği haber verilmektedir. 

953 et-Talak, 65/4. 
954 et-Talak, 65/2-3. 
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Diğer bir ayette ise Allah şöyle buyuruyor: "Kim Allah 'tan korkup-sakın ırsa, 
(Allah) onun kötülüklerini örter ve ecrini büyütür. "955 Bu nimetlere kolaylıkla ka
vuşmak da ancak Allah' ın yasaklarından sakınmakla, sevdiği ve hoşnut olduğu 
şeyleri vermekle mümkün olur. 

Yine Allah şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Eğer Allah 'tan korkup
sakınırsanız, O size furkanı  (iyi ile kötüyü ayırdedecek anlayışı) verir; kötülükle
rinizi örter ve sizi bağışlar . . . .  "956 Bu ayette de, kurtuluşu, yardımı, bilgiyi, nuru, 
hak ile batılı birbirinden ayırmayı, kötülüklerin örtülmesini ve günahların ba
ğışlanmasını içeren furkan da -ki bu, aynı zamanda kolaylığın doruğudur- yine 
takvaya (Allah' ın emir ve yasaklarına uymaya) bağlanmaktadır. 

Bir başka ayette Allah şöyle buyuruyor: "Allah 'tan korkup-sakınınki, kurtu
luşa eresiniz."957 Bu ayette , zorluğun zirvesi şakilik olduğu gibi kolaylığın zirvesi 
de takva ile elde edilebilecek kurtuluş olduğu belirtilmektedir. 

Yüce Allah bir d iğer ayette ise şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah 'tan 
korkup-sakın ın ve Peygamberine inanın ki, O da size rahmetinden iki kat ver
sin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağış/asın . "958 Allah bu 
ayette, takva (kendisinden korkup-sakınma) karşılığında üç şey garanti etmek
tedir. Bunlar: 

Bir: Onlara, biri dünyada öteki ahirette olmak üzere rahmetinden iki kat 
(pay) vermek. Belki de ahiretteki paylarını daha da katlar ve daha fazla verir. 

İki: Onlara, karanlıklarda kendisiyle yürüyecekleri bir nur-ışık vermek. 

Üç: Günahlarını bağışlamak. 

Bu, kolaylığın zirvesidir. Allah, takvayı her kolaylığın sebebi yaparken, onu 
terk etmeyi de her zorluğun sebebi yapmıştır. 

Üçüncü sebep: En güzeli tasdik etmek. Ayette geçen "en güzeli" ifadesi, 
tevhid kelimesi olan "La ilahe illallah" ile; Cennet ile ve geride güzel bir şey bı
rakmakla tefsir edilmiştir. Tüm bunlar, ilk dönem müfessirlerin görüşleridir. Bu 
her üç görüş de, en faziletli amellere ve en güzel karşılığa (sevaba) dayanmak
tadır. Onu "La ilahe illallah" tevhid kelimesi ile tefsir eden, bütünü kapsayan 
tekil bir ifadeyle tefsir etmiştir. Çünkü "La ilahe illallah" sözünü gerçek manada 
tasdik etmek, bu sözün içerdiği bütün manaları, da!L:ı.rı ve parçaları tasdik etmeyi 
zorunlu kılar. 

Dinin temel ve yan bütün ilkeleri, bu sözün birer parçasıdır. Dolayısıyla kul, 
Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve O'nunla buluşmaya inan-

955 et-Talak, 65/5. 
956 el-Enfal, 8/29. 
957 Aı-i İmran, 3/130. 
958 el-Hadid, 57/28. 
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madıkça, gerçek manada onu tasdik etmiş olmaz. Alemlerin Rabbi olan Allah' ın 
celal sıfatlarına ve kemal vasıflarına inanmadıkça, gerçekten Allah' a  iman etmiş 
mümin bir kul olmaz . İlahi sıfatların Allah' ın dışında hiçbir varlıkta bulunmadı
ğına ve Allah'tan başka ilah olmadığına inanmadıkça, bunu aklına ve kalbine 
kesin olarak yerleştirmedikçe mümin olamaz. Allah' ın yücelik sıfatlarını , O'nun 
söz ve konuşmasını, arş üzerine istiva edişini , güzel söz ve salih amelin O'na yük
seldiğini, İsa Mesih' i kendi katına yükselttiğini, Hz. Peygamberi miraca çıkardığı
nı, gökten yere her işi Allah' ın düzenleyip yönettiğine, sonra her işin onun katına 
çıktığına inanmayan, özetle Allah'ın kendi zatını ve Hz. Peygamberin O'nu tanıt
tığı şekilde bütün sıfatlarına inanmayan gerçek bir mümin olamaz. 

Allah' ın her şeyi yarattığına, her şeye kadir olduğuna, her şeyi bildiğine, kı
yamet gününde bedenleri bulundukları kabirlerden kaldırıp dirilteceğine inanma
yan, gerçek manada tevhid kelimesini tasdik etmiş, ona inanmış olmaz. Allah ' ın 
varlıkları başı boş yarattığına, peygamberlerin diliyle onlara emirler vermediğine 
ve yasaklar koymadığına inanan, bu sözü tasdik etmiş olmaz. Aynı şekilde bu 
sözü tasdik etmek, ona boyun eğmeyi, getirdiği yükümlülükleri (ki bunlar, bu 
sözün ayrıntıları olup İslam dininin belirlediği kurallardır) kabul etmeyi, verdiği 
bütün haberleri tasdik etmeyi, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmayı gerek
tirir. La ilahe illallah sözünün ayrıntıları özetle böyledir. Gerçek manada bu sözü 
tasdik eden, bütün bunları kabul etmeli ve onlara uymalıdır. İnsanlar, can ve mal 
güvenliği ancak bu sözle ve onun gereklerini yerine getirmekle güvence altına 
alabilirler. Azaptan kurtuluş da yine ancak bu sözle ve gereklerine uymakla elde 
edilebilir. Dünyada ve ahiretteki ceza, bu sözü terk etme ya da onun gereklerir 2 
uymamaktan kaynaklanır. 

"En güzeli" ifadesini Cennet'le tefsir edenler ise, onu en üstün ve en mü
kemmel mükafat türü ile tefsir etmiş olurlar. Onu, "Geride güzei bi,. şey bırakma" 
şeklinde tefsir edenler ise, mükafatın sadece bir çeşidi ile tefsir etmiş olurlar. Bu, 
dünyadaki mükafattır; Cennet ise ahiretteki mükafattır. Buna göre "En güzeli 
tasdik etmek" , imana ve mükafata inanmaya dayanır. Ama iyi düşünüldüğünde, 
bu ifadenin her iki tefsiri de kapsadığı anlaşılır. 

Bu üç sözcüğün -verme, takva ve en güzeli tasdik etme- içerdiği ilim ve amel
leri bir düşün . Bunlar aynı zamanda hidayet ve hak dinin ilkelerini de içerir. 

Nefsin (ruhun) üç tür gücü vardır. Bunlar, verme ve paylaşma gücü, kaçın
ma ve tutma gücü ile anlama ve idrak gücüdür. Nefiste ayrıca bilgi ve duygu 
gücü vardır. Bunun peşinden sevgi ve irade gücü ile öfke ve nefret gücü gelir. 
Nefsin huzur ve mutluluğu bu güçlere bağlıdır. Bu güçlerin bozulması halinde, 
nefsin huzuru ve mutluluğu bozulur. Bilgi ve duygu gücünün bozulması, en gü
zeli yalanlamayı; sevgi ve irade gücünün bozulması , verme ve paylaşmaktan 
vazgeçmeyi; öfke ve nefret gücünün bozulması da, takvayı (Allah'a karşı gelmek
ten sakınma) terk etmeyi gerektirir. Buna karşılık sevgi ve irade gücü, emredileni 
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vermekle; öfke ve nefret gücü, yasaklanandan sakınmakla; bilgi ve duygu gücü 
de, tevhid kelimesini, hukukunu ve mükafatını tasdik etmekle tamamlandığında, 
kişi nefsini arındırıp-temizlemiş olur, onu her türlü kolaylığa hazırlamış olur. Böy
lece nefse, en kolay olan kolaylaştırılmış olur. 

İslam dini üç temel ilke üzerine kuruludur; emredilenleri yapmak, yasakla
nanları terk etmek ve haber verileni tasdik etmektir. Veya şöyle de denilebilir: 
Din, talep ve haberdir. Talep iki türlüdür; bir fiilin yapılmasını talep etme ve bir 
fiilin yapılmamasını, terk edilmesini talep etme. 

Yukarda geçen üç sözcük, dinin bütün mertebelerini kapsar. Buna göre; ver
mek, emredileni yapmak; takva, yasaklananı terk etmek; en güzeli tasdik etmek 
ise, haber verileni tasdik etmektir. Böylece bu sözcükler, dinin temel ilkeleriyle 
örtüşmüş olmaktadır. 

İnsanlardan en kamil olanı ,  bu üç ilkenin kendisinde tam olarak bulunduğu 
kimsedir. İnsanda, bu ilkelerin tamamı veya bir kısmının eksikliğine göre eksiklik 
vardır. Kimi insanlarda, verme ve paylaşma gücü vermeme ve terk etme gücün
den daha üstün ve güçlüdür. Bu durumda ondaki terk gücü, verme gücünden 
daha zayıftır. Kimi insanlarda ise , vermeme ve terk gücü verme ve paylaşma 
gücünden daha üstün ve güçlüdür. Kimi insanlarda da tasdik etme gücü, verme 
ya da vermeme gücünden daha kuvvetlidir. Bu durumda ondaki bilgi ve duygu 
gücü, irade gücünden daha güçlü ve üstündür. Bu durumun tersi de doğrudur. 
Dolayısıyla insandaki eksiklik, bu üç ilkenin insandaki eksikliğine göre değerlen
dirilir. Bu ilkelerin ondaki eksikliğine göre de kolaylığa ulaşmaktan kaybeder. Bu 
üç ilkenin eksiksiz bulunduğu kimseye her kolaylık kolaylaştırılır. 

İbn Abbas, "Ona kolay olanı kolaylaştıracağız" ayetini, "Onu kolay olana, 
iyilik ve hayra hazırlayacağız; böylece ona iyi amelleri kolaylaştıracağız" şeklinde 
tefsir etmiştir. 

Mükatil, el-Kelbi ve el-Ferra ise bu ayeti, "Ona, salih amele dönmeyi kolay
laştıracağız" şeklinde açıklamışlardır. 

Kolaylık, gerçekte yakınlık belirten arkadaşlık ve kolaylıkla gerçekleşen ya
rarlı durum anlamındadır ve zorluğun zıddıdır. Bu, kişinin iyilik ve sebeplerine 
müyesser kılınması, böylece iyiliğin icra olması; onun kalbine, eline, diline ve 
bütün azalarına kolay gelmesi anlamı da içerir. Bu sayede bütün iyi özellikler ona 
kolay gelir, kendisine boyun eğer, ona isyan etmez ve zor gelmez. Çünkü bu hal, 
ona hazır hale getirilmiştir; onun bunları yapması kolaylaştırılmıştır. O da bu yola 
kolaylıkla girer, ilim ve amel olarak ona öncülük yapılır, yol gösterilir. Sen bu yola 
girip onda ilerlediğinde, hakkında şöyle söylenen kimse olursun :  

Görünüşü (gidişi) ne güzel; kısmeti, 
Dünyaya da dine de uyuyor. 
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Kim de cimrilik eder (yani, emredileni yapmayarak verme ve irade 
gücünü yok ederse) ve kendini müstağni görürse (yani, Rabbinden 
sakınmayarak, yasaklanana uymayıp vermeme ve terk etme gücünü 
yok ederse) ve en güzeli de yalanlarsa (yani, iman ve mükafatını tasdik 
etmeyerek bilgi ve duygu gücünü yok ederse), biz de ona en zor olanı 
kolaylaştıracağız. 

Ata, "Biz de ona en zor olanı kolaylaştıracağız" ayetini, "Ben, onun kalbi 
ile Bana ve peygamberime iman etmenin arasına gireceğim" şeklinde; Müka
til , "Ona iyilik yapmayı, sadaka vermeyi zorlaştıracağız" şeklinde; İkrime ise, 
İbn Abbas'tan rivayet ederek "Ona kötülük yapmayı kolaylaştıracağız" şeklinde 
tefsir etmiştir. el-Vahidi, bu ayet hakkında şunları söylemiştir: "Doğru olan gö
rüş budur. Çünkü kötülük, azaba götürür. Bu, zorluğa yakın olup ona arkadaş 
olmak demektir. İyilik ise insanı kolay olana ve Cennet'te rahat etmeye götürür. 
Bu da kolay olana yakın olup ona arkadaş olmak demektir. Dolayısıyla ayet, 
"Onu kötülük için hazırlayacağız. Böylece kötülük, onun elleriyle icra olacak" 
anlamındadır. "  

el-Ferra ise ayet hakkında şöyle demiştir: "Araplar, birinin koyunu doğuma 
hazırlanıp doğurma vakti yaklaştığında ''ı:.ı':>U � ...:.ı .r-! .lı" derler. Koyun doğurup 
sütü bol olduğunda da aynı ifadeyi kullanırlar. Bunu, "Koyun, sahiplerine kolay
lık getirdi" anlamında söylerler. 

En zor olanı kolaylaştırmak iki şekilde olur: 

Bir: Allah' ın, insanla iyilik sebepleri arasına girmesi. Böylece kötülük yap
mak, insanın kalbine, niyetine, diline ve organlarına kolay gelir. 

İki: Allah' ın ,  insanla iyilik nedenleri arasına girdiği gibi onunla en kolay 
mükafat arasına girmesi. 

Şayet, "Takva ile müstağni görme, nasıl karşılaştırılabilir? Kulun, bir an bile 
Rabbinden müstağni olması mümkün mü?" denilirse, buna şöyle cevap verile
bilir: Aslında bu, en güzel karşılaştırma şeklidir. Çünkü takva sahibi, kendi fakir
liğini, muhtaçlığını ve Rabbine duyduğu şiddetli ihtiyacı düşününce, O'na karşı 
gelmekten sakınır; yasaklarını çiğneyerek O'nun gazabına, öfkesine ve cezalan
dırmasına uğramaktan kaçınır. Zira birine şiddetle muhtaç olan bir kimse, büyük 
bir titizlikle muhtaç olduğu kişinin öfkesine, gazabına ve cezalandırmasına uğra
maktan kaçınır; onun hoşlanmadığı şeylerden uzak durur; sevdiği ve tercih ettiği 
fiilleri kararlılık ve azimle yapmaya büyük özen gösterir. Burada takvanın istiğna 
ile karşılaştırılması, takvayı terk edenin vahim ve iğrenç durumunu belirtmek ve 
onu şiddetle kötülemek içindir. Çünkü o, Allah'tan başka sığınağı olmadığına 
inanan, bir an bile kendisini O'nun varlığından, lütuf ve ihsanından müstağni 
görmeyen fakirin yaptığını değil; kendisini Rabbinden müstağni görenin yaptı-
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ğını yapmıştır. Allah' a  andolsun ki , bu karşılaştırma ne kadar güzel ve yerinde
dir. Bütün iyilikleri ve sebeplerini, bütün kötülükleri ve nedenleri kapsayan bu 
ayetler, ne derin anlamlar içermektedir. Yüce kelamı ile kullarının özelliklerini 
açıklayan ve bunları insanlar için ortaya koyan Allah ne yücedir! İnananlar bu 
özellikleri görüp bildikten sonra, artık başka bir açıklama istemezler; hakkı batıla, 
doğruyu yalana değişmezler. 

Bu ayetler, kader meselesini kesin bir sonuca bağlamakta; bu konudaki her 
karışıklığı ve sorunu ortadan kaldırmaktadır. Allah' a  hamdolsun, bunu anlayabi
len için durum apaçık ortadadır. Zira Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, ken
disine yöneltilen ve insanların kader konusunda dillerinden düşürmedikleri soru
ya, son sözle cevap vererek sorunu çözmüştür. Buhari ve Müslim'in Hz. Ali 'den 
rivayet ettikleri sahih bir hadis-i şerifte Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-: "Her 
birinizin Cennet ve Cehennem'deki yeri mutlaka bilinmiştir (bellidir) " buyurun
ca, kendisine: "Ey Allah'ın resulü! O halde çalışmayı bırakıp bizim için yazılan 
kitaba dayanmayalım mı?" denildi . Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-: "Hayır; 
çalışın, çünkü herkes, yaratıldığı şeye müyesser kılınmıştır" buyurdu. Ardından 
şu ayetleri okudu : "Artık kim verir ve sakın ırsa ve en güzeli de tasdik ederse, biz 
de ona en kolay olanı kolaylaştıracağız. "959 . 960 

Bu hadis, kaderiye ve cebriye mezhebinin görüşünü reddetmekte; kader ve 
meşruiyetini ,  bir şey henüz olmadan onunla ilgili Allah' ın bilgisini içeren ilk ki
tabın varlığını, mükafat ve ceza gerektiren fiilin Allah tarafından yaratılışını ispat 
etmektedir. Bu, fiilin Allah tarafından yaratılışını mutlak manada kabul etmeyen 
kaderiye mezhebinin temel ilkelerini geçersiz kılmaktadır. Bunlardan, mükafat ve 
ceza gerektiren fiilin başlangıç dışında Allah tarafından yaratıldığını kabul eden, 
kendi ilkesini yıkmış ve kuralını bozmuş olur. Zira Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- , Yüce Allah' ın kendisine haber verdiği gibi, kulun, 'Yaratıldığı şeye mü
yesser kılındı'ğını ve mücber (zorlanan) olmadığını haber vermektedir. Cebr ve 
mücber, sonradan ortaya çıkmış bidat sözcüklerdir. Oysa müyesser (kolay olan, 
kolaylaştırılmış, kolay yapılan) ,  Kur'an ve sünnete dayanan bir sözcüktür. 

Hadis ayrıca sahabenin, dini ilkeleri diğer insanlardan daha fazla bildiğine; 
çünkü onların, bu bilgilerini Allah ' ı  bütün varlıklardan daha iyi tanıdığında şüphe 
olmayan Hz. Peygamberden aldıklarına delalet etmektedir. Sahabeler, herhangi 
bir konuda karşılaştıkları bir sorunu hemen Allah resulüne -sallallahu aleyhi vesel
lem- soruyor; o da sorunu çözecek şekilde onlara cevap veriyor ve doğru olanı 
açıklıyordu. Dolayısıyla dini ilkeleri gerçekten çok iyi bilenler onlardır; bidat ve 
heva ehli kelamcılar ile onların peşinden gidenler değildir. 

959 el-Leyi, 92/5-7 .  
960 Buhari, tefsir, 8/579 ve kader, 1 1/503; Müslim, kader, 5/501 -502. 



Bütün bunların yanında yukarıdaki hadis-i şerif, Hz. Peygamberin, dinin te
mel ilkeleri konusunda Kur'an'dan ayetlerle delil getirdiğine ve sahabeleri de bu 
yöntemi kullanmaya yönlendirdiğine işaret etmektedir. Bu yöntem, dinin temel 
ilkeleri konusunda Allah'ın ve resulünün sözünün kesin bilgi ifade etmediğini; 
Allah' ı ,  isimlerini , sıfatlarını ve fiillerini bu sözlerle tanımanın caiz olmadığını 
iddia edenlerin aksini ispatlamaktadır. Onlar bu görüşlerini şu sözle özetlerler: 
"Lafzi deliller, kesin bilgi (yakin) ifade etmez."  

Hadis ayrıca; bütün insanların mutluluk için yaratıldığını ancak yaratılma
dıkları bedbahtlığı seçtiklerini iddia edenlerin aksine, bazı insanların mutluluk 
için bazılarının ise bedbahtlık için yaratıldığını açıklamaktadır. Bununla birlikte 
hadis, sebeplerin varlığını da ispat etmekte ve kulun, kendisini yaratıldığı şeye 
götüren sebeplere müyesser kılındığını belirtmektedir. Aynı zamanda hadiste, 
sünnetin kitaptan alındığını ve onun kitaba uygun olduğunu gösteren delil vardır. 
Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Hayır; çalışın, çünkü herkes, yaratıldığı 
şeye müyesser kılınmıştır" sözü ile, Yüce Allah ' ın "Artık kim verir ve sakınırsa 
ve en güzeli de tasdik ederse, biz de ona en kolay olanı kolaylaştıracağız" sözü 
arasındaki mutabakatı; din ile kaderin, sebep ile müsebbibin (sebep olan) nasıl 
birbiriyle uyumlu olduğunu düşün . 

Hz. Peygamberin irşad ettiği bu yöntem, Allah'ın, kullarını hatta hayvanları 
dahi üzerinde yarattığı yöntemdir. Dünyanın yararları ve imarı ancak bunun
la gerçekleşir. Şayet herkes, "Benim için ne takdir edilmişse, o bana mutlaka 
gelecektir; eğer bana bir şey takdir edilmemişse, onu da elde etmek mümkün 
değildir. O halde ne çalışır ne de hareket ederim" derse, böyle söyleyen akılsız 
cahillerden sayılır. Bu düşüncenin kalıcı olması mümkün değildir. Bu iddiada 
bulunan bir kimse, yeme, içme, giyinme, barınma, hayatını tehdit eden ve çıkar
larına zarar veren şeylerden kaçma gibi belirli bir konuda hiçbir şey yapmadan 
hareketsiz mi kalır? Yoksa kendisini ,  Hz. Peygamberin söylediği "Çalışın, çünkü 
herkes, yaratıldığı şeye müyesser kılınmıştır" sözünden asla ayrılmaz mı bulur? 
Dünyevi işlerde ve ondan yararlanma sebeplerinde durum bu ise, o halde ahiret 
işlerinde, oradaki mutluluk ve kurtuluşa götürecek sebeplerde bunu yok sayma
nın gerekçesi nedir? Dünyanın ve ahiretin Rabbi bir değil mi? Öyleyse bu, Rab
bin dininde, emir ve yasaklarında nasıl geçersiz kılınıp, kulun iradesine, arzu ve 
isteklerine bırakılabilir? Bu, tam bir zulüm ve cehalet değil midir? İnsan, gerçek
ten pek zalim ve pek cahildir; kendisine zulmeden ve Rabbini tanımayandır. Hz. 
Peygamberin işaret ettiği ve ardından okuduğu ayetler, Allah'ın akıl sahiplerinin 
akıllarına yerleştirdiği, hayvanlar dahil bütün varlıkların yaratılışlarına koyduğu, 
bütün peygamberlerini gönderdiği ve bütün kitaplarında indirdiği gerçeğe tama
men uygundur. 

Kulun sadece kadere dayanıp hiçbir şey yapmaması , dini kuralları bozacağı 
gibi dünyadaki dengeleri ve maslahatları da bozacaktır. Böylece hem din hem de 
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dünya düzeni bozulur. Bundan da ancak, dini kuralları kaldırmak isteyen, emir 
ve yasakların bağını boynundan çıkaran kimseler yararlanır. Çünkü bu, Allah' ın 
emir ve yasaklarını reddeden, onun kaza ve kaderini inkar ederek şeriatına karşı 
çıkan putperest kardeşlerinin bıraktığı mirastır. Yüce Allah, kitabının pek çok ye
rinde onlardan şöyle bahseder: 

"Şirk koşanlar diyecekler ki: ''Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne de ata
larımız. Ve biz, h içbir şeyi de haram kılmazdık. " Onlardan öncekiler de, b izim 
acı azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanlamışlardı. De ki: "Sizin yanınızda, bize 
çıkarabileceğiniz bir b i lgi m i  var? Yoksa siz sadece zanna uyup tahminde buluna
rak açıkça yalan mı söylüyorsunuz? De ki: en üstün kesin delil, Allah 'ındır. Eğer 
dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi. "961 

"Şirk koşanlar dediler ki: ''Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız O'nun 
dışında hiç bir şeye ibadet etmezdik ve O 'nsuz hiç bir şeyi haram kılmazdık. " 
Onlardan öncekiler de zaten böyle yapmıştı. Şu halde peygamberlere, apaçık 
tebliğden başka bir şey düşer mi?."962 

"Dediler ki: "Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. " Onların bu hususta 
bir bi lgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. "963 

"Onlara: ''Allah 'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın" denildi
ğinde, kafirler müminlere: ''Allah 'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi 
doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir  sapıklık içindesin iz" dediler. "964 

Eğer, "Verme, takva ve en güzeli tasdik etme, kolaylık ise, hatta kolaylığın 
temeli ise, bunları kula ilk olarak kolay yapan, zıtlarını da zor yapan kimdir?" de
nilirse, buna şöyle cevap verilir: İyilik ve kötülüğün sebeplerini kul için kolaylaş
tıran Yüce Allah'tır. Allah, kullarını iki kesim olarak yaratmıştır. Kimini mutluluk 
ehli olarak -ki bunları kolay olana müyesser kılmıştır-, kimini de bedbaht ehli 
olarak -ki bunları da zor olana müyesser kılmıştır- yaratmıştır. Mutluluk ehlini, 
yaratıldıkları amaca götürecek sebeplerde kullanmıştır. Zira bunlar, bu amaçtan 
başkasına uymazlar. Aynı şekilde bedbahtları da yaratıldıkları amaca ulaştıracak 
sebeplerde kullanmıştır. Bunlar da, bu amaçtan başkasına uymazlar. Allah' ın, üs
tün hikmeti ile sevap ve mükafatını ona uygun olmayan yakışıksız yere koyması 
mümkün olmadığı gibi, cezayı da ona uygun olmayan yere koyması mümkün 
değildir. Eşsiz hikmet sahibi Allah'ın böyle bir şey yapması imkan dışıdır. Misk 
kokusuyla dışkının yerini aynı yapan, şüphesiz akılsızların en akılsızıdır. 

961 el-En'am, 6/148- 149. 
962 en-Nahl, 16/35. 
963 ez-Zuhruf, 43/20. 
964 Ya-sın, 36/4 7 .  
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Eğer, "Öyleyse neden birine üstünlükten başkası uymazken, diğerine alçak
lık ve zilletten başkası uymuyor?" denilirse, deriz ki: "Bu, ancak cahil birinin 
soracağı ve cevabı hak etmeyen bir sorudur. Çünkü soru sahibi sanki , "Allah 
neden şunu şunu yarattı?" diye sormaktadır. 

Şayet, "Buna rağmen, bu cahile verilecek bir cevap yok mu?" denilirse , 
deriz ki : "Evet, var. Allah, bir hikmete binaen eşyaları zıtlarıyla birlikte yaratmayı 
dilemiştir. O, lazım (gerekli, zorunlu) şeyleri zıtlarıyla birlikte yaratmıştır. Mutlak 
üstünlük ve mükemmellik işte budur. Allah, yüksekliği zıddı olan enginlikle, gece
yi de zıddı olan gündüzle beraber yaratmıştır. Bu varlığın mükemmelliği, sıcaklık 
ve soğukluk, rutubet ve kuruluğa bağlıdır. , Sağlık ve hastalık, arzu ve isteklerin 
farklı oluşu, canlı varlıkların tabiatı gereğidir. Dolayısıyla zıddı olmayan bir şeyin 
var olması , imkan dışıdır. Zıtlar yaratılmamış olsaydı , Yüce Allah'ın kudret, dile
me ve hikmetinin eksiksiz oluşu bilinemez; O'nun isim ve sıfatlarının hükümleri 
ortaya çıkmazdı .  Oysa bu hükümlerin ve etkilerinin mutlaka ortaya çıkması gere
kiyordu. Çünkü bu, üstün kusursuzluğun ve tam hakimiyetin gereğiydi. Mesela, 
Allah ' ın el-Melik sıfatının hakkını versen -ki, buna gücün yetmez-, yaratma, emir 
ve yasaklama, sevap ve ceza, verme ve vermemenin , el-Melik sıfatının bir gereği 
olduğunu bilirsin. el-Melik sıfatının, kesinlikle bütün bunları gerektirdiğini ve bu 
sıfatı yok saymanın imkansız olduğunu anlarsın. Öyleyse gerçek el-Melik sıfatı , 
peygamberler göndermeyi , kitaplar indirmeyi, kullarına emirler verip yasaklar 
koymayı, onları mükafatlandırıp cezalandırmayı, mükafatı hak edenleri ödül
lendirip ceza ve aşağılamayı hak edenleri de cezalandırıp aşağılamayı zorunlu 
kılmaktadır. Bu sıfat aynı zamanda, bu sıfat sahibinin hayat, ilim, irade, kudret, 
semi, basar, kelam, rahmet, rıza ve gazap gibi sıfatlara da sahibi olduğunu, mül
künün tahtı üzerinde istiva ettiğini ve kullarının işlerini düzenleyip idare ettiğini 
de gerektirir. Bu açıklamalar, böyle bir yerde zeki biri için yeterlidir. O, bu açıkla
malarla güzel toprağı ve bilgi hazinesini seyredebilir. Başarı Allah'tandır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz bize düşen, yol göstermektir. Ve 
şüphesiz ahiret de dünya da Bizimdir " 

Bu ayet, "Bize düşen, doğru ve yanlış yolu açıklamaktır" şeklinde tefsir edil
miştir. Katade bu ayet hakkında, "Allah'a düşen ,  sadece açıklamaktır. O, helal 
ve haramı, kendisine itaat ve isyan olan fiilleri açıklar" demiştir. Ebu İshak da bu 
görüşü tercih etmiştir. Bu, Mükatil ve bir grup müfessirin de görüşüdür. 

Bu mana, doğrudur; ancak ayetin kastettiği başka bir şeydir. Bu ayetin an
lamı hakkında şöyle de denilmiştir: "Şüphesiz bize düşen, doğru ve yanlış yolu 
göstermektir. " Ata'nın rivayetine göre, İbn Abbas bu ayeti şöyle açıklamıştır: 
Ben, dostlarımı bana itaat olan amellere iletir; düşmanlarımın da bu iyi amelleri 
işlemelerine mani olurum. 
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el-Ferra der ki: Burada yanlış yol açıkça zikredilmemiştir. Ancak, "Ve sizi 
sıcaktan (yan i, ve soğuktan) koruyacak elbiseler yarattı"965 ayetinde olduğu gibi 
dolaylı olarak ifade edilmiştir. 

Bu görüş anlam olarak her ne kadar doğru ise de, ilk görüşten daha zayıftır. 
Çünkü ayetin anlamı bu değildir. 

Yine bu ayet hakkında şöyle denilmiştir: Kim hidayet yoluna (doğru yola) 
girerse , Allah onun yolunu doğrultur. Bu, şu ayete benzer: "Yolu doğrultmak 
Allah 'a aittir. "966 Bu, Mücahid'in görüşüdür. Ayet hakkındaki en doğru görüş, işte 
budur. el-Vahidi der ki : "Bize düşen, doğru yolu göstermektir. " Yani, Doğru yol , 
sahibini Allah'a , O'nun sevabına ve Cennetine götürür. Bu anlam, Kur'an' da üç 
yerde geçer. Biri, buradadır. Diğeri, Nah! suresindeki "Yolu doğrultmak Al/ah 'a 
aittir" ayetidir. Öteki de Hicr suresindeki "(Allah) şöyle buyurdu: "Işte bana varan 
dosdoğru yol budur" ayetidir.967 

Bu, gerçekten pek değerli ve yüce bir manadır. Zira hidayet yoluna girip bu 
yolda yürüyenin, izlediği bu yolun onu mutlaka Allah'a götüreceğine delalet et
mektedir. Hidayet yolu, h içbir eğrilik bulunmayan dosdoğru yoldur. Kim bu yola 
girerse, bu yol onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Dolayısıyla burada hem yol 
hem de amaç zikredilmektedir. Yol, hidayet yolu ; amaç ise , Allah'a ulaşmaktır. 
Bu yüzden bu yol, en üstün yol ve bu amaç en üstün amaçtır. 

Allah'a yürüyenin talebi, dünyada ve ahirette kendisine yararlı olan şeyleri 
elde etmek olunca, bu isteği ancak talebini matlubu ile birleştirmekle gerçekle
şir. İşte burada Allah ona, kendisinden başka hiç kimsenin dünyada ve ahirette 
bir şeye malik olmadığını; dünya ve ahiretin tamamıyla kendisine ait olduğu
nu b ildirmektedir. Kul, bunu kesin bir şekilde bildikten sonra talebini , dünya ve 
ahiretin tek sahibi olan zat üzerinde matlubu ile birleştirir. 

Buna göre bu iki ayet, en yüce talepler olarak kabul edilen dört şeyi zikret
mektedir: Ayet, en yüce amaç olarak Allah'a ulaşmayı; O'na götürecek en doğru 
yol ve araç olarak hidayeti; kendisini bırakıp başka hiçbir yola sapmayacak tek 
yolu ve O'nu bırakıp başkasına yönelmeyecek tek amaç olan Hakk' ı zikretmek
tedir. İşte bütün bunlar, bu sözcüklerin aydınlattığı ışıktan anlaşılmaktadır. Bilgi 
ve anlamanın amacı da zaten budur. 

Kusursuz doğru yol, talep birliğini, matlup birliğini ve ona ulaştıran yolun 
birliğini içerir. Bu yoldan ayrılmak ve amaca ulaşamamak, bu hallerin tümün
de ya da bir kısmında ortak koşmanın bir sonucu olarak gerçekleşir. Matlupta 

965 en-Nah!, 16/8 1 .  
966 en-Nah!, 16/9. 
967 el-Hicr, 15/41 .  
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ortaklık, tevhid ve ihlası; talepte ortaklık, doğruluk ve azimeti; yolda ortaklık 
ise , emre uymayı ortadan kaldırır. Birincisi, kişiyi şirk ve riyaya; ikincisi, günah 
ve isyana; üçüncüsü ise , bidat ve sünnetten ayrılmaya düşürür. Bu durumu iyi 
düşün ve anla .  

Buna karşılık matlup birliği, kişiyi şirkten; talep birliği, günah ve isyandan; 
yol birliği de, bidatten korur. Şeytan, her üç durumda da ağ ve tuzağını kurar. 

Yüce Allah açık delil getirdikten ,  yolu aydınlattıktan, yöntemi ve asıl amacı 
açıkladıktan sonra, kullarını ,  haberini yalanlayan ve kendisine itaat etmekten 
yüz çevirenler için hazırladığı azaptan sakındırmakta; böyle insanların en bed
baht kimseler olduğunu, buna karşılık takva, ihsan ve ihlas sahiplerinin en mutlu 
kimseler olduğunu ve azabından böyle insanları uzak tutacağını bildirerek şöy
le buyurmaktadır: "Korkup-sakınan (takva sahibi olan), ondan (azaptan) uzak 
tutulacaktır. Ki o, malını vererek temizlenip-arınır. " 968 İyilik yapan bu takva sahi
bi, bu yaptığını yalnız Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için yapar. O, takvada 
ve iyilik yapmada tam bir ihlas sahibidir. 

"Onun yanında, hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur " 

Bu ayet, takva sahibine, insanların kendisine yaptığı bir iyiliğin altında kal
manın yakışmadığını, onlardan bir iyilik görmesi halinde hemen karşılığını ver
mesi gerektiğini ve hiç kimsenin, onun yanında karşılığı verilecek bir iyiliğinin 
kalmaması gerektiğini belirtmektedir. Böylece bütün çabası ve gayreti, yalnız 
Allah için olur; yanında, hiçbir mahlukun karşılığı verilecek bir nimeti ve iyiliği 
olmaz. 

Ayette geçen '\s.,r..;" (Karşılığı verilecek) sözcüğü, bu takva sahibi üzerinde 
bulunan Hz. Peygambere ait İslam nimetinin karşılığının verilemeyeceğine dikkat 
çekmektedir. Çünkü İslam nimeti dışında her nimet sahibinin nimetine (iyiliğine) 
karşılık verilebilir. Oysa insana İslam nimetini bahşedene, bu nimetinin karşılığını 
vermek mümkün değildir. Bu, bu ayette ilk zikredilen öncelikli kişinin Hz. Ebu
bekir olduğuna ve halifeliğe daha layık olduğuna delalet eder. Hz. Ali ise , Hz. 
Peygamberin evinde büyümüştür. Bu yüzden Allah resulünün onun üzerinde, 
İslam nimetinin dışında karşılığı verilebilecek bir nimeti bulunmaktadır. 

968 el-Leyi, 92/1 7-18.  



''Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir) . " 

Allah bu ayet ile , üzerinde hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti olma
yan kimsenin, yaptığını, yüce Rabbinin rızasını kazanma dışında yapmayacağı
na dikkat çekmektedir. Halbuki üzerinde insanların nimet ve iyilikleri bulunan 
kimse, yaptığını onlar için yapmak, terk ettiğini de onlar için terk etmek zorunda 
kalır. Bu nedenle, ihlasın kusursuz ve mükemmel olması, her davranışın Yüce 
Rabbin hoşnutluğunu kazanma ve rızasını arama amacı taşıması için, kulun üze
rinde insanlardan hiçbirinin bir minnet ve iyiliği kalmaması gerekir. Bu amaç en 
üstün amaç, bu istek en yüce istek ve bu yol en doğru, en düzgün ve en sağlam 
yol olduğu gibi, samimiyet ve ihlasın da en üst seviyede olması gerekir. Başarı 
Allah' tandır. 969 

969 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 55-72. 



DUHA SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun kuşluk vaktine; 

2. Örtüp bürüdüğünde geceye ki; 

3. Rabbin seni terk de etmedi, sana darılmadı da. 

4. Anda/sun ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. 

5 .  Elbette Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. 

6. Hem (Rabbin) seni yetimken barındırmadı mı?  

7 .  Şaşkınken seni doğru yola iletmedi mi?  

8 .  Seni fakirken zengin kılmadı mı? 

9. O halde, yetime gelince, sakın (ona) kahretme; 

10 .  isteyene gelince sakın azarlama, 

1 1 .  Bununla beraber Rabbinin nimetini (durmadan) anlat. 

Tefsiri: 

Yüce Allah' ın ,  bu yemini Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- bol nimet
ler vermesi, ona büyük değer vermesi ve kendisini hoşnut edecek şeyleri ona 
ihsan etmesi üzerine yapması, onun peygamberliğini doğruladığı anlamını içerir. 
Yani bu yemin, onun peygamberliğinin doğruluğuna ve ahirette karşılaşacağı 
mükafatın gerçekliğine delalet ediyor. Dolayısıyla buradaki yeminin, peygam
berlik ve ahiret üzerine yapıldığı söylenebilir. 
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Allah burada kendi Rablığına, derin hikmeti ve merhametine delalet eden iki 
büyük ayetle yemin ediyor. Bu iki ayet, gece ve gündüz ayetleridir. Şimdi bu ye
minin -ki bu, gece karanlığından sonra gelen kuşluk vakti aydınlığına yapılan ye
mindir- üzerine yemin edilen şeyle -bu da, bir süre kesildikten sonra tekrar gelen 
ve peygamber düşmanlarının 'Rabbi, Muhammed'i terk etti ' diyecek kadar ileri 
gittikleri vahyin aydınlığıdır- mutabakatını düşün. Allah inkarcıların bu iddiasına 
karşılık, gece karanlığından sonra gelen kuşluk vaktinin (gündüzün) aydınlığı ile, 
bir süre kesilip gizlenen karanlık bir dönemden sonra gelen vahyin aydınlık ve 
nuru üzerine yemin etmektedir. Yani gecenin karanlığını gündüzün aydınlığı ile 
yaran, cehalet ve şirkin karanlığını da peygamberlik ve vahyin aydınlığı ile yar
mıştır. İlk ikisi, duyularla (beş duyu ile) alakalı; diğer ikisi ise akıl ile alakalıdır. 
Yine Allah, merhameti gereği kullarını sonsuza kadar gece karanlığında bırak
mamış; aksine gündüz aydınlığı ile onlara geçimlerini sağlama ve ihtiyaçlarını 
karşılama imkanı tanımıştır. Böyle bir ilaha, kullarını cehalet ve şaşkınlık karanlı
ğında bırakması yakışmaz. Bu yüzden onlara, peygamberlik ve vahiy nuruyla yol 
göstererek dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını karşılama imkanı vermiştir. 

Şimdi de kendisiyle yemin edilen şeyin, üzerine yemin edilen şeyle olan 
güzel bağlantısını düşün. Şu sözcüklerdeki güzellik ve parlaklığı, anlamlarındaki 
derinlik ve yüceliği düşün; Allah, peygamberini terk etmiş ya da ona darılmış 
olmayı kesin bir dille reddediyor. O, peygamberle ilgilendiğinden ve ona büyük 
ikramda bulunduğundan beri asla onu terk etmedi ; onu sevdiğinden beri ona 
asla darılmadı ve kızmadı. 

Yüce Allah bu surede ayrıca Hz. Peygambere, sonraki hayatın önceki hayat
tan daha hayırlı olacağını haber vermekte; ardından ona, gözünü aydın kılacak, 
ruhunu sevindirecek ve gönlünü ferahlatacak vaatte bulunmaktadır. Bu vaat, 
razı oluncaya kadar kendisine her şeyi vereceği vaadidir. Bu vaadin kapsamı
na, ona verilen Kur'an, hidayet yolu, zafer ve yardım, bağlılarının çok olması , 
şanının yüceltilmesi ve sözünü üstün kılması girdiği gibi; ölümünden sonra ken
disine verilecekler ile hesaba çekilme sırasında ve Cennet'te kendisine verilecek 
olan nimetler de dahildir. Bazı cahillerin iftiharla söyledikleri, "Hz. Peygamber, 
ümmetinden bir kişi bile Cehennem'de olsa , razı olmaz" veya "Hz. Peygamber, 
ümmetinden bir kişinin bile Cehenneme girmesine razı olmaz" şeklindeki sözleri, 
şeytanın bir aldatması ve oyunudur. Çünkü Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, 
Yüce Rabbinin razı olduğu şeye razı olur. Allah, inkarcı ve günahkarlardan hak 
edenleri Cehenneme sokar; sonra da peygamberine, bunlardan günahkar olan
lara şefaat etme hakkı verir. Peygamber, kendisine tanınan bu hakkı ve kime 
şefaat edeceğini iyi bilir; bu yüzden, "Sizden bir kişinin bile Cehenneme girip 
orada kalmasına razı olmam" demez. Ancak Yüce Rabbi ,  ona izin verir; o da, 
Allah' ın şefaat etmesini dilediği kimselere şefaat eder, bunların dışında izin ver
mediği ve şefaat etmesinden hoşnut olmadığı kimselere ise şefaat etmez. 
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Bundan sonra Allah, peygambere ihsanda bulunduğu nimetleri zikretmekte; 
yetim kalışından sonra onu barındırmasından, şaşkınlık içindeyken ona doğru 
yolu göstermesinden, yoksulluktan sonra onu zengin kılmasından söz etmektedir. 
Peygamber, kendisini barındıracak, doğru yolu gösterecek ve zengin kılacak biri
ne muhtaç haldeyken, Rabbi onu barındırmış, doğru yolu göstermiş ve zengin
leştirmiştir. Bu yüzden Allah burada peygamberine, bu üç nimete karşılık onlara 
yaraşır şekilde kendisine şükretmesini emretmekte; yetimi ezmeyi, kendisinden 
bir şey isteyenleri azarlamayı ve nimetleri gizlemeyi yasaklamakta; bu nimetleri 
anlatmasını emretmektedir. Yani Allah burada peygamberine yetimlere, yoksul
lara ve ilim öğrenenlere sahip çıkmayı, onları korumayı vasiyet etmektedir. 

Mücahid ve Mukatil, "Öyleyse yetimi sakın ezme" ayetini, 'Onu küçümse
me; çünkü sen de bir yetimdin' şeklinde açıklarken; el-Ferra, bu ayeti 'Zayıf ve 
güçsüz olduğu için malını alarak onu ezme, hakkını yeme' şeklinde açıklamıştır. 
Çünkü Araplar, yetimlere böyle davranıyor; mallarını alıp onlara zulmediyorlar
dı. Bu yüzden Allah' ın yetimler konusundaki hitabı, pek sert olmuştur. Kimsesiz 
ve yoksul kimselerin durumu da yetimlerinki gibidir. Buradaki yasaklama, bütün 
mükelleflere yöneliktir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 
İsteyip-dileneni de sakın azarlama. 

Müfessirlerin çoğunluğu bu ayeti şöyle açıklamışlardır: Senden sadaka ve 
yardım talebinde bulunan kimseyi, azarlama ve ona sert davranma; çünkü sen 
de yoksul ve muhtaç biriydin. Senden böyle bir talepte bulunanı ya yedir ya da 
onu güzel ve yumuşak bir şekilde gönder. 

Hasan el-Basri de bu ayet hakkında der ki: "Ayette geçen es-Sail, sana gelip 
bir istekte bulunan, dilenen kimse değil; ilim talebesidir." 

Bu, Yahya b .  Adem'in görüşü olup şöyle demiştir: "İlim talebesi sana geldiği 
zaman, onu azarlama ve kendisine sert davranma."  

İyi düşünüldüğünde, ayetin bu iki türü de kapsadığı görülecektir. 

Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve Rabbinin nimetini de anlat. " 

Mücahid, 'Rabbinin nimetini' , Kur'an ile açıklamıştır. 

el-Kelbl de bu konuda şöyle demiştir: Allah'ın Hz. Peygambere -sallallahu aley
hi vesetlem- verdiği nimetin en açığı ve büyüğü, Kur'an'dır. Burada Allah, ona 
Kur' an okumayı ve onu öğretmeyi emretmektedir. 
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Ebu Bişr, Mücahid' in bu ayet hakkında şöyle söylediğini rivayet etmiştir: 
Allah' ın sana verdiği peygamberlik nimetini anlat. 

ez-Zeccac ise ayeti şöyle açıklamıştır: Kendisiyle gönderildiğin gerçekleri teb
liğ et ve sana verilen peygamberliği anlat. Çünkü bu, nimetlerin en üstünüdür. 

Mukatil de bu ayeti şöyle açıklar: Bu surede zikredilen nimetlere karşılık 
Rabbine şükret. 

Sonuç olarak, gerçek şu ki; Hz. Peygambere verilen nimetler, bütün bu söy
lenenleri kapsamaktadır. Bu yüzden Allah burada Hz. Peygambere, kendisinden 
bir şey isteyip-dilenen veya ondan ilim öğrenmek isteyen kimseyi azarlama
masını, Allah'ın kendisine verdiği dünya ve ahiretle ilgili nimetleri anlatmasını 
emretmektedir. 970 

Allah şöyle buyurmaktadır: "Sen i yoksul bulup zengin etmedi mi?" 

Müfessirler, ayette geçen 'el-ail' (muhtaç) sözcüğünün, yoksul ve fakir anla
mında olduğu konusunda müttefiktirler. Bu yüzden, bir kimse yoksul düştüğün
de 'Ale'r-racul' (Adam muhtaç oldu, yoksul düştü) denilir; çocuk ve aile sahibi 
olduğunda ise 'Eale - yu'llu' denilir. Aynı şekilde süt sahibine 'Lebin' ; ürün, 
meyve sahibine 'Esmer' ; servet sahibine de 'Esra' denilir. Ayrıca ale - ye'O.lu 
sözcüğü, haktan sapıp zulmeden kişiler için de kullanılmaktadır. 971 

Bu ayet hakkında üç görüş bulunmaktadır: 

Birincisi, Allah, yoksulluktan sonra Hz. Peygamberi zengin kıldı. Müfes
sirlerin çoğu bu görüşü tercih etmektedir. Çünkü Allah burada zengin kılmanın 
karşıtı olarak 'fül' i  zikretmektedir. Ail ise 'muhtaç olan' anlamındadır; çocuk ve 
aile sahibi anlamında değildir. 

İkincisi, Allah , verdikleri ile onu hoşnut etmiş; böylece onu kendisinden 
başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılmıştır. Dolayısıyla ayetteki zenginlik, mal 
zenginliği değil kalp ve gönül zenginliğidir. Gerçek zenginlik de zaten budur. 

Üçüncüsü ise -ki doğru olan, bu görüştür- ayette geçen zenginliğin, bu iki 
tür zenginliği de kapsadığı görüşüdür. Allah onu gönül zengini yaptığı gibi mal 
zengini de yapmıştır.972 

970 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s .  72-75. 
971 Uddetü's-sabirin, s .  154-155.  
972 Medaricü's-salikin, 2/449. 
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Ali b. Ebi Rabah el-Lahml anlatıyor: Mesleme b. Muhalled el-Ensari'nin ya
nındaydım. O zaman o, Mısır valisiydi . Yanında Abdullah b .  Amr b .  el-As da 
oturuyordu. Mesleme, Ebu Talib' in bir şiirinden bir beyit okuduktan sonra şöyle 
dedi: "Şayet Ebu Talib, bugün içinde olduğumuz Allah' ın bu nimet ve ihsanını 
görmüş olsaydı ,  yeğeninin, hayırla (bol mal ve nimetle) gelen bir lider olduğunu 
anlardı . "  Bunun üzerine Abdullah b. Amr: "O, o zaman da hayırla gelen pek 
değerli bir liderdi" deyince, Mesleme şöyle dedi : "Yüce Allah şöyle buyurmuyor 
mu? "O, sen i  yetim bulup barındırmadı mı?  Seni şaşırmış bulup doğru yolu gös
termedi mi?  Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? . "  Bu sözler üzerine Abdullah 
b. Amr şöyle dedi: "Evet, Hz. Peygamber yetimdi, çünkü anne ve babası er
kenden vefat etmişti . Yoksuldu, çünkü Arapların sahip olduğu mal ve mülk pek 
azdı . Allah , ona ve Müslüman Araplara ihsan kapılarını açıp insanlar bölük bölük 
Allah'ın dinine girinceye kadar, Arapların hepsi muhtaç ve yoksuldu. Sonra O, bu 
varlık ve zenginliğe hiç bulaşmadan Allah onu katına aldı .  O, geride bu zenginliği 
bırakıp gitti; giderken de ümmetini, ondan ve fitnelerinden sakındırdı. "Şüphesiz 
Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın" ayetinin anlamı da işte budur. 
Çünkü dünya nimetleri onu hoşnut edecek değildi. O, ümmeti için bu nimetlere 
razı olmazdı. Zira o, ümmetini dünya nimetlerinden sakındırmış; kendisine bu ni
metler sunulduğunda onları kabul etmemişti. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, 
kendisine ve ümmetine verilen dünya nimetlerinden, Kisra ( İran) ve Kayser' in 
(Roma ve Bizans) saraylarını fethetmekten daha çok Allah' ın kendisine vereceği 
sevaba, insanların İslam'a girişine ve İslam dininin üstün gelişine hoşnut olmak
taydı. Rahmet peygamberinin bütün sevinci ve hoşnutluğu işte buna idi. 

Süfyan-ı Sevri, el-Evzfü'den, o da İsmail' den, o da Ubeydullah b. Abbas'tan 
şöyle rivayet etti: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Benden sonra fethedilen küf
rün yerlerini gördüm; bu beni pek sevindirdi. Bunun üzerine "Kuşluk vaktine ve 
sükuna erdiğinde geceye anda/sun. Rabbin seni terketmedi ve darılmadı. Doğ
rusu ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek 
ve sen de hoşnut olacaksın " ayetleri nazil olunca, Allah resulü şöyle buyurdu: 
"Allah bana incilerden yapılmış toprağı miskten olan bin saray verdi . Her saray
da kendine yakışır şeyler vardı .  "973/974 

973 et-Taberi, 30/232; et-Taberani, el-Kebir, 10/337, Hadis no: 10650; el-Heysemi, Hasen bir 
isnad ile el-Mecma, 7/138; el-Hakim, 2/526. el-Hakim, hadisin sahih olduğunu söylemiştir. 
Ancak ez-Zehebi, !sam b. Ruvad'ın bu hadisi babasından yalnız rivayet edişini gerekçe 
göstererek onun zayıf olduğunu ileri sürmüştür. 
es-Sevri ve başka raviler, bu hadisi el-Evzfü'den, o da İsmail'den, o da Ubeydullah'tan 
-matbu nüshada Abdullah olarak geçer, ancak doğrusu benim kaydettiğim şekildedir
rivayet etmişlerdir. 
ed-Dürrü'l-mensur adlı eserde şöyle denilmektedir: "Bu hadisi -yukarda zikredilenlere ila
veten- İbn Ebi Hatim, Abd b. Humeyd, el-Beyhaki, İbn Merduye ve Ebu Nuaym rivayet 
etmiştir. " Bkz. a.g.e. , 8/542. 

974 Uddetü's-sabirin, s. 263. 
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"Ve Rabbinin n imetini de anlat. " 

Bu ayette emredilen 'nimeti anlatma' hakkında iki görüş vardır: 
Birincisi, kendisine verilen nimeti zikredip onu başkasına haber vermek. 

Yani 'Allah, bana şu nimetleri verdi' demek. Müfessirlerden Mukatil bu ayeti şöy
le açıklamıştır: Bu surede sana verildiği belirtilen, yetimliğini iyileştirmesi, şaşır
mışlıktan kurtarıp sana doğru yolu göstermesi ve yoksulluktan sonra seni zengin 
kılması gibi nimetlere karşılık şükret. Allah' ın verdiği bu nimetleri anlatmak, O'na 
şükretmektir. Nitekim Cabir' den merfCı olarak rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Al
lah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: Kim, kendisine bir iyilik ya
pılırsa, o iyiliğe karşılık versin . Şayet karşılık verecek bir şey bulamıyorsa, övgüde 
bulunsun. Çünkü ona övgüde bulunmak ona teşekkür etmektir. Eğer yapılan 
iyiliği gizlerse, nankörlük etmiş olur. Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse, 
iki yalan elbisesi giyen gibi olur. "975 

Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu hadiste, üç ahlak türünü zikretmek
tedir: Övgüde bulunarak nimete şükretmek, gizleyerek nimete nankörlük etmek 
ve ehli olmadığı halde nimet ehli olduğunu göstermeye çalışmak. Bu üçüncü tür 
ahlaka sahip olan kimse, verilmeyenle (olmayanla) süslenen kimse gibidir. 

Başka bir merfQ hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuş
tur: Aza şükretmeyen ,  çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a 
da teşekkür etmez. Allah' ın verdiği nimetleri söylemek, O'na şükretmek; söyle
meyip gizlemek ise nankörlük etmektir. Birlik ve beraberlik rahmet, dağınıklık ve 
bölünmüşlük ise azaptır. 976 

İkincisi, bu ayette emredilen nimeti anlatma, Allah' a davet, mesajını tebliğ 
etme ve ümmeti eğitmektir. Mücahid, bu ayeti peygamberlik ile açıklamış; ez
Zeccac ise , "Kendisiyle gönderildiğin mesajı tebliğ et, Allah' ın sana verdiği pey
gamberliği anlat" şeklinde açıklamıştır. el-Kelbl de, ayette geçen nimeti 'Kur'an' 
ile açıklayarak 'Allah bu ayetle Hz. Peygambere Kur'an okumayı emretmektedir' 
demiştir. 

Doğru olan görüş, ayetin iki anlamı da kapsadığıdır. Çünkü her iki nimet 
de şükredilmesi ve anlatılması emredilen bir nimettir. Bu nimetleri açıklamak ve 
anlatmak, O'na şükretmenin bir ifadesidir.977 

975 Buhar!, el-Edebu'l-müfred, 1/306, hadis no: 215; Tirmizl, el-Birr ve's-sıla, 4/332. Tirmizl, 
bu hadisin hasen garib olduğunu söylemiştir. Hadisi ayrıca Ebu Davud, el-Edeb, 3/914'te 
rivayet etmiştir. el-Albani, hadis için 'Hasen' demiştir. 

976 İmam Ahmed, 4/278, 375; el-Münziri, et-Terğib ve't-terhib, 2/56. el-Münziri, Abdullah b. 
Ahmed' in bu hadisi kabul edilebilir bir isnadla Zevaid' inde zikrettiğini söyler. 
Derim ki: Bu hadisi, yukarda belirtildiği gibi İmam Ahmed iki yerde Numan b. Beşir'den 
rivayet etmiştir. Oğlu Abdullah ise, hadisi kendi Zevaid' inde rivayet etmiştir. 
el-Albani, hadisin hasen olduğunu Sahihu't-terğib ve't-terhib, 1/405, hadis no: 966'da be
lirtmiştir. 

977 Medaricu's-salikin, 2/248-249. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Biz göğsünü senin için açıp genişletmedik mi? 

2, 3 .  Ve sırtına çok ağır gelen yükünü üzerinden indirmedik mi? 

4. Hem Biz şanını da yükseltmedik mi  senin? 

5 .  Çünkü gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. 

6. Evet, gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. 

7. O halde, boş kaldın mı hemen yorul, 

8. Ve yalnız Rabbine yönel! 

Tefsiri : 

Allah, en güzel şekilde peygamberinin göğsünü genişletmiş, yükünü indirmiş 
ve şanını yüceltmiştir. Onun izinden gidenlere de bundan bir pay ayırmıştır. Çün
kü peşinden gidilen her kişide, kendisine tabi olma derecesine göre peşinden 
gidenler için iyilik ya da kötülük hususunda bir pay ve hisse vardır. Bu yüzden 
insanlar arasında Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- daha çok tabi olanların 
gönülleri daha geniş, yükleri daha hafif ve şanları daha yüksektir. İlim, amel, hal 
ve cihad olarak Hz. Peygambere bağlılık güçlendikçe, insandaki bu üç özellik 
de güçlenir. Bu özelliklere sahip bir kimse, insanlar arasında gönlü en geniş ve 
varlıklar arasında şanı en yüksek biri olur. 

Yükün indirilmesi: Göklerde ve yerdeki varlıkların, karada ve denizdeki 
canlıların kendisi için istiğfarda bulunduğu bir kimsenin yükü nasıl indirilmez? 
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Bu üç durum birbirine bağlı olduğu gibi bunların zıtları da birbirine bağlı
dır. Yani işlenen günah ve hatalar, kişinin gönlünü daraltır, onu sıkar, yükünü 
ağırlaştırır ve şanını alçaltır. Gönül darlığı, kişinin şanını düşürüp yükünü artırır. 
Bir insanın günah işlemesi ve hataya düşmesi, ancak gönlünün genişlememesi 
ve içinin daralması nedeniyle gerçekleşir. İnsanın gönül darlığı arttıkça, günah 
işlemeye ve hata yapmaya daha çok eğilimlidir. Çünkü günah işleyen, sadece 
gönlünü rahatlatmak ve içinde bulunduğu sıkıntı ve darlığı başından savmak 
amacıyla günah işler. Oysa bu kimsenin gönlü, tevhid, iman, Allah sevgisi ve 
marifeti ile genişlemiş olsaydı, o kişi gönlünü günahlarla genişletmeye ihtiyaç 
duymazdı .  Bu yüzden, Allah'ın yasaklarını işleyenlerin çoğu, kendilerini içinde 
bulundukları gam, keder, sıkıntı ve darlıktan kurtarmak için bu yasakları çiğner
ler. Çoğu defa bu günahlarla nefsi arzu ve istekleri gerçekleşir. İşledikleri bu gü
nahların kendilerine şifa verip iyileştirdiğini sandıkları için de onları bir alışkanlık 
haline getirirler. Günahkarların üstadı Ebu Newas, bu durumu açık bir şekilde 
şu dizesinde ifade eder: 

Bir kadehi zevk ile içtim 

Ötekiyle de şifa buldum. 

O halde kul günah işleyip yükünü ağırlaştırdıkça, bu kendisine sıkıntı ve 
gönül darlığı verecek, adını lekeleyip şanını düşürecektir. Adının lekelenmesi ona 
ayrıca sıkıntı verecek, gönlünü daraltacaktır. Dolayısıyla Allah'a ve resulüne ita
atten yüz çeviren, bu çirkin fiillerine devam ettiği sürece bu üç mertebe arasında 
gider gelir. Aynı şekilde Allah'a ve resulüne itaat etmeye devam eden, kalbine 
tevhid ruhu, Allah ve peygamber sevgisi dolan, gönlünü yalnız Allah'a veren, 
O'nun emir ve yasaklarına içtenlikle uyan kimse de bu üç mertebe arasında 
dolaşır durur. 

Kişinin sırtındaki yük ağırlaştığında, bu, kalbin Allah'a yürümesine ve or
ganların Allah'a  itaat için hareketlenmesine engel olur. Sırtında böyle ağır yük 
taşıyan bir kimse, yolculuk mesafesini nasıl kat edebilir? Günahların ağırlaştırdığı 
bir kalp, Allah'a nasıl yönelebilir? Oysa bu kimse eğer günah işlemekten vazge
çip yükünü indirirse, işte o zaman yeniden canlanır; derin bir özlemle Rabbine 
uçarak gider; içinde bulunduğu zorluklar kolaylığa dönüşür. Şüphe yok ki, gönül 
darlığı, yükün ağırlılığı ve şanın düşüşü (adın lekelenmesi) en büyük zorluklar
dandır. Fakat bu zorluklarla beraber onu kolaylığa dönüştürecek olan, güçlü bir 
tevhid inancına sahip olmak ve Hz. Peygamberin izinden giderek yalnız Allah'a 
itaat etmektir. İnşirah suresi işte bu iki temel esas i le "O halde boş kaldığında, 
hemen yorul! Ve yalnız Rabbine yönel"978 ayetleriyle son bulmaktadır. Ayette 

978 el-İnşirah, 94/7-8. 
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geçen ve 'Hemen yorul' olarak çevirdiğimiz 'Fe'n-sab' sözcüğü, "Kendini ibadet 
ve taatlere vererek, yalnız Allah'a yönelerek O'nun birliğine gönülden inanarak 
çalışıp yorulmak" demektir. İnsan, ne zaman bu iki temel ilkeye riayet ederse, o 
zaman yaptığı ibadetin derecesine göre gönlü genişler, yükü hafifler, şanı yükselir 
ve zorluğu kolaylığa dönüşür.979 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Senin şanını yüceltmedik mi?" 

İbn Abbas bu ayet hakkında şöyle demiştir: Yani ben zikredildiğimde, sen de 
benimle birlikte zikredilirsin. Nitekim İslam dinine giriş sözü olan tevhid kelime
sinde 'La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah ' denilir. Aynı şekilde ezanda, 
hutbelerde, teşehhütlerde ve daha başka yerlerde Hz. Peygamberin adı hep Al
lah ile birlikte zikredilir. 980 

İbn Abbas bu ayet hakkında yine şunları söylemiştir: Allah, onun şanını yü
celtmiştir. Bu yüzden, Allah her zikredildiğinde o da O'nunla birlikte zıkredilir. 

Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- şanının yüceltildiğine dair getiri
len bu delilin iyi incelenmesi gerekiyor. Çünkü Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi 
vesellem- adının Rabbi ile birlikte zikredilmesi, onun peygamber olduğunun bir 
kanıtıdır. O, bu sözle kendisini peygamber olarak gönderenin birliğine şahitlik 
yapmaktadır. Bu yüzden hutbede kesin olarak vacip olan, hatta hutbenin en 
büyük rüknü bu sözdür. Bu yüzden, Ebu Davud, Ahmed ve başka hadis imam
larının Ebu Hüreyre'den rivayet ettikleri bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmuştur: "İçinde şehadet kelimesinin olmadığı her hutbe, ko
puk el gibidir. "981 Dolayısıyla hutbede, şehadet kelimesinden başka Hz. Peygam
bere salavat getirmenin vacip olduğunu söyleyenlerin görüşü, son derece zayıftır. 
Nitekim Yunus, Şeyban'dan, o da Katade'den bu ayet hakkında şöyle rivayet 
etmiştir: Allah, Hz. Peygamberin şanını hem bu dünyada hem de ahirette yü
celtmiştir. Bu nedenle , hutbe veren, şehadet kelimesini söyleyen ve namaz kılan 
herkes, bu eylemine mutlaka 'Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve 
yine şahitlik ederim ki, Muhammed Allah' ın resulüdür' kelimesiyle başlar. 

Abd b .  Humeyd, Amr b .  Avn'dan, o da Haşim' den, o da Cüveybir'den, ed
Dahhak'ın bu ayet hakkında şöyle söylediğini rivayet etmiştir: Yani Ben zikredil
diğimde, sen de benimle birlikte zikredilirsin. Hiçbir hutbe ve nikah akdi, senin 
adın anılmadan geçerli olmaz. 

979 el-Kelam fi mes'eleti's-sima' , s. 401 -403 . 
980 Celaü'l-efham, s. 183. 
981 Bu, sahih bir hadistir. Ebu Davud, Edeb, 3/918; et-Tirmizl, Nikah, 1/321 .  
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Abdurrezzak, İbn Uyeyne'den, o da İbn Ebi Nadh'ten, Mücahid'in bu ayet 
hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Yani Ben zikredildiğimde, sen de mut
laka benimle birlikte zikredilirsin . Nitekim ezanda, 'Şahitlik ederim ki , Allah'tan 
başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed Allah' ın resulüdür' denilir. 
Bu ayette kastedilen mana, işte budur. Dolayısıyla, İslam'a giriş sözü olan şeha
det kelimesinin hutbede okunması nasıl vacip olmaz? Oysa bu, hutbedeki en 
güzel sözdür. Ayrıca hutbede Hz. Peygambere salavat getirmek de vaciptir. "982 

Allah şöyle buyurmaktadır: "Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. " 

Ayette zorluk sözcüğü her ne kadar iki defa tekrar edilmiş olsa da, marife 
(belirli ) b ir sözcük olarak tekrarlandığı için tek bir zorluk anlamına gelir. Oysa 
kolaylık sözcüğü nekre (belirsiz) olarak tekrarlandığı için iki kolaylık anlamına 
gelir. Dolayısıyla zorluk, iki kolaylıkla kuşatılmıştır. Bu kolaylıklardan biri zorluk
tan önce diğeri zorluktan sonradır. Bu nedenle, zorluk hiçbir zaman iki kolaylığa 
galip gelmez.983 

982 Celaü'l-efham, s. 222-223. 
983 Bedfüü' l-fevfüd, 2/155. 



TIN SÜRESİ 
[8 Ayet] 

Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile. 

1 .  Andolsun incire ve zeytine, 

2. Sina dağına 

3. Ve şu emin beldeye ki; 

4. Andolsun Biz, insanı, gerçekten ahsen-i takvim 'de yarattık. 

5. Sonra onu, aşağıların aşağısına döndürdük. 

6. İman edip salih ameller işleyenler m üstesna. Çünkü onlar için 
sonu gelmez bir mükafat vardır. 

7. O halde bundan sonra din hususunda hangi şey seni yalanlaya
bilir? 

8. Allah, hakimlerin hakimi değil mi? 

Tefsiri : 

Yüce Allah bu ayetlerle, birden çok millete gelen ve büyük şeriat sahibi 
olan peygamber ve nebilerin ortaya çıktığı üç büyük mekana yemin etmektedir. 
Ayette geçen incir ve zeytinden maksat, bu ürünlerle bilinen iki ağaç ve bu ağaç
ların yetiştiği Beytülmakdis (Kudüs ve) çevresindeki topraklardır. Bu topraklarda, 
zeytin ve incir ağaçları oldukça boldur. 

Bir grup müfessir bu konuda şöyle söylemiştir: Yüce Allah'ın bu iki ürün 
türüne yemin etmesi, onlarda bulunan pek büyük ve üstün yararlar nedeniy-
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ledir. İncir, içinde sert çekirdek bulunmayan, rahatlıkla yenilebilen, çok yararlı 
güzel bir meyvedir. Bir lokma büyüklüğünde olan incir, güzel bir meyve olmanın 
yanında aynı zamanda güzel bir gıda kaynağı ve iyi bir katıktır. İlaç olarak da 
kullanılır ve pek çok hastalığa iyi gelir. İnciri oluşturan temel madde, en mutedil 
ve yararlı maddedir. Yapısı, hayatın yapısı gibi ısı ve rutubete dayanır. Şekli, en 
güzel şekillerdendir. İncir yemek ve ona bakmak, dinlendirici ve ferahlatıcıdır. 
Onu diğer meyvelerden ayıran özel bir tadı vardır. İnsana güç verir ve cinsel 
gücü arttırır. Basur (hemoroit) ve nıkris (gut) hastalığına faydalıdır. Yaş ve kuru 
olarak yenir. Zeytinde ise, ibret alanlar için apaçık olan pek çok yararlar vardır. 
Zeytin veren dalların sıkılıp süzülmesinden, ışığın kaynağı olan yağ elde edilir. 
Zeytinin yemesi oldukça kolay, güzel ve rahatlatıcıdır. Aynı zamanda zeytinyağı, 
bir ilaçtır; pek çok hastalığa iyi gelir. Onda insanlar için gizli olmayan pek çok ya
rarlar vardır. Ağacı, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen verimliliğini korur. 
Yaprakları hiç düşmez. 

Bu söylenenler doğrudur ve ayetin, bu iki ağacın yetiştiği yeri kastetmiş ol
masına mani değildir. Çünkü bu iki ağacın yetiştiği yer de kutsal topraklar ara
sında yer almaktadır. Dolayısıyla ayetlerdeki yemin, hem bu iki ağacı hem de 
yetiştikleri yeri kapsar. Bu toprak, Allah' ın kulu, resulü, kelimesi ve ruhu Mer
yem oğlu İsa'nın ortaya çıktığı topraktır. Sina dağı ise , Allah' ın kulu, resulü ve 
konuştuğu peygamber olan Hz. Musa'nın ortaya çıktığı yerdir. Çünkü bu dağ, 
Musa'nın Allah'a yalvarıp O'nunla konuştuğu, Allah' ın kendisini firavun ve kav
mine peygamber olarak gönderdiği dağdır. 

Bunun ardından Yüce Allah, emin belde olan Mekke'ye yemin etmektedir. 
Bu belde, son peygamberin ve ademoğullarının efendisi olan Hz. Muhammed' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- ortaya çıktığı beldedir. Bu üç yere yeminde, üstünden 
daha üstüne doğru giden bir yemin şekli vardır. Bunun için yemin, önce Hz. 
İsa'nın ortaya çıktığı yerle başladı; sonra Allah' la konuşan Hz. Musa'nın ortaya 
çıktığı yerle devam etti; ardından varlıkların en üstünü olduğunda hiçbir kuş
ku olmayan, Allah' ın kulu ve resulü Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem
ortaya çıktığı yerle bitti. Bu sıralamanın benzeri, Allah' ın kendisiyle konuştuğu 
Hz. Musa'ya indirdiği Tevrat' ta aynen şöyle geçer: "Allah, Sina dağından geldi. 
Sair'den doğdu ve Faran'da apaçık göründü. "  Allah' ın Sina dağından gelmesi, 
Hz. Musa'yı peygamber olarak göndermesi anlamındadır. Buradaki sıralama, 
vuku bulduğu şekilde yapılmıştır. Hz. Musa'dan sonra Hz. İsa'nın, ondan sonra 
da Hz. Muhammed' in peygamber olarak geleceğine işaret etmektedir. Tevrat'taki 
bu söz, Hz. Musa'nın peygamberliğini sabahın gelişine; Hz. İsa'nın peygamberli
ğini, güneşin doğup etrafı aydınlatmasına; en son gelen Hz. Muhammed' in pey
gamberliğini ise, güneşin iyice yükselip tüm dünyaya görünmesine benzetmek
tedir. İsrailoğullarında genelde duygu egemen olduğu için sıralama, vuku bulana 
uygun şekilde; diğer milletlerde ise genelde akıl egemen olduğu için sıralama, 
akla uygun şekilde yapılmıştır. 
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Allah, bu yerlerle, insanın başlangıç ve sonu üzerine yemh edL.rek şöyle 
buyurmaktadır: "Gerçekten Biz, insanı en güzel biçimde yarattık. "984 Yani onu 
en güzel suret ve şekilde, dengeli, düzgün, mükemmel ve eksiksiz yaratılışta, 
diğer bütün canlılardan daha güzel görünümde yarattık. Ayette geçen "Tekvim" 
sözcüğü, bir şeyi şekil ve yapı bakımından olması gerektiği şekle getirmek de
mektir. Bu da ancak Yüce Allah' ın yapmasıyla mümkün olur. O, insanı önce bir 
avuç topraktan, sonra müşahede edilen bir damla su olan meniden en güzel 
şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla insan, Allah' ın varlığına, kudretine, hikmet ve il
mine, üstün sıfatlarına delalet eden en büyük ayetlerden biridir. Bu yüzden Al
lah , Kur'an' ın pek çok yerinde defalarca bu büyük ayetten ders alınmasını ister. 
Kendi birliğine ve insanın başlangıç ve sonuna (mebde ve mead) delalet eden en 
yakın yolun, bu ayet olduğunu belirtir. 

Allah'ın, kendi varlığına, ilim ve hikmetine delalet eden bu üç mukaddes yer
le yemin etmesi, O'nun , insanlara özel önem verdiğini gösterir. Bu yüzden Allah, 
onlara peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Bu peygamber ve kitap
lar, insanlara Rablerini tanıtmakta, Allah' ın onlar üzerindeki haklarını açıklamak
ta, onları Allah'a karşı gelmekten ve azabına uğramaktan sakındırmakta, onları 
Allah 'a içtenlikle saygı duymaya ve sevabını elde etmeye davet etmektedir. 

Ancak insanlar bu davete cevap vermede iki gruba ayrıldılar. Kimisi bu ilahi 
daveti kabul ederken, kimisi de onu reddetmiştir. Allah bu surede işte bu iki gru
bun durumunu ve varacakları yeri açıklamaktadır. Önce çoğunluğun durumunu 
zikrederek, bunların esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) döndürüldüklerini haber 
vermektedir. Sahih olan görüşe göre esfel-i safilin, Cehennemdir. Bu, Mücahid, 
Hasan ve Ebü' l-Aliye' nin görüşüdür. Hz. Ali bu ifadeyi şöyle açıklamıştır: O, ta
bakaları birbirinin altında olan Cehennem ateşidir. 

Buna karşılık aralarında Katade, İkrime, Ata, el-Kelbi ve İbrahim' in bulun
duğu bir grup, esfel-i safilini , erzel-i ömür985 olarak tefsir etmişlerdir. Bu görüş, 
İbn Abbas'tan da rivayet edilmiştir. Ancak birinci görüş, bir çok yönden daha 
doğrudur. Şöyle ki: 

Bir: Erzel-i ömür, ne dil ne de örf bakımından esfel-i safilin olarak adlandırıl
maz. Ancak Esfel-i safilin , suçluların varacağı yer olan siccin' dir. İyilerin varacağı 
yer ise, illiyyin' dir. 

İki : İnsanlar arasında erzel-i ömre kalanların sayısı oldukça azdır. Çünkü 
çoğu, erzel-i ömre varmadan ölmektedir. 

Üç: İman edip salih amel işleyenlerle diğer insanlar, erzel-i ömre döndü
rülmede birbirine eşittirler. Yani erzel-i ömre döndürülmek sadece inkarcılara 

984 et-Tin, 95/4. 
985 Başkasına muhtaç olunan en kötü ihtiyarlık dönemi. Ç. 



Sure :  95 • Tin S ü resi ·:· 563 

has bir şey değil ki müminler bunun dışında bırakılsınlar. Müminlerden de ömrü 
epey uzun olup erzel-i ömre döndürülenler vardır. 

Dört: Allah, erzel-i ömrü zikrederken özellikle kafirleri değil bütün insan 
türünü kast ederek şöyle buyurmuştur: "Sizden kimi (erken) vefat eder; kimi 
de, b ildikten sonra h iç bir şey bilmeme durumuna gelmesi için erzel-i ömre 
döndürülür."986 Allah burada insanları iki gruba ayırmaktadır. Biri, yaşlanmadan 
önce erken vefat edenler; diğeri, erzel-i ömre döndürülenler. Allah bunları, esfel-i 
safiline döndürülenler olarak adlandırmıyor. 

Beş: Erzel-i ömür ile müminlerin mükafatı arasında karşılaştırma yapmak 
uygunsuzdur ve güzel değildir. Çünkü Allah burada iman ehlinin karşılaşacağı 
mükafat ile inkar ehlinin karşılaşacağı cezayı karşılaştırmakta; inkarcıların karşı
laşacağı cezayı esfel-i safilin olarak, müminlerin karşılaşacağı mükafatı ise kesin
tisiz bir mükafat olarak belirtmektedir. 

Altı: Esfel-i safilini erzel-i ömür olarak tefsir edenlerin bu görüşü, ayetin ,  
inkarcıların cezasını ve yaptıklarının karşılığını açıklamamış olmasını ve onun, 
mahsus (hissedilebilir) bir şeyle açıklanmış olmasını gerektiriyor. Bu durumda 
ayet, daha önemli olan amacı haber vermeyi terk etmiş, bunun yerine his ve 
müşahedeyle bilinen bir durumu haber vermiş olmaktadır. Bu ise, ayete gerekli 
anlamı vermemek ve ona layık olan anlamı engellemektir. 

Yedi: Allah burada insanın başlangıç ve sonuçtaki halini zikretmektedir. İn
sanın başlangıcı, en güzel şekilde yaratılış; sonucu ise , ya esfel-i safiline ya da 
kesintisiz bir mükafata dönüştür. Bu tefsir şekl i ,  Kur'an' ın ,  insanın başlangıç ve 
sonucunu zikretme konusundaki usul ve adetine uygundur. Oysa erzel-i ömür ile 
ispatı istenen ve delil getirilen bu anlam arasında bir uygunluk var mıdır? 

Sekiz: Bu görüş sahipleri, his ve müşahedeye aykırı olmak, sözü zahir an
lamının dışına çıkarmak ve mecburen ona uzak anlamı vermek zorundadırlar. 
Çünkü onlar, eğer 'Erzel-i ömre döndürülenler, müminler dışındaki kafirlerdir' 
derlerse, his ve müşahedeye aykırı iddiada bulunmuş olurlar. Eğer 'İki türden 
de erzel-i ömre döndürülenler vardır' derlerse, bu durumda ayetteki istisnanın 
doğruluğunu ispat konusunda zorluğa düşerler. Bu görüştekilerden bazıları, bu
radaki istisnayı şöyle takdir etmişlerdir: İman edip salih ameller işleyenler, erzel-i 
ömre döndürülmeleri halinde amelleri geçersiz kılınmaz; aksine sağlıklı hallerinde 
işledikleri amelleri geçerli olmaya devam eder. Bu her ne kadar doğru olsa da, 
buradaki istisna sevap ve amelden değil erzel-i ömürden yapılmaktadır. Bunu 
bilen ve karşılaştıkları zor durumu gören bu görüş sahiplerinden bazıları da, 
iman edip salih amel işleyenleri, özellikle Kur'an okuyanla sınırlayarak 'Kur'an 
okuyan, erzel-i ömre döndürülmez' demişlerdir. Ancak bu görüş de iki yönden 
pek zayıftır. Birincisi, ayetteki istisna, anı (genel) olup Kur' an okuyan okumayan 

986 el-Hac, 22/5. 
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bütün müminleri kapsar. İkincisi, ileri sürdükleri bu görüşün hiçbir delili yoktur. 
Çünkü bu söyledikleri, sadece his ve müşahedeyle bilinmez. Bu iddialarını kabul 
etmeyi gerektiren herhangi bir sağlam haber de bulunmamaktadır. Doğrusunu 
Allah bilir. 

Dokuz: Allah burada, insanı en güzel şekilde yaratmakla onun üzerindeki 
nimetini zikretmektedir. Bu n imet, Allah'a iman ederek, hiçbir şeyi ortak koşma
dan yalnız O'na ibadet ederek O'na şükretmeyi gerektirir. İşte o zaman Allah, 
böyle kullarını bu dünyadan alır ve onları daha üst mertebelere götürür. Buna 
karşılık, O'na inanmayan, ortak koşan ve peygamberlerine isyan edenleri de 
esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) düşürür. En güzel şekilde yarattığı bu mü
kemmel sureti, aşağıların aşağısındaki en çirkin suretle değiştirir. Allah' ın ,  inanıp 
güzel amel işleyenlere verdikleri, O'nun nimeti ve lütfu; inkar edenlere yaptığı 
ise, O'nun adaleti ve nimetine nankörlük yapmanın cezasıdır. 

On: Bu ayetin bir benzeri, şu ayettir: "Onları acıklı bir azap ile müjdele. An
cak iman edip salih ameller işleyenler hariç; onlar için kesintisiz b ir ecir vardır. " 987 
Burada 'acıklı azap' ile esfel-i safilin kastedilmektedir. Bu ayette istisna edilenler, 
et-Tin suresinde istisna edilenlerin aynısıdır. Orada zikredilen 'kesintisiz ecir' , bu
rada da zikredilmiştir. 

"�p _#." (kesintisiz) ifadesi, hiç kesilmeyen, eksilmeyen, tükenmeyen;  zor 
ve sıkıntılı olmayan, üzmeyen anlamındadır. Doğrusu da budur. Fakat bir grup, 
bu ifadenin "başa kakılmayan, minnet edilmeyen" anlamında olduğunu; dola
yısıyla, ahirette müminlere verilen nimetlerin, yapılan salih amellerin karşılığı ol
duğunu söylemişlerdir. İkrime ve Mükatil' den rivayet edilen bu görüş, Kaderiye 
mezhebinde olanların çoğunun görüşüdür. Bu görüştekiler şöyle söylemektedir
ler: Minnet (başa kakma) , nimeti bulandırır. Dolayısıyla nimetin tam ve eksiksiz 
olması, nimetin minnetsiz olması ve nimet verilenin başına kakılmaması gerekir. 

Bu, kesinlikle yanlış bir görüştür. Çünkü bu görüş sahipleri, Allah' ın kuluna 
nimet verip ona lütufta bulunmasını, insanın insana iyilik yapmasına benzeterek 
bu görüşü ileri sürmüşlerdir. Oysa bu, tamamen geçersiz batıl b ir benzetmedir. 
Çünkü nimeti bulandıran minnet, insanın insana yaptığı minnettir. Yüce Yaratıcı
nın yaratılanlara yaptığı minnet ise, nimetin tamamı , lezzeti ve güzelliği ancak bu
nunla gerçekleşir. Gerçek minnet, işte bu minnettir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
"Müslüman oldular diye sana minnet ediyorlar. De ki: "Müslüman oluşunuzu 
bana minnet etmeyin; aksine, sizi iman etmeye yönelttiği için Allah size minnet 
ediyor. Eğer doğru sözlüler iseniz (bunu böyle kabul etmelisiniz) ."988 Başka bir 

987 el-İnşikak, 84/24-25. 
988 el-Hucurat, 49/17 .  
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ayette Allah şöyle buyuruyor: ' Andolsun Biz, Musa ve Harun'u bize minnettar 
kıldık. Onları ve kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. "989 Allah' ın onları 
minnettar kılması, onlara ahiretteki nimetlerden önce dünyada nimet vermesiyle 
olmuştur. Nitekim başka bir yerde Allah, Musa'ya şöyle buyurur: "Anda/sun, 
sana bir defa daha minnette (lütufta} bulunduk. "99° Cennet ehli de şöyle söyler: 
"Allah bize minnette (lütufta) bulundu da, bizi vücudun içine işleyen azaptan 
korudu."991 Yine Allah şöyle buyurur: "Anda/sun ki Allah, müminlere, ara/arın
dan kendilerine Allah 'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve 
hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle minnette {lütufta) bulunmuştur. "992 
Bir diğer ayette Allah şöyle buyurur: "Biz, yeryüzünde güçsüz bırakılan/ara min
nette (lütufta) bulunmak istiyorduk. "993 

Sahih bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- ,  Medine
li Müslümanlara: "Ben, sizi sapmış bulup Allah benimle sizi hidayete erdirmedi 
mi? Ben , sizi muhtaç ve yoksul bulup Allah benimle sizi zenginleştirmedi mi?" 
dediği, onların da: "Allah ve resulünün üzerimizdeki minneti pek fazladır" dediği 
rivayet edilir. Medineli Müslümanların verdiği bu cevap, Allah ve resulünü iyi 
tanıyan ariflerin verdiği bir cevaptır. Kendi lütuf ve ihsanı ile bütün varlıkların 
kendisine minnettar kaldığı Allah'tan başka minnet sahibi kim olabilir? Yaratılan 
tarafından yapılan minnetin çirkin olması, bu minnetin yaratılanın bizzat kendi
sinden olmaması nedeniyledir. Bu yüzden kendisine iyilik yapılan, başa kakılan 
iyilikten ve verilen nimetten rahatsız olur. Oysa geniş lütuf ve ihsan sahibinin 
minneti , ikram ve bağışı ile hayat ancak güzel ve rahat olur. Çünkü dünya ve 
ahiretteki bütün nimetler, O'ndandır. İşte bu nimetler, Allah' ın kendilerine nimet 
verdiklerine minnetidir. Bu yüzden, Allah' ın minnetinin olmadığını iddia etmek 
caiz değildir. Allah' ın, iman edip salih amel işleyenlerin Cennete girişlerinde min
net sahibi olmadığını söylemek nasıl caiz olur? Bu, tamamen geçersiz bir iddia 
değil midir? 

Şayet, "Bu söylenenler, bu görüşte olan alimlerden saklı değildir. Onlar 
bu görüşleriyle, bu zikredilenleri kastetmiyorlar. Onların asıl amacı, Allah' ın 
Cennet' le müminlere minnette bulunmayacağıdır. Her ne kadar Cennet' te mü
minlere minnette bulunacak nimetler bulunsa da Allah, bunlarla müminlere min
nette bulunmaz. Aksine onlara, "İşte bu, dünyada iken yaptığınız iyiliklerin kar
şılığıdır. Sizin mükafatınız budur. Şimdi size , amellerinizin karşılığı verilmektedir. 
Bu yüzden, verdiklerimizle size bir minnette bulunmuyoruz" denilir" denilirse, 
biz de deriz ki: "Bu da aynı şekilde geçersiz bir görüştür. Çünkü bu mükafat, iş
lenen güzel amellerin bir karşılığı değildir. Zira yaratılanlar arasında Allah' ı  en iyi 

989 es-Saffat, 37/1 14- 1 15. 
990 Ta-Ha, 20/37. 
991 et-Tür, 52/27 .  
992 Al-i İmran, 3/164. 
993 el-Kasas, 28/5. 
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bilen Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Sizden hiçbiri, 
ameliyle Cennete giremez." Sahabeler: "Sende mi? Ey Allah' ın resulü! "  deyince, 
"Ben de . Ancak Allah' ın beni kendi rahmet ve fazlına bürüyüp koruması hariç" 
buyurdu. 994 Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu sahih hadiste, Cennete girme
nin ancak Allah' ın rahmet ve fazlıyla mümkün olduğunu haber vermektedir. Bu 
da Allah' ın, Hz. Peygambere ve diğer kullara olan minnetidir. Allah, peygamber
ler gönderirken, müminleri kendisine itaate muvaffak kılarken ve onlara yardım 
ederken minnet sahibi olduğu gibi, salih amellere mükafat verirken de minnet 
sahibidir. Bütün bu nimetlerin hepsi, O'nun lütfu, fazlı, keremi ve minnetidir. 
Allah' ın üzerinde hiç kimsenin bir hakkı yok ki , O bu hakkın karşılığını verirken 
minnette bulunsun. Bu durum, dünya için geçersiz olduğuna göre ahiret için de 
geçersizdir. 

Eğer "Bunu nasıl söylersiniz? Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, bizzat 
O'ndan haber vererek 'Kulların Allah üzerindeki hakkı, O'nun birliğine inanma
ları halinde Allah'ın onlara azap etmemesidir' buyurmaktadır.995 Allah da bizzat 
kendisi haoer vererek, müminlere yardım etmenin kendi üzerinde bir hak oldu
ğunu bildirmektedir"996 denilirse, deriz ki : "Andolsun bu, Allah' ın kulları üze
rindeki en büyük minneti ve lütfudur. Çünkü O, kendi birliğine inanıp ibadet 
eden kullarına azap etmeyip onları mükafatlandırmayı, sadık vaadi hükmünce 
kendi üzerine bir hak kılmıştır. Bu, O'nun minnetinin bir mükemmelliğidir. Çün
kü O, yerdeki ve gökteki varlıklara azap etmek isteseydi, onlara azap eder yine 
de zulmeden olmazdı .  Ancak O'nun minnet ve lütfu, kendisine ibadet edenleri 
mükafatlandırmayı ve istekte bulunup dua edenlere cevap vermeyi kendi üzerin
de bir hak yapmayı gerekli kılmıştır. Şair der ki : 

Kulların, O'nun üzerinde vacip hiçbir hakkı yoktur; 

Asla yoktur; ama hiçbir çaba da O'nun yanında kaybolmaz 

Eğer azap edilirlerse, bu, O'nun adaletindendir; eğer nimetlendirilseler, 

Bu da O'nu:-ı fazlı ve keremindendir; O, keremi pek geniş olandır. 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini 
ya/anlatabilir? " 

İki görüşten sahih olan göre bu ayetteki hitap, insana yöneliktir. Yani, ey 
insan! Bu açıklama ve kesin delilden sonra, hangi şey sana ahiret ve mükafatı 

994 Buhari ve Müslim. Bkz. Camiu'l-usul, 1/303-309. 
995 Buhari, er-Rikaka, 1 1/345; Müslim, el-İman, 1/194. 
996 Allah, er-Rum suresi 30 -wette şöyle buyurmaktadır: "iman edenlere yardım etmek, bizim 

üzerimizde bir haktır." 
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yalanlatıp diriltilmeyeceğini ve hesaba çekilmeyeceğini söyleyebilir? Eğer yara
tılışının başlangıcını ve sana şekil verilişini düşünürsen ,  seni yaratanın, öldükten 
sonra da seni diriltmeye kadir olduğunu, seni yeni bir yaratılışla yaratabileceğini 
bilirsin . Eğer bu diriltme onu aciz bırakacak olsaydı, ilk kez yaratma da O'nu aciz 
bırakırdı .  Sen henüz değersiz bir su iken, seni o sudan en güzel şekilde yaratıp 
yaratılışını mükemmel kılan Allah'a, seni başıboş bırakması, s�na emir ve yasak
lar koymaması, sana yararlı ve zararlı şeyleri açıklamaması, seni bu dünyadan 
daha mükemmel başka bir dünyaya taşımaması, bu dünyayı sana oraya giden 
bir yol yapmaması yakışır mı? Hakimlerin hakimi olan Allah'ın hikmeti, böyle bir 
şey yapmayı kesinlikle reddeder; aksini yapmayı gerekli kılar. 

Mansur der ki: "Mücahid' e "Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini 
yalan/atabilir?" ayeti, Hz. Muhammed' i  mi kastediyor?" diye sordum." O: "Allah 
korusun! Aksine insanı kastediyor" dedi. 

Katade, "Ayette geçen zamir, Hz. Peygambere yöneliktir" demiş, el-Ferra da 
bu görüşü tercih etmiştir. 

Bu konu, daha detaylı açıklama gerektiren bir konudur. Şöyle ki: Arap dilin
de, bir adam yalan söylediğinde "�j.ll �,:!J" (Adam yalan söyledi) denilir. "��!l 
L;l" (Ben onu yalancı saydım) ifadesi, doğruluğuna inansan bile birisini yalancı
lıkla suçladığında kullanılır. Yine "��!l" (Onu yalanladım) ,  doğru bile olsa biri
nin yalan söylediğine inandığında kullanılır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Eğer 
seni yalancı saydı/arsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı . "997 Başka 
bir ayette ise Allah şöyle buyurur: "Doğrusu onlar, seni  yalanlamıyorlar; ancak 
zalimler, Allah 'ın ayetlerini inkar ediyorlar. "998 Burada birinci ayet, "Seni yalan
cılıkla suçladılarsa" anlamında; ikinci ayet ise, "Senin yalancı olduğuna inanmı
yorlar; aksine onlar, hakkı bilip tanıdıktan sonra inat ederek ve nankörlük yapa
rak inkar etmektedirler" anlamındadır. Bu sözcüğün aslı işte budur. Bu fiil, kendi 
kendine geçişli olabileceği gibi 'Ba' ve 'Fa' harfleriyle de geçişli olur. Ba harfiyle 
geçişli olması, daha çok kullanılır. Şu ayetlerde olduğu gibi: "Bilakis onlar, hak 
kendilerine gelince yalanladılar. "999 "İnkôr edip ayetlerimizi ya/anlayanlar, işte 
onlar Cehennemlik/erdir; orada ebedi olarak kalırlar." 1000 

Bu bilindikten sonra, şimdi de '\.�-!,;� W" ifadesindeki "Ma" edatı üzerinde 
duralım. Alimler buradaki "Ma" edatının anlamı üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Bu 
"Ma" edatı, 'Hangi şey sana dini yalan/atabilir' anlamında mı yoksa 'Artık seni 
kim yalanlayabilir' anlamında mıdır? Ma'nın 'Hangi şey' anlamında olduğunu 
söyleyenler, ayetteki hitabın insana yönelik olduğunu söylemişlerdir. Yani, ey 

997 AI-i İmran, 3/184. 
998 el-En'am, 6/33. 
999 Kaf, 50/5. 
1000 el-Bakara, 2/39. 
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insan! Sana doğruluğun ve onu tasdik etmenin delillerini açık bir şekilde açık
lamadan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Ma'nın 'Artık kim seni yalan
layabilir' anlamında olduğunu söyleyenler ise , ayetteki hitabın Hz. Peygambere 
yönelik olduğunu söylemişlerdir. el-Ferra der ki: "Ayet sanki şöyle söylemektedir: 
İnsan, kendisinin belirtilen şekilde mükemmel yaratıldığını gördükten sonra, se
nin haber verdiğin sevap ve ceza gününü artık kim yalanlayabilir? . "  Katade de 
bu ayeti şöyle açıklar: Ey peygamber! Artık bundan sonra, din günü konusunda 
seni kim yalanlayabilir? 

Katade ve el-Ferra'nın bu açıklaması, iki yönden sorunludur. Birincisi , 'Ne, 
hangi şey' anlamındaki Ma'nın yerine 'Kim' anlamındaki 'Men' nin getirilmesi , 
pek kolay bir durumdur. İkincisi, 'Bi'd-din' ifadesindeki car ve mecrur, kendisine 
bir mutaallık gerektirir. Bu mutaallik 'Yükezzibuke'dir. Buna göre anlam 'Din 
konusunda seni kim yalan sayabilir' olur. Bu mana, ya 'Din hususunda seni 
kim yalanlayabilir' anlamına; ya da 'Dini sana kim yalanlatabilir' anlamına gelir. 
Bu iki anlam da doğru olmaz. Çünkü "�:il'"nun anlamı, yalan saymak ya da 
yalanlatmak değil, yalana nispet etmek, yalancılıkla suçlamaktır. Buna göre an
lam, "Artık bundan sonra kim seni dini yalanlayan yapabilir" olur. Çünkü 'Ba' 
harfiyle sülasi {üçlü) fiil değil mudaaf fiil geçişli olur. Bu nedenle 'Kezebe keza' 
denilmez . 

Sure şu ayetle sona ermektedir: ''Allah, hakimlerin hakimi değil midir?" 

Bu, peygamberlik, tevhid ve ahireti ispatlamadan oluşan surenin içeriğinin 
bir özetidir. Allah' ın hükmü, Hz. peygamberi yalanlayan ve getirdiklerini inkar 
edenlere karşı Allah' ın ona yardım etmesini, onu kesin delillerle desteklemesini ve 
üstün kılmasını; dünyada insanlar arasında kendi emir ve yasalarıyla, ahirette ise 
sevap ve cezasıyla hüküm vermesini içerir. İnsanı en güzel surette yaratma, onu 
çeşitli yaratılış evrelerinden geçirme ve halden hale sokup en mükemmel hale ge
tirme hikmetinin ortaya çıkmasından sonra, hakimler hakimi olan Allah'a, bu hü
kümleri iptal edip geçersiz kılmak asla yakışmaz. İyi kimseye iyiliğinin mükafatını , 
suçlu günahkar kimseye de kötülüğünün cezasını vermemek, hakimler hakimine 
nasıl yakışabilir? Bu, O'nun hüküm ve hikmetini zedelemez mi? 

Allah'a andolsun ki, bu surenin sözleri oldukça özlü, şanı pek yüce ve anlamı 
tastamamdır. ıooı 

1001 et-Tibyan fi aksami' l-kur'an, s. 43-54. 
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Surenin başındaki "İncire ve zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye anda/
sun" ayeti, üç peygamberin peygamberliği1002 müjdelenmektedir. Bu ayetler, bu 
peygamberlerin çıktıkları yerlere ve topraklara işaret etmektedir. Buna göre " İn
cire ve zeytine . . .  " ayetiyle ,  bu meyvelerin yeşerdikleri topraklar kastediliyor. Bu 
topraklar, Hz. İsa'nın peygamberliğinin ortaya çıktığı kutsal topraklardır. "Sina 
dağına . . .  " ayeti ile , Allah'ın Hz. Musa ile konuştuğu ve Hz. Musa'nın peygam
berliğinin ortaya çıktığı dağ kastediliyor. "Ve şu emin beldeye . . .  " ayetiyle de 
Allah'ın harem olarak belirleyip güvenli kıldığı ve Hz. Muhammed' in peygam
berliğinin ortaya çıktığı Mekke kastediliyor. 1003 

Yüce Allah bu üç yeri , et-Tin sıJresinde zikretmektedir. " İncire ve zeytine" 
ayeti, Hz. İsa'nın peygamber olarak gönderildiği ve İncil ' in kendisine indirildiği 
kutsal topraklara; "Ve Sina dağına" ayeti, Allah' ın Hz. Musa ile konuştuğu ve 
o mübarek yerdeki vadinin sağ yanındaki ağaç tarafından kendisine seslendiği 
dağa; "Ve şu emin beldeye" ayeti ise , Hz. İbrahim' in İsmail ve annesini iskan 
ettiği, daha önce geçen Faran'a yani Mekke'ye delalet etmektedir. Tevrat, bunu 
zamansal sıralamaya göre haber vererek zikretmiş, bu yüzden önce daha ewel 
geleni, ardından daha sonra gelecek olanları zikretmiştir. Kur'an ise, bunların 
şanını yüceltmek; Allah' ın kudretini, ayetlerini, kitaplarını ve peygamberlerini üs
tün göstermek için bunlarla yemin etmiştir. Bu yemin, derece derece aşamalı ola
rak en üstten daha üste gidecek şekilde yapılmıştır. Önce üstün olanla başlamış, 
sonra ondan daha üstün olana geçmiş, sonra da bu ikisinden daha üstün olanı 
zikretmiştir. Çünkü kitapların en üstünü Kur'an, sonra Tevrat, sonra da İncil' dir. 
Bu kitapların indirildiği peygamberler de aynı şekilde birbirinden üstündür. 1004 

1002 Bununla, Hz. Musa'nın peygamberliği, Hz. İsa'nın peygamberliği ve Hz. Muhammed'in 
peygamberliği kastedilmektedir. 

1003 Hidayetü'l-hayara, s. 93. 
1004 Hidayetü'l-hayara, s. 1 14. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Yaratan Rabbinin adıyla oku. 

2. O, insanı (sülük gibi yapışan) bir kan pıhtısından yarattı. 

3. Oku. Rabbin en kerim olandır. 

4. O, kalemle (yazmayı) öğretendir, 

5. İnsana bilmediğini öğretti. 

6. Sakın! Çünkü insan, gerçekten azar; 

7. Kendisini müstağni gördü diye. 

8. Şüphe yok ki dönüş ancak Rabbinedir. 

9, 1 0. Bir kulu namaz kılarken engelleyeni gördün mü? 

1 1 .  Gördün mü (onun yaptığın ı) ?  Ya o (namaz kılan) doğru yol üze
rinde ise, 
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12. Yahut takvayı emretti ise? 

13. Gördün m ü  (ya bu engelleyen) yalanlayıp yüz çevirdi ise; 

1 4. (Bu adam) Allah 'ın, muhakkak gördüğünü h iç bilmez mi? 

1 5. Sakınsın, (bu yaptığından)! Eğer vazgeçmezse, -anda/sun ki- şid-
detle yakalayıp çekeriz alnından, 

1 6. O yalancı ve günahkar alnından. 

1 7. O halde çağırıversin meclisini. . .  

18. Biz de zebanileri çağırweririz! 

1 9. Hayır! Ona itaat etme! Secde et ve yaklaş! 

Tefsiri : 

Allah'ın Kur'an'dan indirdiği ilk sure, el-Kalem suresidir. 1005 Allah bu surede, 
insana bilmediğini öğreterek ona büyük ihsanda bulunduğunu, onu diğer varlık
lara üstün kıldığını ve kendisine daha fazla değer verdiğini zikretmektedir. Sure 
ayrıca ilim, eğitim ve öğretimin önemini vurgulamaktadır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin adıyla oku! Ki O, yaratandır; 
insanı bir alak'tan (embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. 
O, kalemle öğretti. İnsana bilmediğin i  öğretti. " 

Sure , bilgiden kaynaklanan okumayı emretmekle başlamakta; sonra "Ki O, 
yaratandır; insanı b ir alak'tan yarattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir" 
cümlesiyle genel ve özel anlamda yaratmadan söz etmektedir. Allah' ın burada 
varlıklar arasında özellikle insanı zikretmesinin nedeni, ona kendisinin Rab olu
şuna, üstün güç ve kudretine, bilgisine, derin hikmetine, mükemmel rahmeti
ne, kendisinden başka Rab ve ilah olmadığına delalet eden büyük mucizeler ve 
ayetler yerleştirmesidir. 

Allah surede insanın yaratılışına embriyodan başladığını zikretmektedir. 
Çünkü embriyo, spermlerin dönüşüme uğradığı ilk evredir; bu yüzden yaratılı
şın başlangıcıdır. Bu başlangıcın ardından Allah, kendisinin büyük kerem sahi-

1005 el-Alak slıresini, İbn Kayyim'ın söylediği gibi el-Kalem suresi olarak adlandıran kimseye 
rastlamadım. el-Kalem suresi, el-Alak'tan başka bir sur olup Nun Suresi olarak adlandırıl
mıştır. el-Alak suresi ise, İkra' suresi olarak adlandırılır. Bkz. Taberi, Tefsir, 30/250; el-Alusi, 
30/177; Fethü' l-Kadir, eş-Şevkani, 5/467. 
es-Suyuti, el-İtkan adlı eserinde bu sureyi birden çok adı olan sureler arasında zikretmez. 
Bkz. a.g.e. ,  1/55. el-Celaleyn tefsirinde ve Hakim'in rivayetinde surenin adı İkra' olarak 
zikredilir. Bkz. el-Celaleyn, 2/410; el-Hakim, 2/529. 
Dolayısı ile İbn Kayyim'ın sureyi bu adla adlandırması, bir rivayete dayanarak sure adları
nın tevkifi olduğunu söyleyenlerin mezhebine ait özel bir görüştür. 
Surenin Kur'an'dan inen ilk sure olduğu görüşü, müfessirlerin çoğunluğunun tercih ettiği 
bir görüştür. Bkz. adı geçen eserler ve Fethü' l-bari, bed'ü' l-halk, 1/30; Sahih-i Müslim bi 
şerhi'n-Nevevi, İman, 1/377.  
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bi olduğunu haber vererek okuma emrini yinelemektedir. Ayette geçen 'ekrem' 
sözcüğü, kerem sözcüğünden elde edilmiş ve üstünlük belirten bir isimdir. En 
büyük, en çok kerem sahibi, hayrı çok ve bol olan anlamına gelir. Yani Allah'tan 
başka, O'ndan üstün büyük kerem sahibi ,  hayrı bol olan biri yoktur. Çünkü bü
tün hayır ve iyilik, lütuf ve ihsan O'nun elindedir. Her hayır O'ndandır; O, her 
hayrın kaynağıdır. Bütün nimetlerin mutlak sahibidir. Her yücelik, üstünlük ve 
onur O'na aittir. O, gerçekten en büyük kerem sahibidir. 

Bu açıklamadan sonra yüce Allah, genel ve özel öğretimi zikrederek "Ki 
O, kalemle öğretti" buyurmaktadır. Bu öğretimin içine meleklerin ve insanların 
öğretimi girer. Bu genel öğretimin ardından Allah, insanın özel öğretiminden 
söz ederek "İnsana bilmediğini öğretti" buyurmaktadır. Bu özlü ifadeler, Allah'ın 
bütün türleri ile her varlığa ihsanda bulunduğunu ve ona kendisiyle ilgili şeyleri 
öğrettiğini haber veriyor. 

Var olmanın dört mertebesi vardır. Bu mertebeler şunlardır: 

Bir: A.yetteki "Yaratan'' sözcüğünün delalet ettiği dış mertebe . 

İki : "insana bilmediğini öğretti" cümlesinin delalet ettiği zihinsel mertebe. 

Üç ve dört: Sözlü ve yazılı mertebe .  "Ki O, kalemle öğretti" cümlesi yazılı 
mertebeyi ifade etmektedir. Sözlü mertebe ise , kalemle öğretimin (yazılı mer
tebenin) bir gereğidir. Çünkü yazılı öğretim, sözlü öğretimin; sözlü öğretim ise 
düşünmenin bir türüdür. Böylece bu sözler, varoluş mertebelerinin tamamını 
kapsamakta; yaratılış ve öğretimin Allah tarafından gerçekleştirildiğine delale . 
etmektedir. Öyleyse O, yaratan ve öğretendir. Dışarıda varlığı görülen her şey, 
O'nun yaratması ile var olmuştur. Zihinlerde var olan her bilgi, O'nun öğretmesi 
ile elde edilmiştir. Dildeki her söz ya da parmaklarla yazılan her yazı, O'nun 
kudreti, yaratması ve öğretmesi ile gerçekleşmiştir. Bütün bunlar O'nun kudre
tinin bir göstergesi ve derin bilgisinin kanıtlarıdır. Gerçekten O'ndan başka ilah 
yoktur; O, rahman ve rahimdir. 

Amaç: Allah, kendi h ikmeti ile insanlara bilmediklerini yazı, söz ve anlam ola
rak öğrettiğini belirterek kendisini kullarına tanıtmaktadır. Böylece bilgi, Allah' a  
delalet eden kanıtlardan biri hatta en  büyüğü ve  en  açığı olmaktadır. İnsana şeref 
ve üstünlük olarak bu bilgi yeter. ıoo6 

Allah ' ın insana verdiği sözlü ve yazılı iki öğretim nimetini düşün. Allah bu iki 
nimeti ,  kullarına verdiği nimetleri daha önce zikretmediği bir üslupta bir cümle
de zikretmekte ; Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- ilk defa indirdiği sOrenin 
başında şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin adıyla oku! Ki O, yaratandır; insanı bir 

1006 Miftahu darü's-saade, s. 63. 
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alak'tan (embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, kalem
le öğretti. İnsana bilmediğini öğretti . "  Allah'ın, yaratılışın bütün mertebelerini bu 
sözlerde nasıl topladığını; bu sözlerin, varoluşun dört mertebesini en özlü, en 
açık ve en güzel şekilde nasıl kapsadığını bir düşün .  

Allah ilk olarak genel anlamda varlıkların yaratılışını ,  yani onları dış varlık 
sahibi yapmasını zikretmektedir. Sonra ikinci olarak, özellikle insanın yaratılışı
nı zikretmektedir. Çünkü insan, ibret alınacak en önemli konumda yaratılmıştır. 
Ondaki mucize pek büyüktür. Onda var olan bu mucizeyi görmek, nimetlerin 
çokluğuna delalet eder. Allah burada insanın yaratılış maddesi olarak el-alak' ı 
(embriyoyu) zikretmektedir. Ancak Kur'an' ın başka yerlerinde, embriyo haline 
gelemeden önceki aşamaları zikreder ve ana maddesinin ya toprak ya balçık 
ya pişmiş çamur gibi kuru balçık ya da bayağı bir su (meni) olduğunu belirtir. 
Burada ise yaratılışın başlangıcı olan el-alak'ı (embriyoyu) zikretmektedir. Zira 
bu oluşum daha önce sperm halindeydi. Spermin ilk dönüşümü, embriyo haline 
gelerek gerçekleşir. 

Üçüncü olarak Allah, kalemle öğretimi zikretmektedir. Bu, Allah'ın kulla
rı üzerindeki en büyük nimetlerinden biridir. Çünkü onunla; bilgiler ebedileşir, 
haklar ispatlanır, vasiyetler bilinir, şahitlikler kaydedilir, insanlar arası ilişkilerin 
hesabı sağlam bir şekilde tutulur, geçmişlerin haberleri sonradan gelen nesille
re aktarılır. Şayet kalem (yazı) olmasaydı ;  geçmiştekilerin haberleri sonrakilere 
doğru bir şekilde ulaşamaz, yaşanan olaylar araştırılıp incelenemez, hüküm ve 
kararlar birbiriyle çelişirdi .  Sonradan gelenler, öncekilerin görüş ve düşüncelerini 
bilemezdi . İnsanların din ve dünya işlerinde yaşadıkları sorunların çoğu, kalple
rindeki bilgiyi silen unutkanlıktan kaynaklanır. Bu yüzden yazı, malları kaybolup 
gitmekten koruyan kaplar gibi bilgiyi kaybolmaktan koruyan bir kap yapılmıştır. 
Dolaysıyla Kur'an' dan sonra Allah' ın kalemle öğretmesi, O'nun en üstün nimet
lerinden biridir. Her ne kadar insan akıl ve zeka ile öğrense de o, Allah' ın lütuf 
ve bağışı, fazlı ve keremi sayesinde kalem (yazı) aracılığı ile amacına ulaşır. İnsan 
bu özelliği ile öteki varlıklardan üstündür. 

Yazmayı Allah ona öğretmiştir. Eğer insan öğrenen durumunda ise , kalemle 
öğretenin öğretmesi nedeniyle bu fiili mutavaat (dönüşlülük) bildirir. Çünkü Al
lah ona öğretmiş o da öğrenmiştir. Bu, Allah' ın ona konuşmayı öğretmesi böyle
ce onun da konuşması gibidir. Aksi halde anlamasını sağlayan aklı, konuşmasını 
sağlayan dili ve yazmasını sağlayan parmakları kim ona vermiştir? Onun zihni
ni, öteki canlı varlıklardan farklı olarak bu öğrenmeyi kabul etmeye hazırlayan 
kimdir? Onun dilini konuşturan, parmaklarını hareket ettiren kimdir? Parmakları 
avuçla, avucu bilekle destekleyen kimdir? 

Kalemle öğretme konusunda Allah'ın nice nimetleri vardır ki, bizim onlar
dan haberimiz dahi yoktur. Yazı yazarken bir an dur ve düşün ! O anki halini 
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tefekkür et. Cansız bir kalemi eline almış, cansız bir defterin üzerine koymuşsun. 
Bu ikisinin arasından türlü hikmetler, çeşitli bilimler, mektup ve hitabet sanatları, 
nesirler, şiirler ve soruların cevapları çıkmaktadır. Bütün bu anlamları kalbinden 
geçiren, zihninde resmini çizen, sonra da bunlara delalet eden ifadeleri diline 
getirip onları muhteşem süslemeler haline getirecek parmaklarını hareket ettiren 
kimdir? Anlamı resminden daha güzel olan, kendisiyle ihtiyaçlarını gördüğün 
ve seni gönlündeki isteklerine kavuşturan eserlerini, uzak bölgelere ve çevrelere 
göndermeni sağlayan ,  senin yerine onları buralara getiren, seni anlatan, senin 
dilinle konuşan, sana elçilik yapan ve sana, göndereceğin bir elçiden daha fazla 
yarar sağlayan, "O, kalemle öğreten ve insana bilmediğin i öğretendir" den başka 
kim olabilir? 

Kalemle öğretim, üç aşamayı gerektirir. Bunlar, zihinsel, sözlü ve yazılı varlık 
mertebeleridir. Kalemle öğretim, tüm bu mertebeleri Allah' ın gerçekleştirdiğine 
delalet eder. "Yaratan" kelimesi, Allah' ın görünür (somut) varlığı verdiğine de
lalet eder. 

Kısa, özlü ve açık olmakla birlikte bu ayetler, varlığın bütün mertebelerinin 
yaratılış ve öğretim olarak Allah'a dayandığına delalet ediyor. Allah bu ayetler
de genel ve özel yaratılış ile genel ve özel öğretimi zikretmektedir. Allah burada 
ayrıca kendi sıfatlarından, hiçbir noksanlığın olmadığı ve her hayrın bulunduğu 
el-ekrem ismini zikrediyor. Gerçekten bütün kemal sıfatları yalnız O'na aittir ve 
O, her hayrın kaynağıdır. O, kendi zatında, sıfatlarında ve fiillerinde en büyük 
kerem sahibidir. Bütün bu varlık ve öğretim, O'nun kereminden, lütfunden ve 
ihsanındandır. O, herhangi bir ihtiyaçtan dolayı bunları yaratmamıştır. O, gani 
(kimseye ihtiyacı olmayan) ve ham!d (övülmeye layık) olandır. 1007 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hayır; kendisin i m üstağni gördüğünden 
gerçekten insan, azar. " 

Allah burada "Müstağni olduğundan" demiyor. Aksine "Kendisini müstağni 
gördüğünden" diyor. Bununla insanın azgınlığının, kendisini böyle görmesin
den kaynaklandığına vurgu yapıyor. Buna karşılık yüçe Allah, insanın kendi
sine bu şekilde bakışını el-Leyi suresinde zikretmeden şöyle buyurur: "Kim de 
cimrilik yapar, istiğna eder ve en güzeli yalanlarsa; Biz de ona en güç olanı 
kolaylaştıracağız. " 1008 Elbette doğrusunu Allah bilir. Fakat el-Alak suresinde, az
gınlığın nedeni olarak insanın kendisini müstağni görmesi zikredilmekte; el-Leyi 
suresinde ise , insanın helak olması ve kolay olana muvaffak kılınmamasının 

1007 Miftahu darü's-saade, s.300-301 .  
1008 el-Leyi, 92/10. 

l 
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nedeni olarak kendisinin Allah'a muhtaç olmadığını sanması, bu yüzden O'na 
itaat ve ibadeti terk etmesi zikredilmektedir. Eğer insan Allah'a muhtaç olduğu
nu sansaydı, O'nun kendisine emrettiği ibadetleri yaparak Rabbine yaklaşmaya 
çalışırdı .  Çünkü efendisinin yardımı olmadan bir an bile duramayan bir köleye, 
efendisinin emir ve yasaklarına uymaktan başka çare yoktur. Bu nedenle Allah, 
söz, fiil ve mal olarak vermesi gerekeni vermeme anlamındaki cimrilikle bera
ber Rabbinden istiğna etmesini de zikretmiş; buna, "İyilik yapanlara daha güzeli 
ve fazlası vardır" ıoo9 sözüyle iyilik ehline vaat edilen en güzeli yalanlaması da 
eklemiştir. Ayette geçen 'en güzelı' ifadesini şehadet kelimesi 'La ilahe illallah' 
ile açıklayanlar, bu sözün iyiliğin aslı ve kaynağı olduğunu, en güzele bu sözle 
ulaşılabileceğini gerekçe göstermişlerdir. Bu ifadeyi, infak edilen bir şeyin yerine 
konulan şey olarak açıklayanlar ise, bu ifadenin hakkını vermemişlerdir. Çünkü 
o, bundan daha geniş anlamlıdır. İnfak edilen bir şeyin yerine başka bir şeyin 
konulması, 'en güzel' ifadesinin sadece bir çeşididir. 

Sonuç olarak; Allah'tan istiğna etmek, kulun helak olmasına ve her türlü 
zorlukla karşılaşmasına neden olur. Kulun kendisini müstağni görmesi ise , azma
sına sebep olur. Her iki durum da Allah'a  muhtaç olma ve O'na kulluk etmekle 
çelişir. ıoıo 

1009 Yunus, 10/26. 
1010 Tariku'l-hicreteyn, s .  13 .  



KADR SÜRESİ 
[5 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı i le. 

1 .  Doğrusu Biz onu (Kur'anı) Kadr gecesinde indirdik. 

2. Kadr gecesini sana ne bildirdi? 

3. Kadr gecesi b in aydan daha hayırlıdır. 

4. Onda melekler ve Ruh Rabblerinin izni ile her bir iş için iner de 
iner. 

5 .  O, tan yeri ağarıncaya kadar selamdır. 
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BEYYİNE SÜRESİ 
[8 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'rn adı ile. 

1 .  Kitap Ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine apaçık 
delil gelinceye kadar (güya küfürlerinden) ayrılmayacaklardı. 

2, 3. İçinde dosdoğru hükümlerin yazılı olduğu, tertemiz sahifeleri 
okuyup duran Allah tarafından gönderilmiş bir Rasuldür. 

4. Ama kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine apaçık delil 
geldikten sonra ayrılığa düştüler. 

5. Oysa onlar, din i yalnız Allah 'a halis kılarak O'na ibadet etmekle 
emrolunmuşlardı. 

Tefsiri: 
Allah burada kullarına, halis bir niyetle yapılan ibadet dışında ibadet etme

yi yasakladığını bildirmektedir. Bilindiği gibi niyeti sadece ibadet edilene halis 
kılmak, ibadetin kaynağına niyet etmenin bir temelidir. Bu yüzden Yüce Allah, 
ibadet edene niyetini Rabbine halis kıldığı ibadet dışında bir amel (ibadet) em
retmemiştir. 

Yine bilindiği gibi niyet, ibadetin bir parçasıdır hatta ibadetin ruhudur. Bu, 
niyet edilmeyen bir amelin ibadet olmadığını, böyle bir amelin emredilmediğini, 
niyet yapmadan bir amel işleyenin bununla Allah'a yaklaşmış olmayacağını gös
terir. Bu, tartışma kabul etmeyen bir konudur.1011 

1011 Bedfü'ü'l-fevfüd, 3/189. 
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6. Gerçek şu ki, ister Kitab Ehlinden olsun, ister müşriklerden olsun 

o kafir olanlar, Cehennem ateşindedir/er, orada ebedi kalıcıdırlar. Yara
tılanların en kötüleri de işte bunlardır. 

7. İman edip salih amel işleyenler ise, işte bunlar yaratılanların en 
hayırlı/arıdır. 

8. Onların Rabblerinin yanındaki mükafatları; altından ırmaklar akan 
Adn Cennetleridir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan razı ol
muştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. işte bu, Rabbinden korkan 
kimseler içindir. 



ZİLZAL SÜRESİ 
[8 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Yer, kendine has bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman, 

2. Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı (zaman) 

3. Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği (zaman), 

4. O gün (yer) bütün haberlerini anlatacaktır. 

5. Çünkü, Rabbin, ona vahy etmiştir. 

6. O günde insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için bölük bö
lük döneceklerdir. 

7. Kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyorsa onu görecektir. 

8. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapıyorsa onu görecektir. 

Tefsiri: 

ez-Zelzele suresi ,  başından sonuna kadar öteki alemle ilgili şeylerden bahse
der. Ahiretten ,  yerin ve üzerinde yaşayanların o alemdeki hallerinden başka bir 
şey zikretmez. Bu yüzden sure, Kur·an' ın yarısına denk olmuştur. 1012 

1012 Zadü' l-me'ad, 1/3 1 8  Bununla ilgili hadis için bkz. Tirmizl, Tefsir, 5/153. Tirmizl'nin İbn 
Abbas'tan rivayet ettiği bu hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle bu
yurmaktadır: " İza zülzilet suresi , Kur'an'ın yarısına denktir . . .  vd .. " Tirmizl bu hadis hakkında 
der ki: "Bu hadis, gariptir. Onu Yeman b. Muğire hadisi olarak biliyoruz." El-Hafız, et-Takrib 
adlı eserinde bu raviyi zayıf saymıştır. Bkz. A.g .e . ,  2/379. Hadisi ayrıca Hakim de rivayet 
etmiş ve sahih olduğunu söylemiştir. Bkz. Hakim, el-Müstedrak, 1/566. Ancak ez-Zeheb!, 
ravilerden Yeman' ın zayıf olduğunu ileri sürerek hadisin sahih olduğunu reddeder. 



ADiYAT SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun (gazilerin) harıl harıl koşan atlar(ın) a, 

2. (Düşmana seğirttik/erinde) tırnaklarıyla ateş çıkartanlara, 

3. Sabahleyin baskın yapanlara, 

4. Derken orada toz çıkaranlara, 

5. Ve bununla bir topluluğun ortasına dalanlara ki; 

6. Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. 

7. Şüphesiz kendisi de buna elbette şôhiddir. 

8. Ve gerçekten o mal sevgisinde pek katıdır. 

9. Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar altüst edildiğinde, 

1 0. Göğüslerde olanlar da açığa çıkartıldığında, 

1 1 .  Şüphesiz o gün, Rabbleri kendilerinden elbette haberdardır. 
(Bunu bilmelerine rağmen neden buna göre davranmazlar?) 



KARİA SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Şiddetlice çalan! 

2. Nedir o şiddetlice çalan? 

3. O şiddetlice çalanın ne olduğunu sana ne bildirdi? 

4. O gün insanlar, darmadağın pervaneler gibi olacak. 

5. Dağlar da atılmış renkli yün gib i olacak. 

6. İşte kimin tartıları ağır gelirse; 

7. Artık o, hoşnut (kalacağı) bir yaşayıştadır. 

8. Fakat kimin de tartıları hafif gelirse, 

9. Artık onun anası (varacağı yer), Haviyedir. 

1 O. Onun ne olduğunu sana ne bildirdi? 

1 1 .  (0) çok sıcak bir ateştir. 



TEKASÜR SÜRESİ 
[8 AyetJ 
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Rahman ve Rahim Al/ah' ın adı ile. 
1 .  Çoklukla övünüş sizi o kadar oyaladı ki; 
2. Sonunda kabirleri ziyaret ettiniz. 
3. Sakının, (bu işten) ! Yakında bileceksin iz. 
4. Evet, sakının, ileride bileceksiniz. 
5 .  Sakının!  Gerçekten kesin bir bilgi ile bilseydiniz (böyle yapmaz

dın ız). 
6. Anda/sun siz Cahfmi (Cehennemi) göreceksin izdir. 
7. Yine anda/sun, onu aynel-yakfn (tereddütsüz olarak) göreceksi

nizdir. 
8. Sonra anda/sun, o günde nimetlerden elbette (hesaba çekilip) so

rulacaksınızdır. 

Tefsiri : 
Tekasür suresi vaadi, vaidi ve tehdidi özetleyen ve akleden için bir öğüt ola

rak yeten bir suredir. 

"elhakum";  Sizi haklı kılacak bir özrünüz olmayacak şekilde sizleri meşgul 
etti demektir. Çünkü bu tabir bir şeyin meşgul etmesi anlamında kullanılır. Bu 
meşgul olma bilerek ve kasıtla yapılırsa kişiyi yükümlü kılar. Ancak bu meşguliyet 
kasıtla değil de bilmeden yapılırsa bu durumda kişi mazur sayılır. Üzeri desenli 
siyah bir aba ile namaz kıldıktan sonra Resullullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- "Bu 
aba beni namaz esnasında meşgul etti(elha) " 1013 buyurması, bu unutkanlığın 

1013 Buhari(2/575) Salat, Müslim(2/192) Mesacid, Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- rivayet ettiği 
hadis-i şeriften almışlardır. Başka muhaddisler de rivayet etmiştir. 
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bir türüdür. Diğer bir hadis-i şerifte aynı tabir kullanılmış ve şöyle denmiştir: 
"Resullullah -sallallahu aleyhi vesellem- çocuğu unuttu" burada aynı kelime an edatı 
ile kullanılmıştır bi edatı ile kullanıldığındaysa yüz çevirdi bıraktı anlamındadır. 
Lehv(eğlence,gaflet) kalbe ait bir eylem iken la'b (oyun) organlara ait bir eylem
dir. İşte bu nedenle Kur'an-ı Kerim' de bu fiiller birlikte zikredilir. Yine "elhakumut 
tekasur

,, ayetinde 'elhakum'  denmesi yerme açısından 'şağa/ekum '  denmesin
den daha etkilidir. Çünkü bazen kişinin kimi azaları bir şeyle meşgul olduğu 
halde kalbi bu esnada gaflet halinde bulunmayabilir. Lehv bir yüz çevirme ve 
unutma halidir, tekasür ise çokluk(kesret) kelimesinden tefaul babı çerçevesinde 
türetilmiştir. Bir kısmınız diğerlerine karşı daha üstün (veya daha çok) olduğu ko
nusunda böbürlenmektedir anlamına gelir. 

Burada övünmeye konu husus her şeyi kapsaması ve genel bir anlam ifa
de etmesi açısından zikredilmeden geçilmiştir. Bu durumda Allah 'a(c .c) kulluk 
ve Resulüne itaat veya ahiret hayatı için yararlı bir şey olması dışında kendi
siyle övünülen her şey bu böbürlenme konusuna dahil olur. Böbürlenme bu 
geniş anlamıyla mal, şan, şöhret, makam, kadın ve ilim gibi her türden konuyu; 
özellikle de kendisine ihtiyaç duyulmayan her türden hususu kapsamına alır. 
Yazdığı kitap ve çalışmaların çokluğu, ele aldığı ve çözdüğü konularla övünmek 
de buna dahildir. Kişinin Allah' a  (c .c) yaklaştıran hususlar dışında başkasından 
daha üstün olmayı istemesi de böbürlenmeden sayılır. Ancak hayırda yarışmak 
ve rekabet etmek Allah'a (c .c) yaklaştıran konulardan sayılır. Sahih-i Müslim' de 
Abdullah b .  Şuhayr' ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Abdullah b. Şuhayr, Resulul
lah -sallallahu aleyhi vesellem-, "Elhakumut tekasür" ayetini okuduğu sırada yanına 
vardığını ve Hz.Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti okuduktan sonra 
şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Adem oğlu 'mallarım, mallarım' der oysa sa
daka olarak verip tükettiğin , yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında 
sana ait bir malın yoktur. " 1014 

İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 

Çoklukla övünme her şeyde olur. Dolayısıyla kişiyi Allah'a (c .c) ibadet et
mekten ve ahirete hazırlanmaktan alıkoyan her şey bu ayetin hükmü kapsamın
dadır. Çünkü kimisini mal, kimisini şöhret ile övünme oyalar. Kimisini de ilimle 
övünme oyalar. Bu kişi ilmi böbürlenerek ve övünerek toplar. Allah (c .c) katında 
bunun durumu mal ve şöhretle övünenin durumundan daha kötüdür. Çünkü bu 
ahiret vesilelerini dünya için kullanmış, diğeri ise dünya vesilelerini dünya için 
kullanmış ve onlarla övünmüştür. 1015 

- · - -·------- . -·----

1014 Müslim (5/815) ,  Zühd, 3 .  Hadis. Tirmizi(5/416) ,  Tefsir, Tekasür süresi. Nesai (6/286) ,  Vesa
ya. Fevaid-32. 

1015 Fevaid s.32. 
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İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 
Allah (c.c) bu ayette mal ve başka şeyleri toplamakla övünmenin insanları 

meşgul ettiğini, ahiret ve ona hazırlıktan oyaladığını belirtmiş ve onlara bundan 
dolayı tehditte bulunmuştur. Zira Allah (c.c} çoklukla övünmenin dünyaperestleri 
Allah'tan (c .c} ve ahiret gününden meşgul edip oyaladığını ve ölüm yakalayıp 
kabirlere varana kadar bunun devam edip yine de çokluk övüncü uykusundan 
uyanmadıklarını haber vermektedir. Oyalanmalarının sona eriş vaktini "ölüm" 
ile değil "kabirleri ziyaret" ile ifade ederken onların kabirlerde yerleşik ve sabit 
olmayacaklarını; onların dünyada yerleşik değil misafir konumunda oldukları 
gibi kabirde de, bir süre kalıp sonra göçen yolcu konumunda olduklarını ima 
etmiştir. Yerleşim diyarı (daru'l-karar) Cennet veya Cehennemdir. 

Ayette Allah (c .c) "övünülen şey"e değinmemiştir. Bu ya yerilenin övünülen 
şey değil övünme olduğundandır. Nitekim insanlar da birbirlerine mesela "seni 
oyun oynaş oyaladı" derler, neyin oyaladığını ve meşgul ettiğini söylemezler. Ya 
da (hepsini kapsaması için) meselenin kayıtsız zikredilmesi murat edilmiştir. Oya
layıcı şeyler ise kulun başkasına karşı övündüğü mallar, şöhret, köleler, cariyeler, 
binalar, bağ-bahçeler veya Allah (c .c) rızasının gözetilmediği ilim veyahut Allah'a 
yaklaştırmayan amel gibi dünyevi sebeplerin tümüdür. İşte bunların tümü Allah 
ve ahiret gününden oyalayan çoklukla övünmedendir. 

Müslim, Sahih' inde, Abdullah b. Şıhhir'den: Resulullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- ,  "Elhakumut tekasür" ayetini okuduğu sırada yanına vardığını ve Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyurdu
ğunu rivayet etmiştir: "İnsanoğlu 'malım, malım' der oysa sadaka olarak verip 
tükettiğin, yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında sana ait bir malın 
yoktur. " 1016 

Daha sonra Allah (c. c) çokluk övüncünün oyaladığı kimseyi, övünmesinin 
rüzgarın alıp dağıttığı bir toz gibi boşa çıktığını ve böbürlendiği dünyanın bir 
serap ve aldanma olduğunu bildiğini belirterek şiddetle tehdit etmiştir. Böbür
lenen kişi o gün başka şeyler gibi böbürlenmesini bile kaybetmiştir. Allah'tan, 
daha önce hiç hesaba katmadığı bir muamele ile karşılaşır. Ona Allah' ı  ve Ahiret 
yurdunu unutturan övüncü onun uğradığı azabın en büyük nedeni olmuştur. Bu 
övüncü nedeniyle dünyada azaba uğratıldıktan sonra berzah aleminde, sonra da 
kıyamet gününde cezaya çarptırılır. Sonunda böbürlenmesi sebebiyle insanların 
en bedbahtı olup çıkar. Zira kazanç ve emniyet yerine helak elde eder. Sonuçta 
böbürlenmesi ile en az nasiplilerden olur. Dünyada kendisini yüceltmesi onu en 
alçaklarla birlikte olmaktan koruyamamıştır. Hayret! Böbürlendiği çokluk ne az , 
yüklendiği günah ne büyük, sahip olduğu zenginlik nasıl da her türlü fakirliğe yol 
açan bir zenginlik, elindeki nimet nasıl da her türlü şerre ulaştıran bir şermiş! 

1016 Tahrici daha önce geçti. 
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Yüce Allah (c .c) , çokluk övüncünün dünya ehlini oyaladığını ve onlara 
Allah' ı ve Ahiret yurdunu unutturduğunu ,  ölümleri çatıp kabirleri ziyaret edene 
dek çokluk övüncünün derin uykusundan uyanamadıklarını bildiriyor. 

Ayeti kerimede 'ölene dek' yerine 'kabirleri ziyaret edene dek' denilmesi, 
onların kabirlerde baki kalmayacaklarını orada istikrar bulmayacaklarını bilakis 
bir ziyaretçi gibi oraya vararak bir süre kaldıktan sonra tıpkı dünyada geçici bir 
süre kaldıkları gibi ebedi yurt olan Cennete veya Cehenneme nakledileceklerini 
haber vermek içindir. 

Yüce Allah (c .c) kendisiyle böbürlenilen hususu açıkça zikretmeden bırak
mıştır ; 

Bunun sebebi a} Her ne konuda olursa olsun böbürlenilen şeyin değil ' İşin 
gücün oyun ve eğlence' cümlesinde olduğu gibi bizzat böbürlenmenin kendi
sinin yerilmesi nedeniyledir. Burada hangi işi oyun ve eğlenceye konu edildiği 
zikredilmemiştir. 

b} Genelleme yapılması istenmiştir. Bu da kulun şan,şöhret,adamlarının,bin 
alarının,bostanlarının çokluğu veya Allah(c .c) rızası amaçlanmayan ilminin veya 
amelinin bolluğu gibi dünya işlerinden her hangi biri ile başkasına karşı böbür
lenme fiilinin kendisidir, konu ne olursa olsun. Bunların tümü Allah 'tan(c .c) ve 
Ahiret yurdundan uzaklaştıran oyalayıcı işlerdendir . .  Sahih-i Müslim'de Abdul
lah b. Şuhayr' ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Abdullah b. Şuhayr, Resulullah' ın 
-sallallahu aleyhi vesellem-, "Elhakumut tekasür" ayetini okuduğu sırada yanına var
dığını ve Hz .Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti okuduktan sonra şöy
le buyurduğunu rivayet eder: "Adem oğlu 'mallarım, mallarım' der oysa sadaka 
olarak verip tükettiğin, yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında sana 
ait bir malın yoktur. " 

Daha sonra Yüce Allah(c.c} ,çokluk övüncünün kendisini oyaladığı kişiyi pe
kiştirilmiş bir ceza ile tehdit etmiştir. Böbürlenen kişi bu övüncünün rüzgarın alıp 
dağıttığı bir toz gibi boşa çıktığını ve kendisiyle böbürlenip durduğu dünyasının 
bir gurur ve hileden başka bir şey olmadığını müşahede ettiğinde bu böbürlen
menin sonucunun lehinde değil aleyhinde olduğunu anlar, tıpkı benzerlerinin za
rara uğradığı gibi o da böbürlenme konusunda zarar eder. Allah'tan daha önce 
hiç hesaba katmadığı bir muamele ile karşılaşır. Ona Allah' ı  ve Ahiret yurdunu 
unutturan övüncü onun azaba uğratılmasının en büyük nedeni olmuştur. Bu 
övüncü nedeniyle dünyada azaba uğratıldığı gibi berzah aleminde de cezaya 
çarptırılır kıyamet gününde de . . .  Sonunda böbürlenmesi sebebiyle insanların en 
isyankarı olur çıkar. Ganimet ve selamet elde etmek yerine helak elde eder. Bö
bürlenmesi ile çokluk yerine azlık sonucuna ulaşır, dünyada o övüncü ile zirve
lerdeyken orada payına sefillerle birlikte olmak düşer. 
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Ne övünçmüş ağır günahlar doğuran, ne zenginlikmiş her türden fakirliğe 
sebep olan ve kendisiyle her türden şerre ulaşılan nasıl bir hayırmış(mal) bu! Sa
hibi gözünün önünden perdeler kaldırıldığında şöyle diyecektir: 'Ah , keşke (ebe
di) hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım ve ölümümden önce Allah'a (c.c) 
kulluk etseydim. "Rabbim! (Ey melekler) Beni geri döndürün, umarım ki geride 
bıraktığım hususlarda salih ameller iş/erim . (Muminun 99) ona şöyle denilir: 
"Hayır, asla ! Bu, onun (diliyle) söylemiş olduğu bir kelimedir. " (Muminun, 100) 
bu onun (kendi kendine) söylediği bir sözden ibarettir ve ona karşılık verilmez, 
geri dönüş isteklerine icabet edilmez. 

Öncelikle bu şahsın Allah'tan(c.c) yardım talebinde bulunmak amacıyla 'Rab
bim' diye hitap etmesi üzerine biraz düşün! Ardından onu Rabbinin huzuruna 
getirmekle emredilen meleklere dönerek 'beni geri gönderin' der ve bu geri dönüş 
talebinin sebebini açıklar. Bu geride bıraktığı mal, şan ve iktidar araçları ile salih 
ameller işlemektir. Ancak kendisine "Hayır,asla" geri dönüşe yol yoktur, gerçekte 
sana düşünen birinin düşünüp ibret almasına yetecek kadar bir süre ömür verildi. 

Kendisine h itap ederek icabet bekleyene cevap vermek, elden kaçırdığı şeyi 
düşünüp telafi etmesi için ona mühlet vermek Kerim ve Rahim olan Allah' ın(c.c) 
şanından olduğu için bu hitaba, bu aşırı gidicinin geri dönüş talebinin gerçek
likten yoksun, sadece diliyle söylediği bir söz olduğu ve onun huy ve ahlakının 
salih amel işlemeye karşı olduğunu, yalancılardan olduğu ve geri gönderilse bile 
yasaklandığı şeyi tekrarlayacağını ifade ederek karşılık vermiştir. 

En yüce hüküm vericinin hikmeti, izzet,ilim ve hamdi bu kişinin dileğini yeri
ne getirmeyi kabul etmemektedir. Zira bunda her hangi bir fayda bulunmamak
tadır. Geri gönderilse bile bu son hali , ilk halinin bir tekrarı olacaktır. Şu ayet-i ke
rimede de ifade edildiği gibi : "On/an 'Ah keşke geri döndürülsek de Rabbimizin 
ayetlerini ya/anlamasak ve müminlerden olsak. ' derken bir görsen.  Hayır, daha 
önce gizledikleri şeyler onlara aşikar olmuştur eğer geri gönderilseler daha önce 
kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler. " (En'am, 27-28) 

Kati bir bilgi(ilme-1 yakin) ile bilmiş olsaydınız: Bu şart cümleciğinin cevabı 
açıkça belirtilmemiştir. Ancak bu cevap önceki ayetlerden anlaşılmaktadır. O da 
şudur: ' Çokluk övüncü sizi, sizin için çok daha hayırlı olandan oyalamasının ne
deni , sizin kati bir bilgiye (ilme-! yakine) sahip olmamanızdır.' Bu bilgi, sahibinin 
kendisiyle bilinmesi zaruri yani doğruluğunda ve varlığında şüpheye düşmediği 
şeylere ulaştığı bilgidir. Eğer bu bilginin hakikati kalbe de ulaşır ve orada yer bu
lursa başka bir şey onu yapılması gerekli görevlerden oyalayamayacak ve o bil
ginin etkileri üzerinde görülecektir. Çünkü tek başına bir şeyin çirkinliğini ve kötü 
sonuçlarını bilmek kimi zaman ondan kaçınmaya yeterli gelmez. Ancak bu husus
ta elde edilen bilgi yakin bilgiye dönüşürse , kişiyi çirkin amellerden kaçındırma 
hususunda daha etkilidir. Ardında bilgi apaçık müşahede(ayne-1 yakin) bilgiye 
dönüşürse bu bilgi sahibi için vazifesinden geri kalmak seyrek görülür şeydir. 
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İşte bu manaya işaretle Hassan b. Sabit -radıyallahu anh- bedir ehli ile ilgili 
söylediği şiirinde şöyle demiştir: 

Bedre vardık biz, onlar da vardı,helak olmak için 

Yakin bilgiyi bilselerdi oraya varmazlardı. 

Allah' ın (c .c) "Sakının, (bu işten) ! Yakında bileceksiniz. Evet, sakının, ileride 
bileceksin iz. " (Tekasur: 3,4) buyruğundaki tekrarın, " Hayır! Bilecekler! Yine ha
yır! Onlar bilecekler! " 1017 buyruğundaki gibi , muhatabın iyice bilmesi maksadıyla 
yapılan bir pekiştirme olduğu söylenmiştir. 

Kimisi ise : Bu pekiştirme değildir. Bilakis birinci bilme ölüm gelip gerçeklerle 
karşı karşıya gelme esnasındaki bilme; ikinci bilme ise kabirdeki bilmedir. Bu 
Hasan-ı Basri ve Mukatil ' in görüşdür. Ata da İbn Abbas' tan böyle rivayet etmiş
tir. Birkaç husus bu görüşün doğruluğuna delalet etmektedir: 

Bir: (Kelime ve cümlelerden) aslolan ve tercih edilen onun (vurgu-pekiştirme} 
değil yeni mana ifade etmesidir. Burada da bu mana, hem de onun azamet ve 
yüceliğiyle birlikte ve fesahati bozulmaksızın mümkün olmuştur. 

İki: İki "bilme" arasına "sümme : sonra" edatı gelmiştir. Bu ise ikincinin birin
ciden zaman ve önem itibariyle daha önde olduğuna işaret etmektedir. 

Üç: Bu, vakıayla da uyuşmaktadır. Çünkü ölmekte olan kişi gerçeklerle yüz 
yüze geldiğinde ne hal üzere olduğunu bilir. Sonra, kabir ve sonrasında bunu 
yakin derecesinde bilir ki bu ilkinden daha ileri bir bilmedir. 

Dört: Seleften Hz. Ali -radıyallahu anh- ve başkaları ayetten kabir azabını 
anlamışlardır. Zira Tirmizl, Ali -radıyallahu anh-' tan şöyle rivayet etmiştir: "Biz, 
"elhakumuttekasur" suresi inene kadar kabir azabından şüphe içindeydik. Va
hidi şöyle demiştir: "Sakının yakında bileceksiniz" ayetinin manası "kabirde 
bileceksiniz" dir. 

Beş: Bu mana sonrasındaki "Anda/sun siz Cehennemi göreceksin izdir. Yine 
anda/sun, onu aynel-yakfn (tereddütsüz olarak) göreceksin izdir. " (Tekasur: 6, 7)  

ayetleriyle de uyuşmaktadır. Çünkü bu görme iki sebepten dolayı ilkinden başka 
görmedir. Bir: ilki genel anlamda bilme, ikincisi ise "ayne'l-yakin: tereddütsüz 
olarak" derecesinde bilmedir. İki : önce birincisi zikredilmiş, ikincisinin de bir süre 
sonra olacağı ifade edilmiştir. 

Allah (c .c} sonra slıreyi, nimetlerden sorguya çekileceğini ifade ederek bitir
miştir. Bunu da kasem vav' ı ,  vurgu lam'ı ve şeddeli nun ile vurgulu bir cümle ile 
yapmıştır. Evet. .  Allah (c .c} herkesi Dünya'da sahip olduğu nimetlerden, onları 
helalinden ve gereği şekilde kazanıp kazanmadığına dair hesaba çekecektir. Bu 
hesaptan kurtulduğunda bu nimetlerden dolayı Allah'a (c.c) şükredip şükretme-

1017 Nebe: 3,4. 
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diği, dolayısıyla bunları O'na {c.c) itaat yolunda kullanıp kullanmadığı konusun
da hesaba çekecektir. Yani birincisinin konusu kazanç vesileleri, diğerininki ise 
harcanıldığı yerlerdir. 

Nitekim, Tirmizi'nin, Sahih' inde Abdullah b. Ömer'den -radıyallahu anh
rivayet etmiştir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Kıyamet günü 
şu beş şeyden hesaba çekilmeden insanoğlunun ayakları Rabbinin katından bir 
adım dahi ayrılmayacaktır: ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne
rede yıprattığından, malını nerden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği 
bilgilere göre yaşayıp yaşamadığından"1018 

Yine Tirmizi'de şöyle geçmektedir: Ebu Berze' den -radıyallahu anh- :  Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde kul şunlardan sorulma
dıkça yerinden kıpırdayamaz: ömrünü nerede ve nasıl tüketti, öğrendiği bilgilerle 
ne yaptı, malını nereden kazandı ve nerede harcadı, bedenini nerede yıprattı?" 1019 

Yine Sünen-i Tirmizi' de şöyle geçmektedir: Ebu Hureyre' den -radıyallahu anh-: 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde kulun hesa
ba çekileceği ilk şey -yani nimet- ona şöyle söylenmesi olacaktır: bedenin sağlıklı 
değil miydi? Sana soğuk su içirmedik mi?" 1020 

Yine Sünen-i Tirmizi' de şöyle geçmektedir: Zübeyr b. Awam -radıyallahu 
anh' den rivayete göre, şöyle demiştir: "Çokluk övüncü sizi oyaladı. " ayeti inince 
"Ey Allah' ın Rasulü! sorulacağımız nimet hangi nimettir? Oysa bunlar iki siyah
tan, hurma ile sudan ibarettir" dedi. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- : "Bu mut
laka gerçekleşecektir. " buyurdu 1021 . 

Ebu Hureyre'den bunun benzeri rivayet edilmiştir. Onun rivayeti şöyledir: 
Tekasur suresi 8. ayeti inince, ashab: "Ey Allah' ın Rasulü hangi nimetlerden 
sorguya çekileceğiz? Zira bunlar sadece iki siyah şeydir. Üstelik düşmanımız 
karşımızda, kılıçlarımız omuzlarımızdadır {sürekli de cihad etmekteyiz)" dediler. 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Bu mutlaka gerçekleşecektir" buyurdu1022• 

Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in  "Bu mutlaka gerçekleşecektir" sözün
den kastettiği mana ya "dünya nimetleri olacak, size nimetler verilecek"tir. Veya 

1018 Tirmizl, Sıfatu'l-kıyame 2 / 289. Bu hadis, Sünneti Tirmizi'de geçtiği üzere (4 / 529) İbn 
Ömer'in -radıyallahu anh- İbn Mes'ud'dan -radıyallahu anh- rivayetiyle rivayetiyle gelmiş
tir. Elbani hadisin hasen olduğunu kaydetmiştir. Tahricin detayı için bk: Silsiletu'l-Ehadlsi's
Sahlha, (Hadis no: 946) . 

1019 Tirmizi (2/ 290) rivayet etmiş ve hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bir önceki hadisin 
tahricine bakınız. 

1020 Sünen-i Tirmizl, Tefsir, (5 / 418) .  Tirmizl bunun için "gariptir" demiştir. Elbanl ise Silsiletu'l
Ehadisi's-Sahlha (539)'da sahih olduğunu belirtmiş ve Tirmizl'nin "gariptir" sözüne cevap 
vermiştir. Detayı için ona bakınız. 

1021 Sünen-i Tirmizl, Tefsir, (3/ 134). Tirmizl: Hasendir, demiş ve Elbanl ona muvafakat etmiştir. 
1022 Aynı kaynak. Elbanl bunu, (şahidi mesabesinde olan) bir önceki hadis sebebiyle hasen 

saymıştır. 
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hesaba çekilmedir ve manası şöyledir: "sadece hurma ve su da olsa sorguya 
çekilme mutlaka olacaktır. " Çünkü bunlar da nimetlerdendir. 

Buna Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu sahih hadisi de delalet et
mektedir. Sahabeler hurma ve et yemişler, soğuk sudan içmişlerdi . Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bunlar kıyamet günü hesaba çekileceğiniz nimetlerden
dir" buyurdu1023• Bu, onun şükrünü yerine getirme ve hakkını ödeme hususun
daki hesaptır. 

Yine Tirmizl'nin Enes b. Malik'ten rivayet ettiğine göre Rasulullah şöyle bu
yurmuştur: "Kıyamet günü ademoğlu bir kuzu gibi getirilerek Allah' ın huzurunda 
durdurulur. Allah ona "Sana dünyada mal-mülk, hizmetçi ve her nimeti verdim, 
sen onları ne yaptın?" der. Adam: "Rabbim! Biriktirdim, artırdım ve olduğundan 
daha çok bıraktım. Beni dünyaya geri çevir onların hepsini sana getireyim" der. 
Böylece adamın hiçbir iyilik yapmadığı görülür ve Cehenneme götürülür. " 1024 

Yine Tirmizl'de, Ebu Said el-Hudrl -radıyallahu anh- ve Ebu Hureyre'den 
-radıyallahu anh- şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurdu: "Kul kıyamet günü (huzura} getirilir ve Allah (c.c} "Sana kulak, göz, 
mal ve evlat vermedim mi? Hayvanlar ve ekinler vermedik mi? Belli yerlerde 
yetkili olmana ve para kazanmana fırsat tanımadık mı? Bu gün de benimle bu
luşacağını biliyordun değil mi?" der. O kimse "Hayır Ya Rabbi" diye cevap verir. 
Allah da (c .c) şöyle buyurur: Önceden sen beni ve bugünleri unuttuğun gibi 
bugün de ben seni unutacağım" 1025. Tirmizl: Bu sahih hadistir, demiştir. 

Bazı müfessirler bu hitabın kafirlere olup nimetlerden hesaba onların çekilece
ğini iddia etmişler ve bu hususta Hasan-ı Basri ve Mukatil'den rivayetler zikretmiş
lerdir. Vahidi de bunu tercih etmiş ve buna Ebu Bekir -radıyallahu anh- hakkındaki şu 
rivayeti delil getirmiştir: Bu ayet nazil olunca Ebu Bekir -radıyallahu anh- Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' e "Peki seninle Ebu Heysem b .  Tihan' ın evinde yediğim arpa 
ekmeği, et, ucundan olgunlaşmaya başlamış ham hurma ve tatlı suyun da hesa
ba çekileceğimiz nimetler olmalarından korkuyor musun?" diye sordu. Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bu yalnız kafırleredir" 1026 buyurdu, sonra Allah' ın (c.c} "Biz 
kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız! " 1027 ayetini okudu. 1028 

1023 Bu, meşhur, RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in evinden çıkar çıkmaz iki veziri/yakın 
yardımcısı EbCı Bekir ve Ömer ile karşılaşması kıssasında geçmektedir. 
Müslim, Eşribe, abdest (4/ 721 )  ; Tirmizi, Zühd, (4/ 504). Ayrıca bkz: İbn Kesir Tefsiri (4/ 
578). 

1024 Tirmizi, Sıfatu' l-Kıyame, (4/ 534). Senedinde İsmail b .  Müslim vardır. Bu şahıs hadis ilmin-
de belleği açısından zayıf görülmüştür. 

1025 Aynı kaynak. 
1026 Aynı kaynak. 
1027 Sebe: 17. 
1028 Bunu Suyuti, ed-Durru'l-Mensur'da (8 / 618), İbn Merduyeh'in Kelbi'den nakliyle rivayet 

etmiştir. Kelbi muteber biri değildir. 
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Vahidi şöyle demiştir: Ayetin görünüşteki manası bunu desteklemektedir. 
Çünkü surenin tamamı müşriklere yönelik hitap ve tehdittir. Akli delil de bu gö
rüşü destklemektedir. Zira kafirler rablerine ortak koştuklarından ve başkalarına 
kulluk ettiklerinden kendilerine verilen nimetlerin hakkını ödememiş, dolayısıyla 
bu nimetlerdeki görevlerini yerine getirip getirmediklerine dair azarlanarak sor
guya çekilmeyi, sonra da nimet sahibini birlemek slıretiyle ona şükrü terk ettikle
rinden dolayı azap görmeyi hak etmişlerdir. 

Vahidi yine şöyle demiştir: Bu Mukatil' in görüşünün manasıdır. Aynı za
manda Hasan-ı Basri' nin de görüşüdür. Zira Hasan-ı Basri: Nimetlerden sadece 
Cehennemlikler hesaba çekilecekler, demiştir. 

Ben derim ki: Ne lafız, ne sahih sünnet ve ne de akli delillerde hitabın sadece 
kafirlere olmasını gerektiren hiçbir durum yoktur. Aksine ayetin lafzı, açık sünnet 
ve akli delil, h itabın çokluk övüncünün oyalaması ile nitelenen herkesi kapsayan 
genel bir hitap olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla hitabın bu vasfa haiz kim
selerin bir kısmına has kılınmasının haklı hiçbir gerekçesi yoktur. 

Buna Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in bu sureyi okurken söylediği şu 
sözü delalet etmektedir: "İnsanoğlu 'malım, malım' der oysa sadaka olarak verip 
tükettiğin, yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında sana ait bir malın 
yoktur . . . . .  " Hadis Sahih-i Müslim' de yer almaktadır. Bu sözü (malım malım sözü
nü) ise Müslüman da söyleyebilir, kafir de (dolayısıyla ayetteki hitap mü'minleri 
de kapsamaktadır. ) 

Bunun bir göstergesi de daha önce geçen hadisler ile sahabilerin Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' e sormaları ve genel manasında anlamalarıdır. Öyle ki 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e "Nimetlerimiz iki siyahtan ibaret iken biz 
hangi şeyden hesaba çekileceğiz?" diye sormuşlardır. Hitap kafirlere mahsus ol
saydı Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- sahabelere bunu açıklar ve "Onun sizinle 
ne ilgisi var? Bu kafirler hakkındadır" derdi .  Böylece sahabeler ayetten geneli 
anlamışlardır, hadisler onun genel olduğunda açıktır ve Kur' an' ın geldiği Pey
gamber sahabilerin ondan genel mana çıkarmalarını onaylamıştır. 

Bu görüş sahiplerinin delil getirdikleri Ebu Bekir hadisi ise sahih olmayıp 
konuyla ilgili asıl sahih hadis bunun asılsız olduğuna şahidlik etmektedir. Şimdi 
biz onu kelimesi kelimesine sunacağız: 

Sahih-i Müslim'de, Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- bir gün yahut bir gece (dışarı ) çıktığında birden Ebu Be
kir ile Ömer' e rastladı . "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. 
"Açlık ya Resulallah ! "  dediler. "Ben de öyle . Canımı elinde tutan Allah 'a yemin 
ederim ki, beni de sizi çıkaran çıkarmıştır. Kalkın !" dedi .  Hemen onunla birlikte 
kalktılar. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ensardan bir zatın evine vardı. Baktı 
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ki o zat evinde yok. Kadın onu görünce: "Hoş geldiniz, safa geldiniz !" dedi . 
ResO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- de ona: "Filan (kocan) nerede?" diye sordu. 
Kadın: "Bize tatlı su getirmeğe gitti" dedi. O esnada evin sahibi ensari çıkageldi. 
RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- ile iki arkadaşını görünce "Allah' a hamd olsun. 
Bugün benden misafirleri daha şerefli olan kimse yoktur" dedi. Hemen giderek 
onlara, içinde koruk, kuru ve olgun hurmalar bulunan bir hurma salkımı getirdi. 
"Bundan buyurun ! "  dedi ve bıçağı aldı .  RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- ona: 
"Sakın sağma, koyuna dokunma" dediyse de koyunu onlara kesti. Onlar da 
hem koyundan, hem o hurma salkımından yediler, içtiler. Yemeğe doyup, suya 
kandıkları vakit RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- EbO. Bekir ile Ömer'e :  "Canımı 
elinde tutan Allah' a  yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka 
sorulacaksınız! Sizi evlerinizden açlık çıkarmıştı, sonra şu nimetlere kavuşmadan 
dönmediniz" buyurdu1029 .  

Bu sahih hadis hitabın genel olup sadece kafirlere mahsus olmadığı husu
sunda açıktır. 

Ayrıca buna yaşanan vakıa da şahiddir. Zira oyalanma ve aldanmanın sa
dece kafirlerde değil Müslümanlarda da çok olması, hatta çoğunluğun çokluk 
gururuna kapılması yaşanan bir vakıadır. Kur'an' ın hitabı ,  ulaştığı herkesi kapsar. 
Hitaba ilk girenler RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- döneminde yaşayanlar olsa 
da, sonrakileri de kapsar. Müteahhirinden görüşleri muteber olmayan bir takım 
kimseler bu konuda cedelleşseler de bu dinin açık ve net bilgilerindendir. 

Dolayısıyla dinin açık ve net kuralları gereği biz, bizden öncekiler ve sonra
kilerle birlikte, sahabilerin "Ey iman edenler! Oruç size farz kzlındz "1030 ve benzeri 
hitapların kapsamında yer aldıkları gibi yer almaktayız. 

Böylece "Çoklukla övünme" buyruğu bu vasfa haiz herkese h itaptır. İnsanlar 
da oyalanma ve çoklukla övünmede, sayısını ancak Allah'ın (c .c ) bildiği kadar 
çok, farklı ve çeşitlidirler. 

Şayet: Ancak mü'minleri çoklukla övünme oyalamamıştır. Onun için de 
onun oyaladığı kimselere yöneltilen tehdit onları kapsamamaktadır, denirse; 

Deriz ki: Zaten hitabın sadece kafirlere mahsus olduğunu söyleyenleri buna 
iten de bu olmuştur. Çünkü ayeti genel manasında açıklamaları mümkün olma
mış, bu tehdide en layık kimselerin kafirler olduklarını görünce de bunu onlara 
mahsus bir şey görmüşlerdir. 

Yukardaki itirazın cevabı şudur: Kur'an' ın, "yergiyi insana onun insan olması 
yönüyle yöneltme" metodu gereği ayette hitap, insan olması yönüyle insanadır. 

1029 Tahrici biraz önce geçti. 
1030 Bakara: 183 .  
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Şu ayetlerde olduğu gibi: "insan hep ace/ecidir"1031 , "İnsan hep nankördür"1032, 
"Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür"1033, " Onu insan yüklendi. Doğ
rusu o çok zalim, çok cahildir"1034 "insan gerçekten çok nankördür"1035 Bunun 
benzerleri çoktur. 

Böylece insan, insan olma itibariyle faydalı ilim ve salih amel gibi her tür
lü hayır ve güzellikten uzaktır. Onu bunlarla tamamlayan, bunları ona veren 
Allah'tır. Ondaki bu hasletler kendinden değildir. Onda, kendisinden olarak il
min zıttı cehalet ve adaletin zıttı zulümden başka bir şey yoktur. Ondaki her ilim, 
adalet ve fazilet Rabbindendir, kendinden değil. İşte çokluk övüncüyle oyalanma 
da onun kendinden olan tabiat ve mizacıdır. Bu durumdan ancak, Allah' ın (c.c) 
onu arındırması , ahireti isteyen ve onu dünya ile övünmeye tercih eden biri yap
ması ile çıkabilir. Allah (c.c) bunu ona verirse ne ala! Yoksa o dünyada mutlaka 
çoklukla övünecektir. 

Bunların, hitabın sadece kafirlere olduğuna ayetteki tehdidi delil getirmele
rine gelince; buna şöyle cevap verilir: 

Sözkonusu tehdit müşterektir ki o da ahiretle karşılaştığında gerçekleri bil
mektir. Bu, dünyada olmayıp o esnada karşılaşılan ve herkesin yaşayacağı bir 
olaydır. Allah' ın (c.c) "yakında bileceksiniz" ifadesinde Cehennem'de ebedi 
kalmak bir yana, oraya girmeyi gerektiren bir mana dahi yoktur. Cehennemi 
görmek de, onu her görenin oraya girmesini gerektirmez. Çünkü mahşerde top
lananların hepsi gözleriyle görecek ve müşahade edeceklerdir. Nitekim Allah 
(c.c) onu mü'mini ve kafiriyle, iyisi ve kötüsüyle tüm kulların göreceğine yemin 
etmiştir : " İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için 
kesinleşmiş bir hükümdür. " 1036 

Dolayısıyla bu sı1renin hiçbir yerinde hitabın umumiyetini engelleyici hiçbir 
durum yoktur. 

Müfessirlerin Hasan-ı Basri'den rivayet ettikleri "Nimetlerden yalnız Cehen
nem ehli hesaba çekilecektir" sözü ise batıldır. Ya ondan rivayet asılsızdır veya 
aslı varsa manası merduttur. Çünkü ifadesi açık sahih hadisler bunu reddetmek
tedir. Başarı Allah'tandır. 

Şurası açıktır ki; yüksek değeri, dehşet verici korkutuculuğu, içerdiği insanı 
oyalayıcı çokluk övüncünden men etmesi ve manasının kulların çoğuna uyması 
ile böylesi bir sure, başından sonuna sadece kafirlere mahsus olmayı reddeder 

1031 İsra: 1 1 .  
1032 İsra: 67 .  
1033 Adiyat: 6 .  
1034 Ahzab: 72. 
1035 Hace: 66. 
1036 Meryem: 7 1 .  
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ve bu ona yakışmaz. Bunu anlamak için konuyla ilgili RasCılullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-' in hadislerini düşünmek yeterli olacaktır. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Çokluk övüncünün kabre varıncaya kadar tüm hayatı boyunca kendisi
ni oyalamasına izin verip ölüm anına kadar uykusundan uyanmayan ,  çokluk 
övüncünden kalbi uyumuş ve ancak ölüler yurdunda uyanacak kişiye yönelik 
bu azarlama üzerinde düşün. Sonra bu tipi, insanların çoğunluğuna vur. Ayette 
genelin kastedildiği sonucu zihninde kesinlik kazanacak. 

Allah' ın (c .c) ,  her çeşit dünya nimetiyle övünmenin girmesi için, çoklukla 
övünme yergisini övünülen şeyi belirtmeyerek her türlü övünmeye yönetlmesini 
düşün. 

Yine; "tekasur" tefaul kipindedir. Bu ise övünenlerden her birinin diğerine 
karşı çoklukla böbürlenmesi, dolayısıyla karşılıklı övündükleri şeylerde ondan 
daha çok şeye sahip olmaya çalışmasıdır. Onu buna iten ise izzet ve şerefin çok 
şeylere sahip olmada olduğunu sanmasıdır. Şairin söylediği gibi :  

Ben zenginlikte onlardan fazla değilim. 

İzzet ise ancak çoğa sahip olanlardadır. 

Aşırı çaba göstermeksizin çok mala sahip olmanın zararı yoktur. Nitekim 
bir grup sahabenin de çok malı-mülkü vardı, ancak onunla birbirlerine karşı 
böbürlenmediklerinden bu onlara zarar vermedi .  Başkalarına karşı dünya, şeref 
veya başka şeylerle övünmek kişiyi ahiret taliplileriyle yarışa girmekten oyalar ve 
alıkoyar. Çünkü yüksek gayrete sahip aziz ve yüce nefisler ancak faydası devam 
edecek, onunla kemale ereceği, arınacağı ve kendisi için kurtuluş vesilesi olacak 
şeylerle üstünlük sağlamaya çalışır. Bunlarda başkalarının onunla yarışmasına ve 
onu geçmesine tahammül edemez. Ebedi saadetin zirvesi olan çokluk elde etme 
çabası da budur. 

Bunun tersi dünya ehlinin dünyevi şeylerde birbirleriyle yarışmaları ve övün
meleridir. Bu, Allah (c.c) ve ahiret yurdundan oyalayan bir yarışma ve övünme 
olup kıtlık ve yokluk uçurumuna sürükler. Böylece bu tür çokluk övünç ve yarı
şının akibeti kıtlık, fakirlik ve mahrumiyettir. 

Uhrevi saadet vesilelerinden daha çok elde etme çabası ve yarışı sürekli 
Allah' ı  (c .c) ve nimetlerini hatırlatan bir yarış olup sonu, hiç yok olmayan, baki 
ve daimi bir çokluktur. Bu yarıştaki kişiye başkasının kendinden daha üstün söz
lü, daha güzel ameli ve daha çok ilim sahibi olması zor gelir. Başkasının hayır 
yollarının birinde kendisinden daha ileride olduğunu gördüğünde, eğer aynı 
hususta yetişemeyecekse, onu geçebileceği başka sahalarda yarışır. Bu çokluk 
çabası ve yarışı yerilen bir şey olmadığı gibi kulun ihlasına da zarar getirmez. 
Bilakis gerçek yarış, hayırlarda önde koşmadır. 



Nitekim Evs ve Hazreç kabilelerinin Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in hu
zurunda birbirleriyle rekabet etmeleri ve onun rızasını kazanma ve yardım etme
de yarış etmeleri böyle bir durumdu. 

Hz. Ömer' in -radıyallahu anh- Hz. Ebu Bekir -radıyallahu anh- i le durumu da böy
leydi. Ömer onun kendinden ne kadar ileride olduğunu görünce "Vallahi, seni 
kesinlikle geçemem" demiştir. 

FASIL 
Suredeki "kella: hayır" ifadesi üzerinde düşünen kimse onun buradaki yeri

nin ne kadar uygun olduğunu bilir. Çünkü bu onları çoklukla övünmeden engel
leme ve men etme, çokluk çabasının kendilerine kazandıracağını umdukları şey
lere sahip olamayacaklarını, bunların geçersiz olup, izzet ve kemali bununla elde 
edemeyecekleri manalarını içermektedir. Böylece bu lafız hem nehiy, hem de 
olumsuz haber manasını içermiştir. Allah (c .c) onlara, dünyevi nimetlerde çok
luk yarış ve övüncünün akibetini yavaş yavaş bileceklerini, kendilerini ahiretten 
oyalayan dünyalıkları elde etme ve onunla övünme çabasındaki kişilerin kendi 
yurtlarını teker teker mutlaka göreceklerini, Allah' ın (c .c) çok kazanma hırslarının 
sebeplerinden onları hesaba çekeceğini , nereden kazanıp nereye harcadıklarını 
soracağını bildirmiştir. 

Vallahi !  Bu ne muazzam, faydası ne yüce ve büyük, nasihat ve uyarısı ne 
etkili, ahirete teşvik ve dünyadan soğutmada ne güçlü bir suredir! Üstelik son 
derece kısa, kelimeleri akıcı ve cümle dizimi son derece güzeldir. Bununla hak 
olarak konuşan ve Peygamber' inin -sallallahu aleyhi vese llem- O'ndan (c .c) bir vahiy 
olarak tebliğ edip ulaştırdığı Allah (c .c) tüm noksanlıklardan münezzehtir. 

FASIL 
Bir düşün; Allah (c .c) nasıl da her yaşayanın vardığı son noktayı yerleşme 

ve karar kılma yeri olarak değil, önlerinde yerleşme diyarı olan ve kabirde bir 
müddet kalıp ayrılacak olan kimseler olarak zikretmiştir. İnsanlar dünyanın so
nuna vardıklarında bile misafir iseler, bu dünyadaki yollarında nasıldırlar? Onlar 
misafirhaneye gitmek üzere yoldan geçen, misafirhaneden de asıl yurda gidecek 
olan kimselerdir. 

Dolayısıyla burada üç şey vardır: bu dünya yolundan geçmek, sonra kabir
lere uğramak, sonra da yerleşik yurda gitmek1037. 

İbn Kayyim (rh.a) şöyle demiştir: 

Allah (c .c) "Sonra anda/sun, o günde nim�tlerden elbette (hesaba çekilip) 
sorulacaksın ızdır" (Tekasur: 8) buyurmuştur. 

1037 Uddetu's-Sabirin s. 183-194. 
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İmam Taberi der ki1038: Allah (c.c) şöyle demektedir: Allah (c.c) daha sonra 
sizi dünyada iken içinde bulunduğunuz nimetlerden hesaba çekecek; onlarda ne 
yaptığınızı, nasıl kazanıp nerede harcadığınızı ve (ilim ise) onlarla nasıl amel etti
ğinizi soracak. Katade der ki : Allah (c.c) her kulu, emanet bıraktığı her nimetten 
ve onu hak ettiği yerlere verip vermediğinden hesaba çekecek. 

Hesabı sorulacak nimetler iki çeşittir. Biri helal yoldan elde edilip helal yol
lara harcanandır. Allah (c.c) bunların şükrünü eda edip etmediğini soracaktır. 
Diğeri ise haksız yollardan elde edilip boş yere harcanan maldır. Allah (c.c) bun
ların da harcandık.lan ve kullanıldıkları yerlerin hesabını soracaktır. 1 039 

1038 Tefsiru Taberi 30 / 285. 
1039 İğasetu' l -lehefan 1 / 84. 



ASR SÜRESİ 
(3 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -3. Asra yemin olsun ki, gerçekten insan kesin hüsran içindedir. 
Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler 
ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. 

Tefsiri : 

İmam Şafii bu sure hakkında şöyle söylemiştir: "Eğer bütün insanlar sadece 
bu süre hakkında düşünselerdi, bu sure kendilerine yeterdi ." 

İmam Şafii 'nin bu sözünü şöyle açıklayabiliriz. İnsanı hatalardan kurtarıp 
onu olgunluğun zirvesine çıkaran dört mertebe vardır. Bu mertebelerin ilki, hak
kı bilmek; ikincisi, onunla amel etmek; üçüncüsü, onu b ilmeyenlere öğretmek; 
dördüncüsü ise, onu öğrenirken, amel ederken ve başkasına öğretirken sabret
mektir. 

Allah bu dört mertebeyi, bu surede bir arada zikretmekte; sureye, asra ye
min ederek başladıktan sonra herkesin hüsranda olduğunu belirtmektedir. An
cak iman edip salih amel işleyenlerin, -ki bunlar, hak olarak bildikleri ile amel 
edenlerdir- birbirlerine hakkı tavsiye edenlerin ve birbirlerine hak üzere sabit ka
lıp sabretmeyi tavsiye edenlerin, bu hüsranın dışında kaldıklarını açıklamaktadır. 
İşte bu, kemale ermenin son noktasıdır. Çünkü gerçek anlamda kemale ermek, 
öncelikle kişinin kendi ruhunda kemale ermesiyle, sonra başkasını kemale erdir
mesiyle mümkün olur. Kişinin kemale ermesi ancak bilgi ve uygulama gücünü 
ıslah etmesiyle gerçekleşir. Bilgi gücünün ıslahı, iman ile; uygulama gücünün 
ıslahı ise salih ameller işlemekle, öğrendiklerini başkasına öğretmekle, buna sab
retmekle, öğrenme ve uygulamada başkasına sabrı tavsiye etmekle olur. 
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Kısa olmakla birlikte Kur'an'daki bu sure, bütün hayırları içinde toplayan ve
ciz bir suredir. Yüce kitabını, kendisinin dışındaki her şeye yeterli kılan , her derde 
deva yapan ve her hayra götüren bir kitap yapan Allah' a  hamdolsun . 1040 

Yazar, bu sureyle ilgili el-Cevabü'l-Kafi adlı eserinde şunları söylemektedir: 
Sure, hakkı bilmek ve onun üzerinde sebat gösterip sabretmenin yeterli olmadı
ğını belirtiyor. Hüsrandan kurtulmak için hakkı b irbirine tavsiye etmeyi , hakkı 
göstermeyi ve hakka teşvik etmeyi gerekli kılıyor. Burada şu nokta dikkat çekici
dir: Nitelikleri belirtilen bu kimselerin dışında kalanlar hüsran içinde olduklarına 
göre, bilindiği gibi hata ve günahlar kalbin basiretini köreltmekte , bu yüzden 
hak gerektiği gibi anlaşılamamaktadır. Günahlar, insanın gücünü, azim ve ka
rarlılığını zayıflattığı için, hak üzerinde kalmaya dayanamaz, sabredemez. Hatta 
günahlar, kişinin davranışlarını ters çevirdiği gibi belki de kalbin anlama kabili
yetini de ters çevirir. Böylece batılı hak, hakkı batıl; kötüyü iyi, iyiyi kötü görür. 
Bu yüzden hayatı ve davranışları tersine döner; Allah' a  ve ahiret yurduna olan 
yolculuğundan vazgeçip dünya hayatından hoşlanan, onunla huzur bulan nefsin 
arzu ve isteklerine kavuşma yolculuğuna başlar. Allah'tan ve O'nun ayetlerinden 
gafil kalıp Allah'la buluşmak için hazırlık yapmayı terk eder. İşlenen günahların 
bundan başka cezası olmasa dahi , sadece bu ceza bile günahları terk etmeye ve 
onlardan uzak durmaya yeterli bir gerekçedir. Allah, günahlardan uzak durmada 
bize yardım etsin. 1041 

Yazar, bu suresiyle ilgili Uddetü's-Sabirin adlı eserinde de şunları söylemek
tedir: İmam Şafii şöyle söylemiştir: "Eğer bütün insanlar sadece bu ayet hak
kında düşünselerdi, bu ayet kendilerine yeterdi . " Bu sözü şöyle açıklayabiliriz. 
Kişinin kemale ermesi, bilgi gücünün ve amel (uygulama) gücünün kemale er
mesiyle mümkündür. Bu ikisi, iman ve salih ameldir. İnsan kendi ruhunu olgun
laştırıp kemale ermeye ihtiyaç duyduğu gibi, başkalarını da olgunlaştırıp kemale 
erdirmeye ihtiyaç duyar. Bu, ayette birbirine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye etmek 
olarak ifade edilmektedir. Tüm bu niteliklerin temeli , dayanağı ve gücü, sabret
meye dayanır. 1042 

Bu sureyle ilgili olarak Yazar, İğasetü'l-Lehfan adlı eserinde şöyle söylemek
tedir: Allah bu surede, karlı veya zararlı çalışmaların yapıldığı zamana yemin 
etmekte; herkesin zararda olduğunu, ancak iman edip salih amel işleyerek ken
disini, hakkı ve sabrı tavsiye ederek de başkalarını kemale erdirenlerin bu hüs
ranın dışında olduğunu belirtmektedir. Kişinin, faydalı ilim ve salih amelle ken
disini olgunlaştırdığını; bunu başkalarına öğreterek, sabrederek ve sabrı tavsiye 

1040 Bkz. Miftahu Daru's-Sa'ade, s. 61 .  
1041  El-Cevabü'l-Kafi, s .  135-136. 
1042 Uddetü's-Sabirin, s. 75. 
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ederek başkalarını da olgunlaştırdığını ifade etmektedir. Bu yüzden İmam Şafii 
şöyle söylemiştir: "Eğer bütün insanlar Asr suresi hakkında düşünselerdi, bu sure 
onlara yeterdi ." 1043 

Yazar, Medariku's-Salikin adlı eserinde ise bu sure hakkında şunları söyle
mektedir: "Allah bu surede zamana ant içerek, bilgi gücünü imanla, uygulama 
gücünü de salih amelle tamamlayanlar ile hakkı ve sabrı tavsiye ederek başka
larının kemale ermesini sağlayanlar dışında herkesin zararda olduğunu belirt
mektedir. Ayette geçen 'Hak' , iman ve amel (uygulama)dır. İman ve amel, sabır 
olmadan, onu başkasına tavsiye etmeden tamamlanmaz. 

İnsan, bütün ömrünü hatta nefeslerini bile kendisini yüksek amaçlara ulaş
tıracak şeylere harcayarak apaçık hüsrandan kurtulmaya çalışmalıdır. Bu da 
ancak Kur'an'a yönelmekle, onu iyi düşünüp anlamakla, definelerini aramakla, 
hazinelerini ortaya çıkarmakla, ona özel ilgi göstermekle, kararlılıkla üzerinde 
durmakla mümkün olur. Bu şekilde bir çalışma, insanların dünya ve ahiret çı
karlarını korur; onları en doğru yola ulaştırır. Öyleyse hakikat, tarikat, zevkler ve 
doğru bütün dini coşkular, ancak bu kandilden beslenir; ancak onun ağaçlarıyla 
meyvelerini verir. 1044 

Müellif başka bir eserinde ise bu sure hakkında şunları söylemektedir: Eğer 
insanların tamamı sadece bu sureyi ele alsalar, bu kendilerine yeter. İmam 
Şafii' nin söylediği gibi : "Eğer insanlar sadece bu sureyi düşünecek olsalardı, bu 
sure kendilerine yeterdi . "  

Allah bu surede insan türünü, kazanan ve kaybeden olarak ikiye ayırmakta
dır. Kazanan insan, öğüt alıp iman eden, salih amel işleyen; öğrenme, öğretme 
ve rehberliği de içeren hakkı başkalarına tavsiye eden, bu uğurda kendi nefsine 
ve başkasına sabrı tavsiye edendir. Buna göre sure, en kısa en veciz ve en özlü 
ifadeyle iki öğüt, iki ikmal (eksik tamamlama) ve iki gücün kemale ermesini içer
mektedir. Tüm bunları güzel bir önsöz ve ince bir üslupla ifade etmektedir. 

Surede ifade edilen iki öğüt, kişinin öncelikle kendi nefsine öğüt vermesi 
sonra da hakkı ve sabrı tavsiye ederek mümin kardeşine öğüt vermesidir. İki 
ikmal, kişinin önce kendi eksiklerini tamamlaması sonra da kardeşinin eksiklikle
rini tamamlamasıdır. İki gücün kemale ermesi ise, kişide iki güç bulunmaktadır. 
Birincisi iman ile kemale erip tamamlanan bilgi ve düşünce gücüdür. Diğeri ise 
salih amelle kemale eren ve yalnız sabırla tamamlanan irade , sevgi ve uygulama 
(amel) gücüdür. Buna göre burada altı durum ortaya çıkmaktadır. Surların üçü, 
kişinin kendisiyle ilgilidir. İnsan, kemale ermek için bu üç şeyi kendi nefsinde 
uygulayacak, sonra onları başkalarına emredecektir. O halde kişi, bilgi gücünü 
imanla; uygulama gücünü salih amelle tamamlamalı, bunlara devam edip sab-

1043 İğasetü'l-Lehfan, 1/25. 
1044 Medaricü's-Salikin, 1/6-7. 



Sure :  103 • Asr Suresi ·:· 599 

retmeli ve başkalarına tavsiye etmelidir. Bu üç vasıfla insan, emirleri uygulayan, 
yasaklardan kaçınan, bunları başkalarına öğretip insanları bu emir ve yasaklara 
uymaya çağıran biri olacaktır. İşte gerçek anlamda kazanan ve kar eden kişi 
budur. Artık kardan kaybettiği oranda bu kişi hüsranda ve zarardadır. Allah yar
dımcımız olsun ve yalnız O'na güvenip dayanırız. 1045 

Allah, insanın ahiretteki durumuna göre Asr' (zamana) yemin etmektedir. 
Son derece kısa ve öz olmakla birlikte bu surenin yüksek bir konumu vardır. 
Öyle ki, İmam Şafii bu sure hakkında: "Eğer insanların tamamı sadece bu sureyi 
düşünecek olsalardı, bu sure kendilerine yeterdi" demiştir. 

Surede kendisine yemin edilen 'Asr' hakkında farklı tefsirler yapılmıştır. Kimi 
müfessirler 'Asr' ın, gün bitiminin ilk vakti olduğunu söylerken; kimi müfessirler 
de günün son saati olduğunu söylemişlerdir. Başka müfessirler ise 'Asr' dan mak
sadın ikindi namazı olduğunu söylemişlerdir. Ancak müfessirlerin çoğunluğu, 
surede geçen 'Asr' ın zaman 'Dehr' anlamında olduğunu söylemişlerdir. Tercih 
edilen görüş budur; çünkü Arap dilinde zamanın 'Asr' olarak adlandırıldığı bili
nen bir gerçektir. Şair der ki: 

İki asr (gün ve gece) kalmayacak 

Birbirlerine kavuşup tamamlanmak istediklerinde. 

Yüce Allah, ibret alma konumu nedeniyle Asr'a yemin etmektedir. Zira gece 
ve gündüzün, her şeyi bilen, pek güçlü ve kudret sahibi Allah' ın takdir ettiği şekil
de akıp gitmesi, bütün varlıkların sağlıklı bir sistem içinde faaliyetlerini yürütme
sini sağlamaktadır. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, bazen birbirine eşit 
olması, bazen b irinin uzun diğerinin kısa olması; aydınlık ve karanlığının, sıcaklık 
ve soğukluğunun farklı olması, canlıların yayılması, dinlenmesi; zamanın yüzyıl
lara, yıllara, aylara, günlere, saatlere ve daha aşağı vakitlere bölünmesi , bütün 
bunlar Yüce Allah'ın birer ayetidir. Bu ayetler, O'nun sonsuz kudret ve hikmet 
sahibi olduğunun, benzersiz bir yaratıcı olduğunun apaçık delilleridir. 

Allah, bu surede insanların çalıştığı ve çalıştıklarının karşılığını aldıkları za
mana yemin ederek, başlangıca yani zamanı yaratmaya, çalışanları ve yaptıkları 
işleri yaratmaya dikkat çekmektedir. Böylece Allah, güç ve kudretinin, başlangıç
la sınırlı olmadığı gibi ahiretle de sınırlı olmadığını belirtmekte; zamanı, çalışan
ları ve fiillerini yaratma, onları iyi ve kötü olarak ikiye ayırma hikmetinin, onları 
eşit tutmayacağını ;  iyilere işledikleri iyiliklerle, kötülere de işledikleri kötülüklerle 

1045 El-Kelam ala mes'eleti's-Sima' , s. 404. Değerli okuyucu, bu değerli surede tekrar zannettiği 
bazı alıntıların olduğunu düşünebilir. Evet, bunlar tekrar olarak görünebilir; ancak bunları 
iyi düşünen kimse, alıntı yapılan her pasajdan çıkarılan derin anlamlar olduğunu anlaya
caktır. İbnu'l-Kayyim, bu surenin tefsirine kaynak olarak İmam Şafii'nin sözünü almakta; 
sonra da aynı olduğu sanılan ifadelerle birçok anlam ortaya çıkarmaktadır. Kıyamet Suresi
nin son bölümünde olduğu gibi, bu üslup diğer bazı sörelerde de kullanılmıştır. 



600 •!• Bed a i 'ut-tefslr 

karşılık vermesinin, bu kimseleri kazanan ya da kaybeden yapmayacağını; aksi
ne, insanın sadece insan olduğu için kaybeden olduğunu açıklamaktadır. Ancak 
kendisinin , merhamet edip doğru yolu gösterdiği , iman etme ve salih amel işle
mede, bunları başkalarına tavsiye etmede başarılı kıldığı kimseleri kaybedenlerin 
dışında tutmaktadır. 

Bu sure, Tin suresinde geçen "Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik" 1046 
ayetinin bir benzeridir. Ancak Allah burada sadece iman edip salih amel işleyen
leri aşağıların aşağısına indirilenlerin dışında tutmaktadır. 

Kur'an' ın, "Gerçekten insan kesin hüsran içindedir" ifadesindeki hikmeti 
düşünün. Sonra istisnayı daraltıp özelleştiren (tahsis) şu ifadeye bakın: "Ancak 
iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 
edenler bunun dışındadır." 

Oysa Allah Tin suresinde "Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik" dedikten 
sonra, istisnayı geniş tutup genelleştirmekte ve sadece: "Ancak iman edip salih 
amel işleyenler hariç" 1047 demekte; "Hakkı ve sabrı tavsiye edenler"i burada zik
retmemektedir. Zira tavsiye etmek, iman etme ve salih amel işlemeyi başkalarına 
da emretmektir. Bu ise kişinin bunları sadece kendisinin yapmasından fazla bir 
durumdur. Böyle olmayıp hakkı ve sabrı başkalarına tavsiye etmeyen, bu karı 
kaybeder; böylece zarar edenlerden olur. Bu şekilde hüsranda olmak, aşağıların 
aşağısına inmeyi gerektirmez. Çünkü insan, kendisine vacip olanları yapıp onları 
başkasına emretmeyebilir. Zira iyiliği emredip kötülükten sakındırma, artı bir mer
tebedir; yerine göre bazen farz-ı ayn, bazen farz-ı kifaye, bazen de müstehabtır. 

Hakkı tavsiye etmek, hem vacip olan haklan hem de müstehab olan haklan 
kapsar. Aynı şekilde sabrı tavsiye etmek, hem vacip olan sabrı hem müstehab 
olan sabrı kapsar. Eğer iman edip salih amel işleyenler hakkı ve sabrı da tavsi
ye ederlerse, bu durumda, kendilerine vacip olanları yapıp onları başkalarına 
emretmeyen kimselerin kaybettikleri karı kazanırlar. Hakkı ve sabrı tavsiye et
meyenler, kendilerini ve ailelerini kaybetmeseler de bu tavsiyede bulunanların 
kazandıkları karı kaybetmiş olurlar. Çünkü mutlak kayıp başka, kesin kayıp baş
ka anlamdadır. Bu yüzden Yüce Allah: "Gerçekten insan kesin h üsran içindedir" 
buyurmuştur. Sonra, bir maldan kar edip başkasından zarar eden bir kimseye, 
'Zarar etti" veya 'Zararda' denilebilir. Nitekim Abdullah b. Ömer -radıyallahu anh-: 
"Bir çok kıratlarda (bir ölçü birimi) kaybetmişizdir" 1048 demiştir. Bu da bir tür 
kayıptır; dolayısıyla kayıp ve zarar oranı, kazananın elde ettiği kara göre değer
lendirilir. 

1046 Tin, 5. 
1047 Tin, 6. 
1048 Buhari, 3/229; Müslim, 2/609-610. Hafız İbn Hacer, Abdullah b .  Ömer'in bu sözü, defin 

işlerine düzenli bir şekilde devam etmediği için söylediğini söyler. Müslim'in bunu böyle 
açıkladığını aktarır. Bkz. Fethü'l-Bari, 3/233. 
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Allah Tin süresinde, "Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik" dedikten son
ra ''Ancak iman edip salih amel işleyenler hariç" buyurarak, insanları sadece 
iki kısma ayırmıştır. İnsanda iki güç vardır: bilgi gücü ve amel (uygulama, ya
pabilme) gücü. Yine insanda iki hal vardır: başkasının emrine uyduğu hal ve 
kendisinin başkasına emrettiği hal. Allah bu ayetlerde, bilgi gücünü iman ile, 
amel gücünü de salih amel ile tamamlayan, bu konuda başkasının verdiği emre 
uyan ve onu başkalarına emreden kimseleri, hüsranda olan insanların dışında 
tutmaktadır. 

İnsanın iki hali vardır. Birisi, kendisinin olgunlaşıp kemale erdiği hal; diğeri 
de başkasının olgunlaşmasına ve kemale ermesine vesile olma halidir. Kişinin 
kendisinin kemale ermesi ve başkasının kemale ermesine vesile olması, iki şeye 
bağlıdır. Bunlar, hakkı bilmek ve hak üzerinde kalıp sabretmektir. 

Buna göre ayet, faydalı ilim, salih amel, önce kendisine sonra mümin kar
deşine iyilik yapma, emredene boyun eğme ve emirlerini kabul etme gibi insanı 
olgunlaştırıp kemale erdiren bütün mertebeleri kapsamaktadır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sab
rı tavsiye edenler hariç ." Bu ayet, dindeki önderlik makamına işaret etmekte 
ve şu ayete benzemektedir: "Sabredip ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, 
onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler tayin ettik." 1049 Demek ki, 
dindeki önderlik ancak sabır ve kesin iman ile elde edilebilmektedir. 

Sabır, iki türlüdür. Biri, başa gelen bela ve musibete sabretmek; diğeri de 
dini kurallara uyarken sabretmektir. Bu sabır da iki türlüdür. Biri emirleri uygu
larken sabretmek, diğeri yasaklardan sakınırken sabretmektir. Birincisi, iradeyi 
gerçekleştirme onu uygulamada sabırlı olmaktır; diğeri iradeye engel olma onu 
uygulamamakta sabırlı olmaktır. 

Başa gelen musibete sabır, mümin kafir, iyi kötü herkes için ortak b ir haldir. 
İman ve sabretme tercihi olmadıkça, bu tür sabrın sevabı yoktur. Zira Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- kızı hakkında: "Ona emret! Sabretsin ve sevabını 
Allah'tan beklesin" demiştir. 

Allah bu tür sabır için şöyle buyurmaktadır: 

"Sabredenler ve salih amel işleyenler için bağışlanma ve büyük ecir vardır. "1050 

"Evet, eğer sabreder ve Allah 'tan sakınırsanız, onlar (düşmanların ız) da he-
men şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, n işanlı beş bin melekle sizi takviye 
eder. "1051 

1049 Secde, 24. 
1050 Hud, 1 1 .  
1051 Al-i İmran, 125. 
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"Eğer sabreder ve Aflah 'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hilesi size 
h içbir zarar vermez. "1052 

İman ve takva olmayan sabır, iman ve takvadan yoksun beden gücü gibidir. 
Başa gelene sabretmek, dini inancın gücüne göre farklılık gösterir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sen sabret! Şüphesiz Aflah 'ın vaadi hak
tır; kesin bir şekilde inanmayanlar, sakın sen i  hafifliğe sevk etmesin. "1053 

Allah bu ayette, Hz. Peygambere sabretmesini ve sabretmede kesin karar
lı olmayanlara benzememesini emretmektedir. Onların kesin bir şekilde inan
mamaları, sabretmemelerine ve hafifliğe sürüklenmelerine neden olmakta; bu 
da onları, toplumlarını hafife almaya itmektedir. Oysa bunlar, kesin bir şekilde 
inanmış ve hakkı bilmiş olsalardı, sabreder, hafifliğe sürüklenmez ve toplumlarını 
hafife almazlardı. Dolayısı ile kesin inancı az olanın sabrı da az olur. Sabrı az olan 
da hafifliğe maruz kalır, başkalarını hafife alır. 

Sabırlı ve kesin inanca sahip olan, olgun ve ağırbaşlıdır; çünkü akıl ve dü
şünce sahibidir. Kesin inancı olmayanın ise sabrı yoktur, hafif ve değersizdir; 
rüzgarın hafif şeyleri sallayıp oynattığı gibi, nefsani arzu ve isteklerin kendisiyle 
oynadığı tutarsız, kontrolsüz ve başıboş biridir. Allah, bize yardım etsin ve bu 
duruma düşmekten bizi korusun. 1054 

1052 Al-i İmran, 120. 
1053 Rum.  60. 
1054 Et-Tibyan fi Aksami' l-Kur·an, s .  83-88. 
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HÜMEZE SÜRESİ 
[9 Ayetl 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  İnsanları arkadan çekiştiren, yüzlerine karşı onlarla alay eden her 
kişin in vay haline ki, 

2. O malı toplayıp onu tekrar tekrar sayandır. 

3. Malının gerçekten kendisine ebedi hayat verdiğin i  sanır. 

4. Hayır! O Hutame 'ye - andolsun ki - atılacaktır. 

5 . O Hutame'nin mahiyetini sana ne bildirdi? 

6. (0) Allah 'ın tutuşturulmuş ateşidir ki; 

7. O kalblerin üstüne (kadar) çıkacaktır. 

8, 9. Muhakkak ki bu (ateşin kapıları), onların üzer/erine uzatılmış 
direklerle kapatılmış olacaktır. 
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FiL SURESi 
[5 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Rabbinin fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi? 

2 .  Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? 

3 .  Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönder(me) di  (mi?) 

4. (Bu kuşlar) onlara ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. 

5. Sonunda onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi. 
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KUREYŞ SÜRESİ 

(4 Ayetl 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Kureyş'in güvenlik ve esenliği için, 

2. Kış ve yaz yolculuklarında kendilerini güvenlik ve esenliğe kavuş
turduğu için, 

3. Artık onlar bu Beyt'in (Kôbe'nin) Rabbine ibadet etsinler. 

4. O ki kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan kendilerine güven
lik verendir. 



MAÜN SÜRESİ 
[7 AyetJ 

Rahman ve Rahim A/lah 'ın adı ile. 

1 .  Dini yalanlayanı gördün mü? 

2.  İşte o, yetimi itip kakar. 

3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 

4, 5. O namaz kılanların vay haline. Onlar ki, namazlarında gafildirler. 

6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. 

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. 

Tefsiri : 

Namazda sehivde (gaflet ve yanılgıda) olmak, namazı tamamen terk etmek 
demek değildir; aksi halde 'namaz kılanlar' olmazdılar. Dolayısıyla sehivden 
maksat, İbn Mes'ud ve diğerlerinin söylediği gibi ya namazın vakit gibi farz veya 
vaciplerinden birine uymamak; ya da başkalarının söylediği gibi namazda gere
ken içtenlik, huşu ve kalbi hazırlığın olmamasıdır. 

Bu konuda doğru olan görüş, bu ifadenin her iki sehiv türünü de kapsa
dığıdır. Zira Allah, onların namaz kıldıklarını ancak kıldıkları namazda sehivde 
olduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla bu sehiv, namazın ister farz olan vaktinde 
olsun ister içtenlik, kalp hazırlığı ve huşusunda olsun fark etmez. Zaten bu yüz
den Allah, bu şekilde namaz kılanları riyakarlıkla nitelemektedir. Eğer sehivden 
maksat, terk etmek olsaydı bu durumda riya olmazdı. 1055 

1055 Medaricü's-salikin, 1/527. 
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KEVSER SÜRESİ 
[3 AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -3: Şüphesiz, biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz 
kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir. 

Tefsiri : 

Kevser suresi, Kur'an' ın en kısa suresidir. Bununla birlikte içinde mükemmel 
olmayı gerektiren eşsiz sözcükler ve özlü olmayı gerektiren derin anlamlar vardır. 
Surede, sekizi ) _;S"jı .!lı:J.c.i �J ayetinde, sekizi �lj �) j...;2.i ayetinde, beşi de 01 
J;iJI _,;. �L!, ayetinde olmak üzere toplam yirmi bir incelik vardır. 

) _;Sjı !Jı::6c.I �1ayetindeki sekiz incelik 

Bir :Bu ayet ,büyük bir verene işaret eden büyük bağış ve armağana delalet 
eder. Büyük birinin verdiği bağış da elbet büyük olur. Buna göre O, Kevser ile 
çok hayır ve nimeti kastetmektedir. Bu çok hayırdan biri , peygamberin evladı 
sayılan ümmetinin kıyamete kadar var olmasıdır. Ümmetin peygamberin evladı 
sayılmasının nedeni, Abdullah b .  Mesud'un 'Peygamber, müminler için kendi 
nefislerinden daha evladır; zevceleri de onların anneleridir' 1056 ayetini 'Peygam
ber, müminler için kendi nefislerinden daha evladır; o, onların babasıdır, zevce
leri de onların anneleridir' şeklinde okumasıdır. 1057 Hz. Peygambere vaat edilen 
hayırlardan bir diğeri, Allah ' ın kendisine iki dünyada verdiği saygı, sevgi ve ön
celik ile Allah'tan başka kimsenin bilmediği sevaplardır. 
------- -------
1056 el-Ahzab, 33/6. 
1 057 El-Kurtubi, Ubeyy b. Ka'b'ın mushafında ayetin bu şekilde yazılı olduğunu; İbn Abbas'ın da 

ayeti bu şekilde okuduğunu söyler. Bkz. Tefsirü'l-Kurtubi, 6/520. 



608 � Bedili'ut-tefsTr 

Bazıları Kevser' in, Cennet'te bir nehir adı olduğu söylemişlerdir. Bu nehrin 
suyu, her şeyden daha tatlıdır. Kenarında ise yıldızlar gibi parlayan ya da yıldızlar 
sayısınca altın ve gümüşten kaseler vardır. 

İki :  Ayetin başındaki 'İnna' (Biz) zamiri, birinci çoğul şahıs zamiridir. Bu, Rab 
olmanın yüceliğini hissettiriyor. 

Üç: Cümledeki fiil, mübteda'nın haberi olarak gelmiştir. Bu da takdim ve 
tehir bölümünde açıkladığımız anlamın gerçekliğine ve ayırıcı özelliğine delalet 
eder. 

Dört: Cümle, yemin yerine geçen pekiştirme edatı 'İnne' ile başlamaktadır. 

Beş : Cümledeki fiil geçmiş zaman kipiyle gelmiştir. Bu, Kevser' in sadece bu 
dünyadaki bağışla sınırlı olmadığına, ahirette verilecek bağışı da kapsadığına de
lalet eder. Ayrıca, Allah'ın lütuf ve keremiyle gerçekleşecek olanın gerçekleşmiş 
hükmünde olduğuna delalet eder. 

Altı: Kevser sözcüğü, mevsufu (niteleneni) hazfedilmiş olarak gelmiştir. Çün
kü ittisa' (genişleme) yöntemiyle zikredilende bulunan yaygınlık, kapsama ve 
hayal gücü gibi durumlar, hazfedilende yoktur. 

Yedi: Zikredilen sıfat, çokluğu haber vermektedir. 

Sekiz: Sıfat, nitelenenin daha kapsamlı ve çokluk anlamını tam olarak ver
mesi için istiğrak (kapsamlılık) lamı olarak bilinen lam harfiyle gelmiştir. 

�lj �). � ayetindeki sekiz incelik 

Bir: j..;J 'deki takip (peşinden gelme) fa'sı, sebep olma anlamından anlaşıl
maktadır. Bu, iki anlam ortaya koymaktadır. Birisi, verilen çok nimeti , o nimeti 
verene şükretmeye ve ibadet yapmaya sebep kılmak. 

İki: Düşmanın sözüne fazla önem vermemeye sebep kılmak. Bilindiği üzere 
bu süre, müşriklerden As b .  Vfül' in 'Muhammed' in sonu (soyu) kesiktir' sözü 
nedeniyle inmiştir. Bu söz Hz. Peygambere pek ağır gelmiş, bunun üzerine Allah 
bu sureyi indirmiştir. l058 

Üç: Buradaki emirden maksat, tariz yoluyla As b .  Vail ve benzerleri gibi 
ibadet ve kurbanı Allah'tan başkası adına yapanlardan yüz çevirmeyi zikrederek, 
Hz. Peygamberin ayaklarını doğru yol üzerinde sabit kılmak ve ibadeti, yalnız 
Allah rızası için samimiyetle yapmaya teşvik etmektir. 

1058 İbn İshak, 1/421 .  
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Dört: Ayette zikredilen namaz ve kurban ibadeti, iki ibadet türüne işaret 
etmektedir. Yani ayet, bedeni ibadetlerin direği olan namazın ve mali ibadet
lerin zirvesi olan kurbanın önemini vurgulamakta; Hz. Peygamberin -sallallahu 

aleyhi vesellem-, gözünün nuru kılınan namaza ve çok değer verdiği deveyi kur
ban etmeye gösterdiği özel öneme dikkat çekmektedir. Rivayet edildiğine göre 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, kurban olarak kesilmesi için aralarında 
burnunda altından demir halka bulunan bir deve de olmak üzere tam yüz deve 
hediye etmiştir. 

Beş: Birincisi delalet ettiği için ikincisinde lam hazfedilmiştir. Yani 've'n-har li 
rabbike' (Rabbin için kurban kes) denilmemiştir. 

Altı: Okuyan, kendini zorlayarak değil tamamen doğal olarak ayeti okudu
ğunda, bedi' sanatının bir türü olan seci' e  (nesir kafiyesine) uyar. 

Yedi: �) (Rabbin için) ifadesinde iki güzel anlatım vardır. Biri, hitabetin te
mel üsluplarından biri olan iltifat yöntemiyle gelmiş olması ve sözün gizli lafızdan 
açık lafza yönelmiş olmasıdır. Bununla Allah' ın yüceliği ortaya çıkmakta ve yük
sek otoritesi ispat edilmektedir. Halifeler de bu üslubu kullanmış ve 'Müminlerin 
emiri sana şunu şunu emrediyor' denilmiştir. Hz. Ömer, el-Ezdl'nin kabilesine 
hitab etmesinden sonra: "Kureyş gençlerinin efendisi Mervan b. Hakem size hi
tap etti" demiştir. 

Sekiz: Bununla, kulların kendisine ibadet ettiği Allah'ın haklarından birinin, 
O'nun kendi Rableri ve Malikleri olduğunun bilinmesidir. Burada iltimasın terk 
edilmesiyle, kulun Rabbine ibadet ederek O'na iyilik yaptığı veya ibadeti terk 
ederek O'na zarar verdiği düşüncesi engellenmiştir. 

_?.1JI _; .i.8l� �l ayetindeki beş incelik 

Bir: Bu ayet, daha önce geçen 'Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban 
kes' emrini, istinaf (yeniden başlama) yoluyla kendi haline yönelme ve başkası
nın kötülenmesine sevinmeyi terk etmeyle açıklamaktadır. Bulunduğu konumu
na güzel bir şekilde uyan istinaf sanatı, Kur' an' da pek çok yerde geçer. 

İki : Bu ifade bizi, itiraz cümlesini mürsel yapmaya yönlendirmektedir. İrsalin 
hikmeti ise, "İki kadından biri: "Babacığım!  Onu ücretli olarak tut; ücretle tuttuk
larının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır" dedi" 1059 ayetinde olduğu gibi son 
amacı açıklamaktır. 

'Asıl sonu kesik olan' ifadesiyle kastedilen kişi, As b .  Vail'dir. 

Üç: Bu kişinin adının ayette belirtilmemesi, onun haline benzer durumda 
olan herkesi kapsaması içindir. 

1059 El-Kasas, 28/26. 
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Dört: Cümle, yemin yerine geçen pekiştirme harfi 'İnne' ile başlamakta; o 
kişiyi, kalbiyle doğruluğa yönelmeyen ve diliyle hakkı konuşmayı amaçlamayan 
bir anlama delalet eden bir isimle ifade etmektedir. Bu kişi, isyan, kin, kıskançlık, 
buğz ve öfkeye yakın anlamdaki 'Sonu kesik' ifadesini kullandığı için, ayet onu 
bu anlamları çağrıştıran bir ifadeyle ödüllendirmektedir. 

Beş: Bu isim cümlenin haberi 'Hüve'l-ebter' dir. Eş-Şani' ise müfessirlerin 
çoğunun söylediği gibi kin besleyen, buğzeden ,  düşmanlık yapan anlamındadır. 

Girişi gayet güzel, pasaj ları tastamam ve bütün emirlerin bir modeli olma 
özelliğine sahip olan bu slire, derin nüktelerle doludur. İçinde azımsanmayacak 
güzellikler saklıdır. Bu haliyle sure, nükte yapmaya çalışanların yapay nüktelerin
den ve ceza korkusuyla çalışanların çalışmasından uzaktır. 1060 

1060 El-Fevfüdu'l-Müşawak, s. 253-255. 



KAFİRÜN SÜRESİ 
[6 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  De ki: "Ey kafirler, 

2. "Ben sizin ibadet etmekte olduklarınıza tapmam, 

3. "Siz de ben im ibadet ettiğime tapanlar değilsiniz, 

4. "Sizin ibadet ettiklerinize tapacak da değilim, 

5.  "Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsin iz. 

6. "(Artık) sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim . " 



NASR SÜRESİ 
[3 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Allah 'ın yardımı ve fetih geldiği zaman 

2. insanların dalga dalga Allah 'ın dinine girdiğini  gördüğünde, 

3. Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri 
kabul edendir. 

Tefsiri : 

Hz. Ömer, sahabeye 'Bu konuda ne diyorsunuz?' diye sorunca, sahabeler 
şöyle dediler: "Allah burada nebisine, kendisine fetih geldiği zaman istiğfarda 
bulunmasını emretmektedir. " 

Sonra Hz. Ömer, İbn Abbas'a dönerek: "Sen ne diyorsun?" diye sordu. İbn 
Abbas: "Bu, Allah resulünün ecelini kendisine haber vermektedir" dedi. Bunun 
üzerine Hz. Ömer: "Ben de bundan senin anladığından başka bir şey anlamıyo
rum" dedi . 1061 

Bu, gerçekten derin ve ince bir anlayıştır; herkes onu anlayamaz. Allah bura
da, istiğfarda bulunmayı işlenen amele değil meydana gelecek olaya bağlamak
tadır. Bu olay, Allah'ın peygamberine fetih nimetini ve insanların bölük bölük 
dine gireceği müjdesini vermesidir. Bu ise istiğfarda bulunmayı gerektirecek bir 
durum değildir. O halde istiğfarın başka bir sebebi olmalıdır. Bu sebep, Allah' ın 
kulu üzerindeki nimetini tamamlayan ecel vaktinin gelmesi, ecel gelmeden onu 

1061 Buhar!, Tefsir, 8/606. 
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candan tevbeye ve kendi huzurunda istiğfarda bulunmaya muvaffak kılması; 
böylece her günahtan arınmış bir şekilde tertemiz olarak Rabbiyle buluşması; 
o Rabbinden Rabbi de ondan hoşnut olarak mutlu ve sevinçli bir halde O'nun 
huzuruna çıkmasıdır. 

Nitekim surenin sonundaki 'Ôyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan 
bağışlanma dile' 1062 ayet de bu anlama delalet etmektedir. Bu yüzden Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ı  daima hamd ile tesbih ederdi. Dolayısıyla 
fetihten ve insanların bölük bölük dine girişinden sonra bu tesbih ile emredilen, 
meydana gelen bu durumdan daha büyük bir iş içindir. O iş de, yüce dostun hu
zuruna intikal etme hazırlığıdır. Bu ayetle Hz. Peygambere, kendisini bu makama 
yükseltecek tesbih ve istiğfar ibadetinden bir miktar kaldığı bildirilmekte ve bunu 
tamamlaması emredilmektedir. 

Ayet ayrıca, Yüce Allah' ın işlenen amellerin sonunda tevbe ve istiğfarda bu
lunmayı meşru kıldığına delalet etmektedir. Nitekim hacdan ve gece namazından 
sonra tevbe ve istiğfarda bulunmak meşru kılınmıştır. Hz . Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de namazı bitirdikten sonra selam verdiğinde üç defa 'Estağfirul
lah' (Allah'tan bağışlanma dilerim) demiş; abdest aldıktan sonra abdest alana: 
"Allahümme'c-alni mine't-tewabin ve' c-alni mine' l-mütatahhirin" (Allah' ım! 
Beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) demeyi tavsiye ederek bunu 
meşru kılmıştır. 

Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere, işlenen salih amellerden sonra tevbe ve 
istiğfarda bulunmak meşrudur. Allah da peygamberine, kendisine verilen pey
gamberlik görevini tebliğ etme ve kendi yolunda cihad etme sonunda insanların 
bölük bölük dine girmesinden sonra Hz. Peygambere istiğfarda bulunmayı em
retmektedir. Bu, tebliğin bir ibadet olduğunu ve Hz. Peygamberin onu en güzel 
şekilde yaparak görevini tamamladığını, yapılan bu güzel amelden sonra ona 
bağışlanma dilemenin meşru kılındığını göstermektedir. 1063 

1062 En-Nasr, 1 10/3. 
1063 İ'lamü'l-müvakki'ln, 1/436. 



TEBBET SÜRESİ 
[5 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -5: Ebu Leheb 'in iki eli kurusun, kurudu da! Malı ve kazandıkları 
ona fayda vermedi. O, alevli b ir ateşte girecektir. Karısı da, odun hamalı 
ve boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecek) 

Tefsiri : 

Allah burada Ebu Leheb'in eşini, şirk halinde vuku bulan nikah akdinden 
dolayı 'Karısı' olarak adlandırmaktadır. Yine başka bir ayette "Allah, inananlara 
da Firavun'un karısını örnek olarak verdi"1064 buyurarak, Müslüman olmayan fi
ravunun eşini de 'Firavunun karısı' olarak adlandırıyor. Yine sahabelerin çoğun
luğu, İslam öncesi şirk halindeki nikah üzere doğmuşlar ve Müslümanlardan hiç 
kimsenin kuşku etmediği bir şekilde kendi babalarına intisap etmişlerdi . Bunların 
büyük bir bölümü Hz. Peygamber zamanında Müslüman olmuş; Allah resulü 
onlardan hiç birine nikah akitlerini yenilemelerini emretmemiştir. Eğer kafirlerin 
nikah akitleri batıl olsaydı, Allah resulü onlara nikahlarını mutlaka yenilemelerini 
emrederdi . Üstelik Allah resulü, sahabeleri babalarına dayandırarak çağırmak
taydı. Bu, İslam dininde zorunlu olarak bilinen bir durumdur. 1065 

1064 Et-Tahrim, 66/ 1 1 .  
1065 Ahkamu ehli'z-zimme, 1/309 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -4. De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğu
rulmamıştır. Ve hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır. 

Tefsiri : 

Bu surede Allah, kendi kendini tevhid etmekte; ilahi mesaja muhatap olan
lara da kendisini tevhid etmelerini emretmektedir. Dolayısı ile bir kul 'De ki: O 
Allah birdir' dediğinde, Allah' ın kendisini tevhid ettiği şekilde O'nu tevhid etmiş 
(birlemiş) olur. Sure bu anlamı pekiştirmek, peygamberin sadece bir tebliğci ve 
kendisine söylemesi emredileni söyleyen b iri olduğunu belirtmek için 'De ki' lafzı 
ile gelmiştir. Tabi doğrusunu Allah bilir. Bu durum, el-Felak suresindeki 'De ki: 
Sabahın Rabbine sığınırım'  cümlesi ile en-Nas suresindeki 'De ki: İnsanların Rab
bi ne sığınrrrm' cümlesiyle aynı anlamda değildir. Bu cümlelerde, 'De ki: İnsan
ların Rabbine sığınrrrm' cümlesi nedeniyle bir tebliğ söz konusu değil istiazenin 
(sığınmanın) inşa edilmesi emredilmektedir. Allah ise hiç kimseye sığınmaz. Ken
disi için böyle bir şey muhaldir. Oysa 'De ki: O Allah birdir' cümlesi, Allah'ın bir 
olduğunu haber veren bir cümledir. O, bu cümleyle kendisinin bir ve tek olduğu
nu haber vermektedir. Bu harika nükteyi iyi düşün. Allah yardım etsin. 1066 

Yazar başka bir eserinde bu sure hakkında şunları söylemektedir: el-Ihlas 
suresi, itikadi teorik tevhidi kusursuz bir şekilde açıklamakta, her türlü ortağı yok 

1066 Bedfü'ü' l-fevfüd, 2/172. 
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saymayı gerektiren birlik ve tekliğin yalnız Allah'a ait olduğunu vurgulamaktadır. 
Sure, bütün kusursuzluğun O'na ait olmasını gerektiren samediyetin (hiç kimse
ye veya şeye ihtiyacı olmamanın) sadece Allah'a ait olduğunu;  alt ve üst bütün 
varlıkların, ihtiyaçlarını karşılamak için ona yöneldiğini; O'nun babasının, çocu
ğunun ve hiç bir denginin olmadığını belirtmektedir. Yani O, alt ve üst, denk ve 
benzer her şeyden münezzehtir. Bu özellikler sadece O'na mahsustur. 

Bu özellikleri nedeniyle el-İhlas suresi, Kur'an' ın üçte birine denk olmuştur. 
Allah' ın es-Samed ismi, bütün mükemmelliklerin Allah'ta bulunduğunu; dengi
nin olmaması, her türlü benzerlik ve eşitlikten münezzeh olduğunu; bir olması 
ise, Yüce zatın hiçbir ortağının bulunmadığını belirtir. İşte bu üç ilke, tevhidin 
bütün yönlerini bir araya toplamaktadır. 1067 

Yazar aynı eserinin başka bir yerinde sure hakkında şunları söylemektedir: 
el-İhlas suresi, bütün yönleriyle itikat ve bilgi (teorik) tevhidini içermektedir. Sure, 
her yönüyle mutlak ortaklığı yok eden birliğin yalnız Allah'a ait olduğunu, hiçbir 
noksanlığın olmadığı bütün kemal sıfatların O'nda bulunduğunu, samediyetin 
(başkasına muhtaç olmamanın) ,  zenginliğin ve tekliğin gereklerinden biri olarak 
O'nun baba ya da oğul olmadığını, O'nun bir benzeri, dengi ve örneği olma
dığını vurgulamaktadır. Bu sure, bütün kemal sıfatların Allah'ta bulunduğunu, 
O'nda hiçbir eksikliğin bulunmadığını, kemal sıfatlarında O'nun bir benzeri veya 
örneğinin olmadığını ve mutlak olarak bir ortağının bulunmadığını belirtmekte
dir. İşte tüm bu temel ilkeler, onları kabul edeni bütün sapık ve şirk koşan grup
lardan ayıran itikat ve bilgi (teorik) tevhidini açıklamaktadır. Bu yüzden sure, 
Kur'an'ın üçte birine denk olmuştur. 

Kur'an' ın ana ekseni ,  haber ve inşa üzerine kuruludur. İnşa, emir, nehiy ve 
mubahlık olmak üzere üç türlüdür. Haber de iki türlüdür. Biri, Yüce Yaratıcıdan, 
O'nun adlarından, sıfatlarından ve hükümlerinden haber vermek; diğeri, O'nun 
varlıklarından haber vermektir. İşte el-İhlas suresi, Allah'tan ve O'nun isim ve sı
fatlarından haber vermektedir. Bu yüzden sure Kur'an'ın üçte birine denk olmuş; 
ona inanarak okuyanı, bilgi (teorik) şirkten kurtarmıştır. el-Kafirun suresi ise, in
sanı iradeye dayalı ameli (pratik, uygulamalı) şirkten kurtarır. 

Bilgi uygulamadan önce geldiği için, onun imamı, önderi, sürükleyicisi, ha
kimi ve ağırlayanı olduğu için el-İhlas suresi Kur'an' ın üçte birine denk olmuştur. 
Bu konudaki hadisler neredeyse tevatür derecesine çıkar. el-Kafirun suresi ise, 
Kur'an' ın dörtte birine denktir. Bununla ilgili hadis ise, Tirmizl'nin İbn Abbas'tan 

1 067 Zadü'l-mead, 4/180. 
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merfü olarak rivayet ettiği şu hadistir: "Zilzal suresi, Kur'an' ın yarısına denktir; 
el-İhlas suresi, Kur'an' ın üçte birine denktir; el-Kafirun suresi de Kur'an'ın dörtte 
birine denktir." 1068 

İradeye dayalı ameli şirk, nefsi zevklere daha uyumlu olduğu için nefislere 
daha baskındır. Birçok kimse zararını ve batıl oluşunu bildiği halde, bu tür şirki 
daha çok işler. Çünkü bu şirkte, zevke uyma ve nefsini tatmin etme vardır. Bu 
yüzden onu terk etmek ve kurtulmak, bilgiye dayalı (teorik) şirki terk etmekten 
daha zor ve çetindir. Zira bu tür şirk, bilgiyle, güçlü delillerle yok edilebilir. Bu 
şirkte bulunan kimse, bir şeyin gerçek varlığını öğrendikten sonra onun aksine 
inanması mümkün değildir. Oysa iradeye dayalı ameli şirk böyle değildir. Zira bu 
şirkte bulunan kimse, bilginin kesin olarak zararlı ve geçersiz olduğuna delalet 
ettiği şeyleri yapabilir. O, nefsi zevklerin kendisine galip gelmesi, aşırı istek ve tut
kunun, öfkenin nefsine hakim olması ve onu egemenliği altına alması nedeniyle 
bunu yapar. İşte bu gerçek yüzünden, ameli şirki yok etmeyi içeren el-Kafirun 
suresinde, el-İhlas suresinde benzeri olmayan tekrar ve vurgular yapılmıştır. 

Sonra Kur'an iki bölümden oluşur. Bir bölümü, dünya ve hükümleri ile, 
mükelleflerin ve diğer varlıkların burada meydana gelen fiilleriyle ilgilidir. Öteki 
bölümü ise , ahiretle ve orada vuku bulacak şeylerle ilgilidir. 1069 

1068 Hakim, el-Müstedrak, 1/566. Hakim, bu hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. An
cak ez-Zehebi, 'Aksine, hadisin ravilerden Yeman' ı zayıf kabul etmişlerdir' sözüyle, Hakim'in 
bu sözüne muhalefet eder. Hadis hakkındaki ayrıntılar için, Zilzal suresi tefsirine bakınız. 

1069 Zadü'l-me'ad, 1/3 16-3 18.  
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım, 

2. "Yarattığı şeylerin şerrinden, 

3. "Karanlığı çöküp basdığı zaman gecenin şerrinden, 

4. "Düğümlere üfüren kadınların şerrinden, 

5. "Ve hased edenin hased ettiği zaman, şerrinden. "  

Tefsiri: 

Kays b. Ebi Hazim, Ukbe b. Amir' den rivayet ettiği hadiste Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: Bu gece inen ayetleri gördün mü? 
Onların bir benzeri hiç görülmedi. Bunlar, Kul EOzü bi rabbi' l-felak ve kul eOzü 
bi rabbi'n-nas ayetleridir. 1070 

Müslim' in Muhammed b .  Ibrahim et-Teyml'den, onun da Ukbe'den rivayet 
ettiği başka bir hadis-i şerifte Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine 
(Ukbe'ye ) :  "Sana, sığınanların kendisiyle sığındığı en üstün şeyi haber vereyim 
mi?" dedi. Ben de : "Evet" dedim. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- : "Kul EOzü 
bi rabbi ' l-felak ve kul eOzü bi rabbi'n-nas" surelerini oku" dedi. 1071 

Tirmizl'nin rivayeti ise şöyledir: Kuteybe, İbn Lahi'a'dan, o da Yezid b. Ebi 
Hubeyb'ten, o da Ali b. Rabah'tan, o da Ukbe b. Amir'den şöyle rivayet etti: 

1070 Müslim, 2/463 . 
1071 et-Taberanl el-kebir, 17/342 . Bu rivayeti el-Heysemi'nin yanında göremedim. Tefsir, 7/148. 
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Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bana, her namazdan sonra el-Felak ve en
Nas surelerini okumayı emretti. 1072 Tirmizi, bu hadisin hasen garip olduğunu 
söylemiştir. 

Tirmizi, Nesfü ve Ebu Davud'ta geçen bir hadiste Abdullah b. Hubeyb şöyle 
anlatmaktadır. Bize namaz kıldırması için ,  karanlık ve yağmurlu bir gecede Hz. 
Peygamberi -sallallahu aleyhi vesellem- aramaya çıktık. Sonunda onu bulduk. Bana: 
"Kul" (Söyle) dedi. Ben, bir şey söylemedim. Sonra yine bana: "Kul" (Söyle) 
dedi . Ben, yine bir şey söylemedim. Sonra tekrar bana: "Kul" (Söyle) deyince, 
ben de: "Ey Allah' ın resulü! Ne söyleyeyim?" dedim. Allah resulü şöyle dedi: 
Her sabahladığında ve akşamladığında üçer defa el-ihlas, el-Felak ve en-Nas 
surelerini oku. Seni her şeyden korur. " 1073 Tirmizl, bu hadisin hasen sahih oldu
ğunu söylemiştir. 

Tirmizl'nin başka bir rivayeti de şöyledir: el-Cerlri, Ebu Nadr'den, o da Ebu 
Sald'den rivayet ediyor. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- çeşitli dualarla 
cinlerden ve insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Ancak el-Felak ve en-Nas 
sureleri inince, artık bunlarla sığınmaya başladı; bunların dışındaki sığınma dua
larını bıraktı . 1074 Tirmizi der ki : Bu konuda Enes' ten de bir hadis rivayet edilmiş
tir. Bu, garip hadistir. 

Buhar! ve Müslim, Hz. Aişe'den şöyle rivayet etmişlerdir. Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- yatağına girdiği vakit iki avucuna el-İhlas, el-Felak ve en
Nas sı1relerini okur, sonra onları yüzüne ve vücudundan elinin yetiştiği her yere 
sürerdi. Hz. Aişe der ki: Hz. Peygamberin hastalığı ağırlaştığınca, bunu kendisine 
benim yapmamı emrederdi. 

Derim ki: Yunus, ez-Zührl'den, o da Urve'den, o da Hz. Aişe'den böyle 
rivayet etmişlerdir. Buhar! böyle söylemiştir. 1075 

Malik, ez-Zühri'den, o da Urve'den �öyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- hastalandığında, el-Felak ve en-Nas surelerini okur ve 
üzerine üflerdi .  Hastalığı şiddetlenince, bu sureleri ben üzerine okuyor ve bere
ketini umarak kendi ellerini bedenine sürüyordum. 

Ma'mer, ez-Zührl'den, o da Urve' den böyle bir rivayette bulunur ve der ki: 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, vefat ettiği hastalığında üzerine el-Felak 

1 072 Süneni't-Tirmizt, Fedailü' l-Kur'an, 5/157.  el-Albani, bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. 
Ayrıntılar için bkz. Es-Sahih, hadis no: 1514.  

1073 Tirmizt, es-Sahih, 3/182, ed-Da'avat, 7 ;  Nesfü, el-İstiaze, 8/25 1 ;  Ebu Davud, es-Sahih, 
3/957 .  

1074 Kitabın matbu nüshasında 'EbCı Hüreyre'den, o da EbCı Said'ten' ifadesi yer alır. Ancak 
doğru olan, sünenlerde de geçtiği gibi zikrettiğimizdir. Tespit ettiğim budur ve hadis sahihtir. 
Tirmizt, es-Sahih, Tıp, 2/206; İbn Mace, es-Sahih, Tıp, 2/266; Nesfü, İstiaze, 8/254. 

1075 Buharı, Tıp, 10/2 19; Müslim, Selam, 5/43. 
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ve en-Nas surelerini okuyup üflüyordu. Hastalığı ağırlaşınca, bu sureleri ben 
okuyup üzerine üflüyor; bereketini umarak ellerini vücuduna sürüyordum. Bu
nun üzerine İbn Şihab'a: "Nasıl üflüyordu?" diye sordum. Şöyle dedi: İki eline 
üflüyor sonra onları yüzüne sürüyordu. 1076 Buhar!, böyle zikretmektedir. 

Doğru olan budur; Hz. Aişe de böyle yapmıştır. Ancak Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ona ne böyle yapmasını emretmiş ne de böyle yapmaktan 
onu men etmiştir. Yoksa Allah resulü ne kendisi rukye (dua ile tedavi, muska, ef
sunlama) yapmış ne de Hz. Aişe 'den kendisine rukye yapmasını istemiştir. Belki 
bazı raviler, bunu anlam olarak rivayet etmişlerdir. Bu raviler, Hz. Aişe'nin böyle 
yaptığını ve Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- buna bir şey demediğini 
görünce, Hz. Peygamberin ona böyle yapmasını emretmiş olabileceğini sanmış
lardır. Oysa iki durum arasında fark vardır. Sonra Allah resulünün, Hz. Aişe'nin 
kendisine rukye yapmasına bir şey dememesi, onun kendisine rukye yapılmasını 
istediği anlamına gelmez. Dolayısıyla biri diğeriyle aynı anlamda değildir. Belki 
de Allah resulünün Hz. Aişe'ye emrettiği şey, kendi elini vücuduna sürmesine 
yardım etmesidir. Böylece Hz. Peygamber kendi kendine rukye yapmış olur. Bu 
durumda Hz. Peygamber, elini vücudu üzerinde dolaştıramayacak kadar güçsüz 
düşünce, Hz. Aişe'ye elini vücudu üzerinde dolaştırmasını emretmiş olabilir. Bu, 
Hz. Aişe'nin peygamberin üzerine okumasından ve onun elini vücudu üzerinde 
dolaştırmasından farklıdır. Ama o, hem bunu hem ötekini yapmış olabilir. Ancak 
Allah resulü ona rukye yapmayı değil sadece elini vücudunun üzerinde dolaştır
masına yardım etmesini emretmiştir. Doğrusunu Allah bilir. 

Amaç: Bu iki sure üzerinde konuşmak; bu surelerin büyük yararları olun
duğunu, onlara şiddetle hatta zaruret derecesinde ihtiyaç duyulduğunu ve hiç 
kimsenin onlardan uzak duramayacağını açıklamak; büyü, nazar ve diğer kötü
lükleri baştan savmada bu sa.relerin özel etkisini, bir insanın bu iki sure ile Allah'a  
sığınma ihtiyacının nefes alma, yeme, içme ve giyinme ihtiyacından daha büyük 
olduğunu vurgulamaktır. Allah'tan yardım dileyerek diyoruz ki: 

Bu iki sure, Allah'a sığınmanın üç temel ilkesini kapsamaktadır. 

Bir: Sığınma. 

İki: Kendisine sığınılan. 

Üç: Kendisinden sığınılan. 

Bu üç prensibin bilinmesi ile, bu iki sureye duyulan şiddetli ihtiyaç ve zo
runluluk hali bilinebilir. Bu nedenle bu üç ilkeyi üç ayrı bölümde açıklayacağız. 
Birinci bölüm, sığınma hakkında; ikinci bölüm, kendisine sığınılan hakkında; 
üçüncü bölüm ise , kendisinden sığınılan durumlar hakkında olacaktır. 

1076 Buhar!, Tıp, 10/221 ;  Malik, el-Muvatta, el-Ayn, 2/942-943. 
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Birinci bölüm 

Bil ki, 'Aze' sözcüğü ve bundan türeyen sözcükler, korunma, sığınma ve 
kurtulma anlamlarına delalet eder. Bu sözcüğün gerçek anlamı, korktuğun bir 
şeyden kaçıp seni ondan koruyacak birine sığınmandır. Bu yüzden kendisine 
sığınılana 'Meaz' (koruyan, himaye eden) adı verilmiştir. Sığınak ve barınak an
lamına gelen le_\... ve 1j1 sözcükleri de böyledir. 

Bir hadis-i şerifte şöyle anlatılır: Bintü'l-cevn, gerdek için Hz. Peygambe
rin odasına getirildi. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- elini onun üzerine 
koyunca, Bintü' l-cevn: "Senden Allah'a sığınırım" dedi. Bunun üzerine Allah 
resulü ona: "Sen, gerçek sığınılana sığındın. Artık ailene git" buyurdu. 1077 

.; _yi (EO.zü) ,  sığınırım, korunurum, himayesine girerim demektir. Bu sözcüğün 
aslı hakkında iki görüş vardır. Birisi, bunun setr {örtme) sözcüğünden alındığını 
söyler. İkincisi ise , yakınlık ve zorunlu ilişkiden alındığını söyler. 

Sözcüğün setr {örtme, saklama)den geldiğini söyleyenler şöyle derler: Arap
lar, bir ağacın kökünde olan, ağacın kendisini örtüp gizlediği eve "Uwez" derler. 
Sanki ev, ağaç ile gizlenip kökü ve gölgesi ile saklanmıştır. Bu yüzden Araplar, 
böyle evi "Uwez" olarak adlandırmışlardır. Aynı şekilde, sığınan da, kendisine 
sığınılan ile düşmanından gizlenip saklanmıştır. 

Bu sözcüğün yakınlık ve zorunlu ilişkiden geldiğini söyleyenler ise şöyle der
ler: Araplar, kemiğe yapışıp ondan ayrılmayan ete "Uwez" derler. Çünkü bu et, 
kemiğe iyice yapışmış ve ona sıkıca tutunmuştur. Aynı şekilde sığınan da, kendi
sine sığınılana sımsıkı tutunmuş, yapışmış ve ona bağlanmıştır. 

Bu her iki görüş de doğrudur. Çünkü istiaze (sığınma) , her iki anlama da 
uyar. Sığınan, sığındığı ile gizlenip saklanmış, ona sımsıkı sarılıp tutunmuştur. 
Kalbi bütünüyle ona sarılıp yapışmıştır. Bu, bir çocuğun, kılıcını çekip kendisine 
doğru gelen düşmanından kaçarken, kaçış yolunda babasıyla karşılaştığında can 
havliyle üzerine atlaması ve ona sımsıkı tutunması gibidir. Sığınan da tıpkı bu 
çocuk gibi ,  kendisini yok etmek isteyen düşmanından kaçıp Rabbine ve Malikine 
sığınmakta; O'na kaçarak, nefsini O'nun huzuruna atarak kendisini korumaya ve 
düşmanından kurtulmaya çalışmaktadır. 

Müminin kalbinde varolan istiaze, ancak benzetme, işaret ve anlatımla bu 
ifadelerle anlatılabilir. Aksi halde kalpteki sığınma, korunma, nefisini Rabbin hu
zuruna atma, O'na muhtaç olma ve huzurunda boyun eğip kendini aşağı görme 
duygusu, sözcüklerle anlatılacak bir durum değildir. 

1077 Buhari, 9/268; Nesfü, 6/150; İbn Mace, 1/661 .  Bu rivayetlerin hepsi de Urve tarafından Hz. 
Aişe' den rivayet edilmiştir. 
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Bunun gibi ,  Allah sevgisi ,  korkusu, O'na saygı ve O' ndan çekinme duyguları 
da sözcüklerle ifade edilebilen türden bir durum değildir. Sözcükler, bu duyguları 
anlatmakta yetersiz kalır. Bunlar, hissedilip yaşanmadıkça sadece anlatıp haber 
vermekle bilinemez. Bu duyuları sözcüklerle anlatmak, yaratılıştan cinsel gücü 
olmayan birine cinsel ilişkinin lezzetini anlatmaya benzer. Sen bu tadı, yapabi
leceğin en iyi benzetmeyle ona anlatsan bile, yine de o bu tadın gerçek bilgisine 
varamaz. Oysa bu tadı cinsel gücü olan bu duyguya sahip birine anlattığında, bu 
kişi tat ve varlık olarak bunu hemen bilir ve anlar. 

, 
EO.zü (,; Y,l) fiilinin aslı, ( ,; j,Ç.i) dür. Bu, illetli bir fiil olduğu için 'Yav' ın harekesi 

'Ayn'a verilerek 'Vav' ın harekesi sakinleştirildi. Böylece fiil, EO.zü ( ,;yl) haline gel
di. Bu fiilin İsm-i faili :.ı:sls- (A:iz yani sığınan)dır. Bunun aslı ,;J\s. (Aviz) idi. Fiilin as
lında olan 'Vav' , faildeki 'Elif' ten sonra gelince, 'Vav' Elif 'e dönüştürüldü. Kfüm 
ve Hfüf ism-i faillerinde olduğu gibi. Fiilin mastan ise , i ,;� ( İyazen - sığınmak)dır. 
Bunun da aslı \,;l.J-:- ( İvazen)dir. \:,\) (Livazen) gibi . Burada da 'vav' , kendisinden 
önceki harfin harekesi kesre olduğu için 'Ya' harfine dönüştürülmüştür. Vav ken
di harekesini koruyamamıştır, çünkü fiildeki illeti zayıftır. 

İsteaze (:,L...:...... \ )  fiilinin ism-i faili ise Müste' iz - :..r=---- (sığınma talep eden)dir. 
Bu sözcüğün aslı , Müsta'viz - :,� dir. Müstahric ..:.. r:__;..;.-. gibi .  Burada 'Vav'ın 
kesre olan harekesi, bir önceki 'Ayn' harfine verilmiştir. Ayn' ın harekesi kesre 
olunca, Vav harfi fiilin aslında olan Ya harfine dönüştürüldü. 

Şayet, "Kovulmuş şeytandan Allah ' a sığın" 1078 mealindeki .Jlk._...:JI l..r" 41l4 ;C::--Lt 
r )1 ayetinde olduğu gibi, bu fiilden yapılan emrin başına neden 'Sin' ve 'Ta' 
narfi geliyor da aynı fiilin geçmiş ve şimdiki zamanlarının başına gelmiyor? Ne
den çoğunlukla .uı4 :,_y1 (Allah'a sığınırım )  ve ..:..ı.;� (Allah'a sığındım) deniliyor da 
;�l (Sığınıyorum) ve ..:..ı;C::--\ (sığındım) denilmiyor?" dersen, derim ki : Emrin 
başına gelen 'Sin' ve 'Ta' harfi, istek bildiriyor. Dolayısıyla .uı4 :.�1 (Allah' a sı
ğınıyorum) demek, "O'ndan sığınma talep ediyorum" demektir. ·su, senin �I 
..ııl (Allah'tan hayırlısını talep ediyorum) ve o�\ (O'ndan bağışlanma istiyorum) 
ve �ı (O' nun affını diliyorum) demene benzer. Dolayısıyla bu harflerin fiilin 
başına gelmesi, istek ve talebi belirtmek içindir. Bu yüzden , emredilen ..ıı4 :,_y\ 
(Allah'a sığınırım) dediğinde , kendisinden istenileni yerine getirmiş olur. Çünkü 
ondan sığınma ve korunma talep etmesi istenmiştir. 

Sığınma ve korunmanın bizzat kendisi ile bunu talep etme arasında fark 
vardır. Sığınma talep eden, düşmandan kaçıp Allah'a sığınmak ve korunmak 
istediği için, ayet buna delalet eden fiille gelmiş, sığınmayı talep etmeye delalet 
eden fiille gelmemiştir. Bu hususu iyi düşünürsen, anlarsın . 

1 078 en-Nah!, 16/98. 
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Bu, bir kişiye ..u\ �ı (Allah'tan bağışlanma dile) denilince, onun da _;.;..:....ı 
... �ı (Allah'tan bağışlanma diliyorum) demesinden farklıdır. Çünkü bu durumda, 
o kişiden Allah' tan bağışlanma dilemesi talep edilmektedir. Dolayısıyla kişi �1 
... �ı deyince, emredileni yerine getirmiş olmaktadır. Çünkü bunun anlamı, 'Ben, 
Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum' demektir. 

Aslında istiazede de bu anlam bulunduğu için, fiilin başına 'Sin' ve 'Ta' harf
lerinin gelmesinde bir sakınca yoktur. Dolayısıyla b ir kişinin ..u� ;�1 demesi, 
"Allah'tan beni korumasını , himayesine almasını diliyorum" demektir. Ancak 
bu mana, Allah'a kaçıp O'na sığınmanın ve himayesine girmenin bizzat kendisi 
değildir. Çünkü birincisi, kişinin kendi halinden, Rabbine sığınmasından haber 
vermektedir. Onun bu haberi, Allah'tan kendisini koruması ve himaye etmesi ta
lebi içermektedir. İkincisi ise , Rabbinden kendisini korumasını isteyen bir kişinin 
dileğidir. Sanki o, "Senden ,  beni korumanı diliyorum" demektedir. 

Birincisinin durumu daha üstün ve mükemmeldir. Bu yüzden Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- bu emre uyarken, ··� )1 .Jlb:..:JI .:.y ..ul., ;y:-i" (Kovulmuş 
şeytandan Allah'a sığınırım) 1079 , "0L..l:JI  ..uı 0� jy:-i" (Allah' ın tastamam keli
meleri ile sığınırım) 1080, " �_;..G) ..ul ö � ;y:-1" (Allah' ın izzet ve kudreti ile sığınırım) 1081 
demiş, ;�l (sığınma dilerim ) dememiştir. Ayrıca, Allah' ın ona öğrettiği de böy
ledir ve �na şöyle emretmiştir: "J.Ll.11 '-:-' _,.: ._yi" (Sabahın Rabbine sığınırım) , "jy:-'ı 
U""LJI  '-:-' j' ( İnsanların Rabbine sığınırım) .  Görüldüğü gibi burada da i�I (Sı
ğınma dilerim)  denmemiştir. Bu muhteşem ve derin hikmeti iyi düşün. -

Eğer dersen ki : Emredilen kendisi olduğu halde, bu emre uymak nasıl emir 
lafzıyla birlikte söylenir; J.Ll.11 '-:-' _,.: •yi � (De ki : Sabahın Rabbine sığınırım} ve 
U""LJI '"-:-' _,.: .  ylJ.' (De ki : İnsanların Rabbine sığınırım) denilir? Oysa bilindiği gibi, 
birisine "De ki: Hamd Allah'a aittir" ve "De ki: Allah yücedir" denildiğinde, bu 
emre uymak için "Hamd Allah'a aittir" ve "Allah yücedir" denilir; "De ki: Hamd 
Allah'a aittir" ve "De ki: Allah yücedir" denilmez. 

Derim ki: Bu, Ubeyy b. Ka'b'ın Hz. Peygambere yönelttiği sorunun aynısı
dır. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu soruya şöyle cevap vermiştir. Buhari , 
sahihinde şöyle anlatıyor. Kuteybe, Süfyan b .  Asım ve Abede'den, o da Zirri b .  
Hubeyş'ten rivayetle anlatıyor. Ubeyy b .  Ka'b 'a, Felak ve  Nas sureleri hakkında 

1 079 Allame el-Albani bu rivayet için şöyle demiştir: "Bu rivayet, daha sonra zikredilecek olan 
ziyadesiyle birlikte sahihtir. Bu ziyadenin bulunmadığı rivayetin aslı olduğunu bilmiyorum." 
Bkz. El-İrv'a, 2/53, hadis no. 342. Ayrıca bkz. İbn Kesir, Tefsir, 1/12 

1 080 Müslim, ez-Zikr, 5/560; EbCı Davud, et-Tıp, 21738. 
1 081 İmam Ahmed, 4/2 1 7, 61390; EbCı Davud, et-Tıp, 21736; et-Tirmizl, ed-Daavat, 5/535. 
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sordum. Dedi ki: Ben de aynı soruyu Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem
sorduğumda bana şöyle dedi: "Bana denildi, ben de dedim." Biz de Allah resu
lünün söylediği gibi söylüyoruz. "  

Yine Buhari anlatıyor. Ali b .  Abdullah, Süfyan'dan, o da  Abede b. Ebi 
Lübabe'den, o da Zirri b. Hubeyş'ten, o da Asım b. Zirri'den rivayetle şöyle 
anlattı . Ubeyy b. Ka'b'a: "Ey Eba Münzir! Kardeşin İbn Mesud şöyle şöyle söylü
yor" dedim. Bana dedi ki: Ben de Allah resulüne -sallallahu aleyhi vesellem- sordum. 
Şöyle buyurdu: "Bana denildi, ben de dedim. "  İşte bizde Allah resulünün söyle
diği gibi söylüyoruz. 1082 

Derim ki: "Bana denildi" cümlesinin tümleci hazfedilmiştir. Takdiri şöyledir: 
"Bana 'De' denildi" veya "Bana bu sözler söylendi, ben de bana denildiği gibi 
söyledim . "  

Bu cevapta bir incelik vardır. O da şudur; Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem-, Kur'an' ı  eksiksiz bir şekilde tebliğ etmekle yükümlüydü. O, Kur'an' ı kendi 
kafasına göre inşa etmemiş, aksine Allah'tan aldığı gibi aynen tebliğ etmişti. Bu 
yüzden Yüce Allah kendisine, "fll � .r. ;_yl jj " (De ki: Sabahın Rabbine sığı
nırım) deyince, eksiksiz bir tebliğ, onu Allah'ın söylediği söylemeyi gerektirdiği 
için o da aynısını söylemiştir. İşte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Bana 
denildi, ben de dedim" sözü ile bu ince manaya işaret etmekte; kendisinin, bir 
şeyi yeni baştan var eden olmadığını, sadece bir tebliğci olduğunu ifade etmek
tedir. Yani 'Ben sadece bir tebliğciyim; bana söylendiği gibi söylerim; Rabbimin 
kelamını, bana indiği gibi aynen tebliğ ederim" demektedir. 

Allah ' ın salat ve selamı o yüce nebinin üzerine olsun. O gerçekten ilahi me
saj ı tebliğ etmiş, emaneti en güzel şekilde eda etmiş ve kendisine söylendiği gibi 
söylemiştir. Böylece bizleri, "Bu Arapça Kur'an ve nazmı, onun kendisinin var 
ettiği kelamdır" diyen Mutezile ve Cehmiye mezheplerinden korumuştur. Bu ha
dis, açık bir şekilde bu görüşü reddetmekte; Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesel
lem-, tebliğ etmekle emrolunduğu kelamı lafız ve şekil olarak kendisine söylendiği 
gibi aynen tebliğ ettiğini; öyle ki kendisine "Kul" (De, söyle) denildiğinde, onun 
da "Kul" dediğini belirtmektedir. Çünkü o, tam bir tebliğci idi ve peygambere, 
tebliğden başka bir şey düşmezdi. 

İkinci bölüm 

Kendisine sığınılan, sadece Yüce Allah'tır; sabahın Rabbi, insanların Rabbi, 
insanların maliki ve insanların ilahıdır. O' ndan başkasına sığınılmaması gerekir ve 
varlıklardan hiçbirine sığınılmaz. Çünkü sığınma talep edenleri ancak O koruyup 
himaye eder; onları, şerlerinden sığındıkları şeylerin şerrinden muhafaza eder. 
Yüce Allah, Kitab' ında yaratıklarına sığınanlardan bahsetmiş ve bu sığınmanın, 

1082 Buhari, tefsir, 8/613, 614. 
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kendilerine sığınılanların azgınlığını arttırdığını haber vermiştir. Allah, bu duru
mu mümin cinlerin diliyle bize şöyle anlatır: "Doğrusu insanlardan bazı erkekler 
cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların azgınlık/arın ı  arttırırlardı . " 1°83 Bu 
ayetin tefsirinde şu haberler anlatılır: Cahiliye döneminde Araplardan bir adam 
yolculuk yaptığında, şayet ıssız bir yerde geceleyecekse "Kavmindeki akılsız kim
selerin şerrinden, bu vadinin efendisine sığınırım" der, sonra sabaha kadar huzur 
ve güven içinde uyurdu. 1084 

Bazı insanlar, cinlerin efendisine sığınmakla onların azgınlıklarını , günahla
rını ve kötülüklerini arttırıyorlardı .  Çünkü cinler bununla iftihar ediyor ve: "Biz, 
insanlara da cinlere de hükmediyoruz" diyorlardı .  Ayette geçen "Rahak" söz
cüğü, azgınlık, günah ve saygınlıkları çiğnemek gibi anlamlara gelir. Bir takım 
insanlar cinlere sığınmakla, onları yasak olan kibir ve büyüklemeye sevk etmiş; 
bu yüzden, onlar da insanlara ve cinlere hükmettiklerini sanmışlardı . 

Ehl-i sünnet alimleri, "Allah'ın kelimelerinin mahluk (yaratılmış) olmadığı" 
konusunda Mutezile'ye karşı, Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah' ın 
tastamam kelimeleri ile sığınırım" sözüyle Allah'a sığınmasını delil getirmiş; Al
lah resulünün -sallallahu aleyhi vesellem- bir mahlukla asla Allah'a sığınmayacağını 
söylemişlerdir. 

Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah'ım! Senin gazabından rıza
na, cezalandırmandan affına sığınırım" 1085 sözü de buna benzer. Bu hadis, rıza 
ve affın Allah'ın sıfatlarından olduğuna ve bunların mahluk olmadığına delalet 
etmektedir. Allah resulünün "Allah' ın izzet ve kudreti ile sığınırım" ve "Karanlık
ları aydınlatan yüzünün nuru ile Sana sığınırım" sözü de buna benzer. Dolayısı 
ile Hz. Peygamberin kendisiyle sığındığı sıfat mahluk değildir. Çünkü o, Allah ya 
da herhangi bir sıfatı dışında başka bir şeyle sığınma talep etmez. 

Bu iki suredeki istiaze (sığınma) , Rab, melik ve ilah isimleriyle yapılmıştır. 
Allah' ın Rab adı Felak suresinde 'Sabah'a, Nas suresinde ise 'İnsanlara' muzaf 
olarak gelmiştir. Çünkü Allah' ın bu iki surede kendisini nitelediği sıfatlar, talep 
edilen sığınmaya uygun olmalı ve kendisinden sığınılan şerri savmayı gerekirdi .  

Daha önce birçok yerde ifade ettiğimiz gibi , Allah'a en güzel isimleriyle dua 
edilmeli ve her istek, kendisine uygun ve onu gerektiren isimle yapılmalıdır. 

1 083 el-Cin, 72/6. 
1084 İbn Kesir, Tefsir, 4/455. 
1085 Müslim. salat. 2/123 ;  Tirmizi, daavat, 5/489. 
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Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu iki sure için, "Sığınanlar, 
bu iki sureyle sığındıkları kadar başka bir şeyle sığınmamışlardır" buyurmuştur. 1 086 
Dolayısıyla kendisiyle sığınılan isim, kendisinden sığınılan ya da kaldırılması iste
nen şerri defetme amacına uygun olmalıdır. Bu açıklamadan sonra, artık üçüncü 
bölümün konusu olan 'kendisinden sığınılan şeyler' bölümüne geçebilir ve söz 
konusu uygunluğu açıklayabiliriz. 

Üçüncü bölüm 

Bu bölüm, bu iki slırede geçen ve kendinden sığınılan şerlerin çeşitleri hak
kındadır. 

İnsanın başına gelen şer, iki kısımdır. 

Biri, kendisinin yaptığı ve cezalandırılacağı günahlardır. Bu şer, insanın ken
di fiili, kastı ve çabasıyla gerçekleşir. Öyleyse bu şer türü, günahlar ve günaha 
neden olan şeylerdir. Şerlerin en büyüğü ve kalıcı olanı ,  sahibine şiddetle bağlı 
olanı bu türdür. 

Diğeri ise , başkasından insana gelen şerdir. Bu başkası, ya mükellef ya da 
mükellef değildir. Mükellef olan, ya kendisi gibi insanlardan ya da kendisi gibi 
olmayan cinlerdendir. Mükellef olmayan ise ,  zehirli haşereler ve yırtıcı hayvanlar 
gibi canlılardır. 

Bu iki slıre, işte bütün bu varlıklardan gelebilecek şerlerden en özlü, en kap
samlı, amaca en uygun ifadelerle sığınmayı içerir. En genel sığınmayı kapsayan 
bu sureler, kendisinden sığınılan şer kapsamına giren hiçbir şerri dışarıda bırak
maz. 

Felak suresi, dört şerden sığınmayı içerir. Bunlar: 

Bir: Genelde şerli olan varlıkların şerrinden . 

İki : Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. 

Üç: Düğümlere üfleyenlerin şerrinden. 

Dört: Kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden. 

Bu dört şer türünden, gerçekleştiği yerlerden, insanla olan ilişkisinden, daha 
gerçekleşmeden onlardan korunmadan ve gerçekleştikten sonra onları baştan 
savmadan söz edeceğiz . Ancak bunları açıklamadan önce, şerri ve gerçeğinin ne 
olduğunu açıklamak gerekiyor. 

Diyoruz ki : Şer, iki şeye denilir; acı ve acıya neden olan şeyler. Şerrin bun
dan başka bir adlandırması yoktur. Öyleyse şerler, acılar ve nedenleridir. Mesela 
günahlar, küfür, şirk ve zulüm çeşitleri, şerdir. Her ne kadar bunları yapanlar, 

1086 Nesfü, Ukbe b. Amir' den, 8/251 .  
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yaptıklarından bir çeşit zevk alsalar da bunlar şerdir; çünkü acının nedenleridir. 
Diğer sebepler, sebep oldukları şeye götürdükleri gibi bunlar da insanı acıya 
götürür. Bu fiillerin acıya neden oluşu, öldürücü zehir içmenin, boğazlamanın, 
ateşte yakmanın ve iple boğmanın ölüme neden olması gibidir. Tüm bu sebep
ler, herhangi bir mani olmadığında ya da kendisinden daha güçlü zıt bir sebep
le karşı konulmadığında mutlaka sebep oldukları şeye (ölüme) götürür. Mesela 
günah işleme sebebine , güçlü iman karşı koyar. İyiliklerin büyük ve çok olması , 
günah işleme sebebini zayıflatır yok eder. Böylece acıya neden olan sebepler 
üzerinde nitelik ve nitelik olarak etkisini arttırır. Güçlü olan zayıf olanı defeder. 

Sağlık ve hastalık, güçlülük ve zayıflık sebepleri gibi birbirine zıt bütün se
beplerin durumu böyledir. 

Amaç: İçinde biraz zevk ve lezzet bulunan bu sebepler, şerdir. İnsan nefsi 
bunlardan bir takım acil zevkler alsa da bu böyledir. Çünkü bu tür şerler, içinde 
zehir bulunan leziz bir yemeğe benzerler. Bu yemeği yiyen, onu yemekten lezzet 
alır ve kolayca yutar. Ancak bir süre sonra, bu zehirli yemek yapacağını yapar. 
Günah ve hatalar da işte böyledir. Allah ve resulü bunları haber vermemiş olsay
dı bile, özel ve genel tecrübeler ile gerçek vaka bunun en büyük şahidi olurdu. 

İnsana verilen bir nimet, işlediği bir günahtan başka bir nedenle ondan alın
mış mıdır? Yüce Allah, bir kuluna bir nimet verince onu korur ve o kulundan al
maz. Kul, işlediği günahlarla bu nimeti değiştirmeye çalışmadıkça, Allah o nimeti 
başka bir şeyle değiştirmez. Bunun böyle olduğunu kendisi şöyle haber veriyor: 

"Allah, kendi nefislerinde olanı değiştirip bozmadıkça bir toplulukta olanı 
değiştirip-bozmaz. Allah bir topluluğa kötülük istedi m i, artık onu geri çevirecek 
yoktur. Onlar için O'ndan başka bir dost da yoktur ." 1087 

"Bir toplum, kendinde olanı değiştirmedikçe Allah, o topluma nimet olarak 
verdiğin i  değiştirecek değildir." 1088 

Yüce Allah aziz kitabında, verdiği nimetleri geri aldığı önceki toplumların 
hikayelerini anlatır. Bu hikayeleri ibretle okuyup düşünen, verilen nimetlerin geri 
alınma sebebini kolaylıkla bulur; Allah' ın emrine muhalefet etmek ve gönderdiği 
peygamberlere karşı çıkmak. Aynı şekilde, yaşadığı çağdaki insanların halini ve 
kendilerine verilen nimetlerin geri alınışını düşünen, bütün bunların işlenen gü
nahların kötü sonuçları olduğunu görür. Şair der ki: 

Eğer bir nimet içindeysen, onu koru; 

Çünkü günahlar, nimetleri alıp götürür. 

1 087 er-Ra'd, 13/1 1 .  
1088 el-Enfal, 8/53. 
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Allah'ın verdiği nimetleri, O'na itaat gibi koruyan başka bir şey olmadığı 
gibi, bu nimetleri, Allah'a şükür gibi arttıran bir şey yoktur. Yine bu nimetleri, 
Habbe isyan ve günah gibi alıp götüren bir şey de yoktur. Çünkü günahlar, ni
metlerin ateşidir; ateş, kuru odunları yakıp yok ettiği gibi nimetleri de yok eder. 
Dünyada yaşanan olaylara bakıp düşünen bir kimse, başkasının tanım ve anla
tımına ihtiyaç duymaz. 

Amaç: O halde bu sebepler, kesinlikle şerdir. Bu sebeplerin sebep oldukları 
şeylerin şer olmasına gelince; bunların ruhsal ve bedensel acılar olmasıdır. Bu 
sebeplerin yol açtıkları sonuçlar, insan üzerinde şiddetli bedensel acıların yanın
da üzüntü, gam, keder, kaygı ve endişe gibi ruhsal acıları toplar. Zeki ve akıllı 
bir kimse bu durumu çok iyi düşündüğünde, bu sebeplerden ve sonuçlarından 
hakkıyla sakınmaya ve uzaklaşmaya gayret eder. Ancak bazen, Allah'ın gerçek
leşmesini takdir ettiği bir durumun gerçekleşmesi için insanın kalbine gaflet per
desi çekilir. Eğer insan bu dünyada tam bir uyanıklık halinde olsaydı ,  Allah'ın bu 
dünyada ve ahirette kendisine vereceği nimetlerden kaçırdıkları için, bu dünyada 
kendisini hasret ve derin üzüntülerle paramparça ederdi. Bu yüzden bu muhte
şem nimetler, ancak insan bu dünyadan ayrılırken, sonsuzluk yurduna giderken 
gerçek bir şekilde kendisine gösterilir. İşte o zaman insan, "Keşke bu hayatım 
için önceden bir şey/er yapıp gönderseydim" 1089, "Rabbime karşı yaptığım bu 
kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana!" 1090 der. 

Şer, acı ve sebepleri olunca, Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- bütün 
istiaze ve sığınmaları hep bu iki asla dayanıyordu. Bu yüzden Hz. Peygamberin 
sığındığı ya da sığınılmasını emrettiği bütün durumlar, ya acı veren ya da acıya 
neden olan durumlardır. 

Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- namazdan sonra dört şeyden Allah' a sı
ğınıyor ve sahabelere bu dört şeyden Allah'a sığınmalarını emrediyordu. Bun
lar, kabir azabı ,  Cehennem azabı, hayatın ve ölümün fitnesi ile Mesih Deccal'ın 
fitnesidir. 1091 İlk ikisi, insana en büyük acı veren azaplardandır. Öteki ikisi ise , acı 
azabın sebepleridir. Çünkü fitne, azabın sebebidir. Burada fitne özellikle zikre
dilmiştir. Yine hadiste, fitnenin iki türü zikredilmektedir. Çünkü fitne, ya hayatta 
iken ya da öldükten sonra gelir. Hayatın fitnesinde, azap bir süre gecikebilir; ama 
ölümden sonraki fitnede, azap gecikmeden hemen gelir. 

1 089 el-Fecr, 89/24. 
1 090 ez-Zümer, 39/56. 
1 091 Buhari, cenaiz, 3/284; Müslim, mesacid, 2/233 . Her iki rivayet de Ebu Hüreyre ve diğer 

ravilerden yapılmıştır. 
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Dolayısıyla istiaze (sığınma) , acı , azap ve sebeplerinden Allah'a sığınmaktır. 
Bu sığınma duası, namazdaki en kuwetli dualardandır. Öyle ki seleften ve halef
ten bazı alimler, son teşehhütten sonra bu duayı okumanın vacip olduğunu ve 
onu okumayanın namazı yeniden kılması gerektiğini söylemişlerdir. İbn Hazm, 
bu duayı her teşehhütte okumayı vacip kılmış; okumayanın namazının geçersiz 
olduğunu söylemiştir. 

Hz. Peygamberin okuduğu bir başka istiaze duası şudur: Allah ' ım! Üzüntü ve 
kaygıdan, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, borcun galebe gelme
sinden ve insanların baskısından sana sığınırım . 1092 

Hadiste geçen üzüntü ve kaygı, yakın anlamlı sözcükler olup ikisi de ruhsal 
acı ve azap verir. Aralarındaki fark şudur: Kaygı, gelecekte bir şerrin gerçekleş
mesinden endişe edip acı duymak; üzüntü ise , geçmişte meydana gelen bir şer
den ya da sevilen bir şeyi elde edememekten dolayı acı duymaktır. İkisi de ruha 
acı ve azap veren haldir. Bu acı geçmişle alakalı olduğunda üzüntü, gelecekle 
ilgili olduğunda ise kaygı olarak adlandırılır. 

Hadiste geçen acizlik ve tembellik de yakın anlamlı sözcüklerdir ve acının 
sebepleridir. Çünkü ikisi de, sevilen ve hoşlanılanı elde edememeyi gerekli kılar. 
Acizlik, güç ve kuwet eksikliğine; tembellik ise, irade eksikliğine dayanır. Sevileni 
elde edememek ve onu elden kaçırmak, ruhun kendisine bağlılığına ve onu elde 
ettiğinde kavuşacağı zevkin şiddetine göre ruha acı verir. 

Aynı şekilde korkaklık ve cimrilik de yakın anlamlı sözcüklerdir. Çünkü ikisi 
de mal ve bedenden yeterli şekilde yararlanmamayı gerektirir. Bu her iki durum 
da acının sebebidir. Çünkü korkak, sevindiren, eğlendiren ve zevk veren büyük 
şeyler kaçırır. Bu şeylere ancak cesaret ve çabayla ulaşılabilir. Cimrilik ise , bu 
şeylerle sahibinin arasına girer; onu bu güzelliklerden mahrum eder. Bu iki has
let, acıların en büyük sebeplerindendir. 

Borcun galebe gelmesi ve insanların baskısı da birbirine yakın anlamlıdır. 
Her iki durum da ruha acı ve azap verir. Birincisi, haklı bir gerekçeye dayanan 
baskı; ikincisi, haklı bir gerekçeye dayanmayan baskıdır. 

Borcun galebe gelmesi, çoğunlukla insanın kendi irade ve tercihiyle mey
dana gelirken, insanların baskısı genelde insanın kendi tercihiyle meydana gel
mez. 

1092 Buhari, daavat, 1 1/177; Tirmiz' i , daavat, 5/486; Hadis, Enes b. Malik'ten rivayet edilmiştir. 
Bkz. Camiu'l-usul, 4/351 .  
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Yine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "günah işleme ve ağır borç al
tında kalma" hallerinden Allah'a sığınmıştır. 1093 Bu iki hal, acil acıya sebep olan 
hallerdendir. 

Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şu hallerden de Allah 'a sığınmış ve şöyle 
dua etmiştir: Allah ' ım! Senin gazabından rızana, cezalandırmandan affına sığı
nırım . 

Gazap, acının sebebi; ceza ise acının kendisidir. Allah resulü bu dualarla, en 
büyük acılardan ve acıya sebep olan en güçlü sebeplerden Allah 'a sığınmıştır. 

Kendisinden sığınılan şer, iki çeşittir. Biri, var olan ve kaldırılması istenen 
şerdir. Diğeri, yok olan ve yok olarak kalması, var olmaması istenen şerdir. 

Aynı şekilde hayır da iki çeşittir. Biri, var olan, kalması ve devam etmesi 
istenen ,  yok olması istenmeyen hayırdır. Diğeri, yok olan ama var olması iste
nen hayırdır. Bu dört durum, alemlerin rabbinden isteği olanların ana taleplerini 
oluşturur. İnsanların istek ve taleplerinin dayanak noktaları bunlardır. 

Yüce Allah, Al-i İmran suresinin sonunda kullarının yaptığı duadan söz eder
ken bu dört talepten şöyle bahseder: "Rabbimiz! Doğrusu biz, 'Rabbinize iman 
edin' diye imana çağıran bir dôvetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz! 
Artık bizim günahlarımızı bağışla ve kötülüklerimizi ört"1094 Bu, var olan şerrin 
kaldırılması talebidir. Çünkü daha önce ifade edildiği gibi günah ve kötülükler, 
şerdir. Dua şöyle devam ediyor: "Ve canımızı iyilerle birlikte al. " 1095 Bu da, var 
olan hayrın -ki bu imandır- ölünceye kadar devam etmesi ve canlarını bu şekilde 
alması talebidir. Dört talepten ikisi ,  işte budur. 

Dua şöyle devam ediyor: "Rabbimiz! B ize, peygamberlerin vasıtasıyla va
dettiklerin i  ihsan et. " 1096 Bu, şimdilik olmayan hayrın kendilerine verilmesi tale
bidir. "Ve kıvamet günü bizi rezil etme." 1097 Bu da, şimdilik olmayan şerrin -ki bu, 
kıyamet günü rezil olma halidir- başlarına gelmemesi, bunun gerçekleşmemesi 
talebidir. 

Bu iki ayette geçen dualar, söz konusu dört talebi en güzel şekilde ve en 
güzel tertiple zikretmektedir. Önce dünyadaki iki talebi zikretmektedir. Bunlar, 

1 093 Buhari, ezan, 2/369; Müslim, mesacid, 2/234. Her iki hadis, Hz. Aişe' den rive.'.,let edilmiştir. 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hadisin sonunda, kendisine ağır borcun şer
rinden bu kadar Allah'a sığınmasının nedenini soranlara şöyle cevap vermiştir: İnsan, ağır 
borç altında kalınca, konuştuğunda yalan konuşur ve söz verdiğinde sözünde duramaz. 

1 094 Al-i İmran, 3/193. 
1095 Al-i İmran, 3/193. 
1096 AI-i İmran, 3/194. 
1097 AI-i İmran, 3/194. 
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bağışlanma ve ölüme kadar Müslümanlığın devam etmesidir. Bu taleplerin ar
dından ahiretteki talepleri zikretmektedir. Bunlar da, peygamberlerin diliyle va
dedilenin verilmesi ve kıyamet günü rezil olmama talebidir. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, hutbede şehadetten sonra şu duayı 
okurdu :  "Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığı
nırız . "  Bu dua, nefsin şerrinden Allah'a sığınmayı ele almaktadır. Bu şer, belki 
şu an yoktur ama nefiste onu yapma gücü vardır. Bu yüzden Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- Allah'tan, bu şerrin var olmamasını ve kendisinden defe
dilmesini istemektedir. 

Hadiste geçen ve "amellerimizin kötülüklerinden" diye tercüme ettiğimiz "J 
l:JW:-1 ..:...� 0,." ifadesi hakkında iki görüş vardır: 

Bir: Bu ifade ,  var olan, yapılan kötü amellerden Allah'a sığınma anlamın
dadır. Bu durumda hadis, iki istiaze türünden var olmayan (yok olan) şerden ve 
var olan şerden sığınmayı kapsar. Dolayısıyla Hz. Peygamber, bu ifadeyle birinci 
şerrin defini, ikinci şerrin de kaldırılmasını talep etmektedir. 

İki : Amellerin kötülüklerinden maksat, bu amellerin kötü sonuçları ve sa
hibini kötü hallere düşüren cezalarıdır. Bu durumda bu ifade, kötü sonuçtan ve 
cezadan sığınma anlamına gelir. "Nefislerimizin şerrinden" ifadesi ise sebebin 
defini talep etme anlamına gelir. Böylece bu iki ifadeyle, hem acının gerçekleş
mesinden hem de buna neden olan sebeplerden sığınılmış olur. 

Birinci görüşe göre "amellerimizin kötülüklerinden" ifadesindeki izafet, türün 
cinse izafe edilmesi şeklindedir. Ameller, cins; kötülük ise türdür. Dolayısıyla bu 
ifadeyle kötü ameller kastedilmektedir. 

İkinci görüşe göre ise buradaki izafet, sonucun sebebe ,  malulün illete izafe 
edilmesi şeklindedir. Dolayısıyla sanki şöyle demektedir: Amellerimizin (kötü) 
sonuçlarından Allah' a  sığınırız. 

O halde söz konusu ifade her iki anlama da gelebilir. Artık hangi anlamın 
hadise daha uygun olduğunu, hangisinin daha evla olduğunu sen düşün. İki an
lamda da tercih edilme yönü vardır. Birincisinin tercih edilme yönü şudur: Kötü 
ameller, nefsin şerrinden kaynaklanır. Nefsin şerri, kötü amelleri doğurur. Bu 
yüzden Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, nefsin bu vasfından ve bu vasfın 
neden olduğu amellerden Allah'a sığınmıştır. Çünkü bu ikisi de şerdir ve her acı
nın sebebidir. İnsan bunlardan kurtulduğunda, bütün şerlerden kurtulur. İkinci
sinin tercih edilme yönü ise şudur: Amellerin kötülükleri, bu amelleri işleyenlere 
acı veren cezalardır. Bu acı sonuçların sebebi de nefsin şerridir. Allah resulü bu 
ifadeyle hem acı veren cezalardan hem de bu acıya neden olan sebeplerden 
Allah'a sığınmaktadır. 



632 •!• Beda i 'ut-tefslr 

Aslında bu her iki görüş, birbirinin lazımıdır. Birinden Allah'a sığınmak, öte
kinden de sığınmayı gerektirir. 

Her şerrin bir sebebi, kaynağı ve sonucu vardır. Bu sebep, kişinin ya kendi 
içinde ya da kendi dışındadır. Sonucu da yine insanın ya kendisinde ya da baş
kasında ortaya çıkar. Buna göre dört durum ortaya çıkmaktadır: Birisi, kaynağı 
insanın kendisi olan şerdir. Bu şer, bazen insanın kendisine bazen başkasına 
döner. !kincisi , kaynağı başkası olan şerdir. Yani şerrin sebebi ve kaynağı başka
sıdır. Bu şer de bazen insanın kendisine bazen de başkasına döner. Allah resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu dört tür şerri, Hz. Ebubekir' e öğrettiği duada toplamış 
ve ona "Sabahladığında, akşamladığında ve yatağına yattığında şöyle söyle" 
diyerek şu duayı okumasını emretmiştir: "Allah' ım! Ey gökleri ve yeri yaratan, 
gaybı ve müşahede edileni bilen, her şeyin rabbi ve maliki! Sen'den başka ilah 
olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve vesvese
sinden, nefsime ya da bir Müslüman'a kötülük yapmaktan sana sığınırım." 1098 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu hadis-i şerifte , şerrin iki kaynağını 
ve sonuçlarının kime döndüğünü zikretmektedir. Şerrin iki kaynağının, nefis ve 
şeytan olduğunu; sonuçlarının ise , kişinin kendisine ya da Müslüman kardeşine 
döndüğünü belirtmektedir. Yani hadis, şerrin kaynaklarını ve sonuçlarının kime 
döndüğünü kısa, özlü, toplu ve açık biçimde bir arada zikretmektedir. 

Bu durumlar bilindikten sonra şimdi de, bu iki ayette kendisinden sığınılan 
şerlerden söz edelim. 

Birinci şer: Yarattığı şeylerin şerridir. Bu şerle genel bütün şerler kas
tedilmektedir. Ayette geçen L. edatı mevsule olup '1 1  anlamında değildir. Burada 
şer, yaratılana dayandırılmış; Allah' ın bir fiili ve yaratması olmasına rağmen şer, 
Rabbin yaratmasına dayandırılmamıştır. Çünkü O'nun yaratmasında hiçbir yön
den şer yoktur. Şer, Yüce Allah'ın zatında olmadığı gibi O'nun sıfatları ve fiilleri 
arasına da girmez. O'nun zatı, mutlak kemal sahibidir; h içbir yönden herhangi 
bir eksiği yoktur. O'nun sıfatları da aynı şekilde mutlak kemal ve tam celal sahi
bidir. Hiçbir yönden herhangi bir kusuru ve eksikliği yoktur. Aynı şekilde O'nun 
bütün fiilleri katıksız hayırdır ve onlarda hiçbir şer yoktur. Eğer Allah şer yapmış 
olsaydı, bundan O'nun için şer ismi türetilir, bütün isimleri en güzel olmaz ve 
bunun hükmü kendisine dönerdi . Oysa Allah, bütün bunlardan yüce ve münez
zehtir. 

1098 Sahih bir hadistir. 
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Allah ' ın kullarına yaptıkları, O'nun adaleti gereğidir. Onlardan cezayı hak 
edenlere verdiği cezalar, tamamen hayırdır. Çünkü bu, O'nun adaleti ve hikme
tidir. Bu cezalar, yaratıklara göre şerdir. Şer, insanların yaptıklarına bağlı olarak 
onların fiilleri sonucu gerçekleşir; Allah'ın şerle var olan fiiliyle değil . Yoksa biz, 
Allah'ın munfasıl fiillerinde şer olduğunu inkar etmiyoruz. Çünkü O, hem hayrın 
hem şerrin yaratıcısıdır. 

Ancak burada iki duruma dikkat etmek gerekir: 

Birincisi : Şer olan ya da şer içeren şey, mutlaka munfasıl bir fiil olması, 
onun bir vasfı ve fiili olmaması gerekir. 

İkincisi: Bir şeyin şer olması, izafi ve nispi olmalıdır. Yani Allah'ın fiili ve 
yaratması bakımından hayır; hakkında şer olana göre ise şer olmalıdır. Dolayı
sıyla şerrin, hayır ve şer olmak üzere iki yönü vardır. Şerrin hayır olduğu yön, ya
ratma, var etme ve dileme bakımından Yüce Allah'a nispet edildiği yöndür. Bu 
şerrin yaratılmasında, Allah' ın kendi ilmiyle tercih ettiği derin hikmetler vardır. 
O, bu hikmetleri yaratıklarından dilediğine ve dilediği kadarını verebilir. Ancak 
insanların çoğunun aklı , bırakın bunların hakikatine ermeyi onları bilme ve anla
makta bile aciz kalır. Bunlara icmali olarak iman etmek, Yüce Allah' ın pek zengin 
(gani) ve hamid olduğuna inanmak yeterlidir. Fakat şer fiilini yapan, Allah' ın 
zenginliğine aykırı bir ihtiyacını ya da Allah ' ın hamdine aykırı bir eksikliğini ve 
kusurunu gidermek için yapar. Dolayısıyla hayır ve şerı'i yaratan kendisi olsa 
bile, gani ve hamid olan birinden şerrin sadır olması imkan dışıdır. 

Görüldüğü gibi bir fiilin şer olması, izafi bir durumdur. Şer, onu yaratan ve 
var edene nispet yönünden katıksız hayırdır. Sen bu yönden asla gafil olma; işte 
o zaman Yüce Allah, kendisini tanıma ve sevme konusunda sana büyük kapılar 
açar. Fazilet sahibi pek çok kimsenin aklının şaşkınlık içinde kaldığı şüpheleri 
giderir. 

Bu konuyu, "et-Tuhfetü' l-Mekkiyye" , "el-Fethü' l-Kudsi" ve daha başka ki
taplarda ayrıntılı olarak açıkladım. Eğer bunu anlamakta hala güçlük çekiyorsan, 
birkaç örnekle bunu sana açıklayayım. 

Bir: Hırsıza göre, el in kesilmesi bir şerdir. Ancak insanların çoğuna göre bu 
fiil, kendi mallarını koruduğu ve zararı kendilerinden defettiği için tamamen ha
yırdır. Bu fiil, hüküm ve iş olarak el kesmeyi üslenenler için de katıksız bir hayır
dır. Çünkü bunda, kendilerine acı ve zarar veren organın kesilmesiyle insanlara 
iyilik yapma, onlara ihsanda bulunma vardır. O, bu hükmü vermekle övgüyü 
hak ediyor. Verdiği bu hükmün uygulanmasını emretmesi ise, ona teşekkür et
meyi, hamd etmeyi , övgüde bulunmayı, sevgi ve saygı duymayı gerekli kılıyor. 

İnsanların canlarına kastedip öldürenlerin öldürülmesine, ırzlarına saldıran
ların ise kırbaçlanmasına hükmetmek de böyledir. İnsanların can ve ırzlarına sal-
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dıranların dünyadaki cezası bu ise, onların dinlerine saldıran ve onlarla, Allah' ın 
peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği, kulların dünya ve ahiret mutluluğunu 
kendisine bağladığı hidayetin arasına girenlerin cezası nasıl olur? Bu saldırganın 
cezalandırılması, katıksız hayır, hikmet, adalet ve insanlara ihsan değil midir? 
Halbuki bu ceza, azgın saldırgana göre şerdir. 

Öyleyse şer, cezanın uygulandığı kişiye nispetledir. Yüce Allah'a nispetle de 
bu O'nun dilemesi, iradesi ve fiilidir. Hayır ve hikmetin ta kendisidir. 

Bu nedenle, bu büyük haberi ve seni kader konusuna götüren bu sırrı anla
mada ağır davranma ki Allah'a giden yol sana açılsın ; O'nun derin hikmeti, mer
hameti ve yaratıklarına olan ihsanı sana gösterilsin. Allah, kullarına iyilik yapan, 
merhamet eden, onları seven ve ihsanda bulunan olduğu gibi aynı zamanda O, 
hikmet, saltanat ve adalet sahibidir. O' nun hikmeti, merhametine aykırı olmaz. 
Aksine O, rahmetini, iyilik yapmayı ve ihsanda bulunmayı yerli yerine koyar. 
Aynı şekilde cezasını, adaletini, intikamını ve azabını da yerli yerine koyar. Bu 
her iki sıfat türü, Allah' ın izzet ve hikmetinin gereğidir. O, gerçek izzet sahibi, hü
küm ve hikmet sahibidir. Rıza ve merhametini, ceza ve gazabının yerine koyması 
ya da ceza ve gazabını, rıza ve merhametinin yerine koyması O'nun hikmetine 
asla yakışmaz. 

Allah'la arasındaki perde kalın olan ve O'nu iyi tanımayanların söylediği, 
"Aslında iki durum da Allah'a göre aynıdır, aralarında bir fark yoktur; ikisi de, bir 
sebep ve hikmet olmadan tamamen O' nun dilemesidir" sözüne bakılmaz. 

Çünkü Kur'an'ı baştan sona okuyup düşündüğünde, onun bu sözü reddet
tiğini, şiddetle inkar ettiğini ve Rabbin kendisini bundan tenzih ettiğini görürsün. 
Şu ayetlerde olduğu gibi: 

"Biz, Müslümanları suçlu-günahkarlar gibi tutar mıyız? Size ne oluyor? Ne 
biçim hüküm veriyorsunuz?. "1099 

"Yoksa kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini, iman 
edip iyi ameller işleyenlerle bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm 
veriyorlar!. "1 100 

"Yoksa biz, iman edip iyi iş/er yapanları, yeryüzünde bozgunculuk ya
panlar gibi mi tutacağız? Ya da (Allah 'tan) korkanları yoldan çıkanlar gibi mi 
sayacağız?. "1 101 

Yüce Allah bu ayetlerde , hakkında böyle kötü zanda bulunanları kınamakta 
ve kendisini bundan münezzeh tutmaktadır. 

1099 el-Kalem, 68/35-36. 
1 100 el-Casiye, 45/2 1 .  
l 1 0 1  Sad, 38/28. 

-



-

Sure :  1 13 • Felak  Suresi •!• 635 

Bu ayetler aynı zamanda, insanların yaratılışlarında ve sağlıklı bir akılda yer
leşik bulunan kararın, bu tür bir eşitliğin Allah' ın hikmetine, izzetine ve ilahlığına 
yakışmayacağıdır. Gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur ve O, cahillerin söyle
diklerinden pek yüce, pek büyüktür. 

Yüce Allah kullarının akıllarını, ceza ve intikamın yerine merhamet ve 
ihsanı koymayı çirkin görme; iyilik yapmayı misliyle ya da daha fazlasıyla 
mükafatlandırma üzerine yaratmıştır. Bu yüzden iyiliğe karşılık kötülük konulun
ca, insan aklı ve fıtratı bunu şiddetle kınar; onu büyük bir çirkinlik ve uygunsuz
luk olarak görür. 

Aynı şekilde merhamet, ihsan ve ikram, ceza ve intikamın yerine konulun
ca da durum böyledir. Mesela insanlara türlü türlü kötülükler yapan, onların 
canlarına, mallarına ve ırzlarına saldıran birine, büyük ikramda bulunmak, onu 
yükseklere çıkarmak ve büyük saygı göstermek, insan fıtratına ve aklı selime ta
mamen aykırıdır. İnsan, fıtratı ve akıllı selim icabı böyle bir şeyi kesinlikle kabul 
etmez; böyle yapanın akılsız olduğuna şahitlik eder. Allah'ın, insanları üzerinde 
yarattığı fıtrat işte böyledir. 

Öyleyse akıl ve fıtrat, Allah'ın cezayı uygun yere koymasındaki ve hak ede
ne uygun cezayı vermesindeki derin hikmetine, izzet ve adaletine neden şahitlik 
yapmasın ki? Allah' ın ,  cezayı hak edene nimet vermesi ve ikramda bulunması, 
asla güzel olmaz ve bu, kesinlikle O'na yakışmaz. Çünkü bu durum, O'nun derin 
hikmetine ve adaletine aykırıdır. Şair der ki : 

Allah' ın nimetinde kusur olmaz, ama 

Belki bazı kimseler için çirkin olur. 

Allah'ın nimetleri , O'nun yolundan alıkoyan, rızasına aykırı işlere koşan, öf
kelendiği şeylerden hoşlanan, hoşlandığı şeylerden öfkelenen, verdiği hükümleri 
iptal edip geçersiz kılan; davetin, hükmün ve itaatin başkasına olması için çalışan 
Allah düşmanlarına güzel olmaz ve yakışmaz. Çünkü onlar, Allah' ın istediği her 
şeye karşıdırlar; O'nu öfkelendiren şeyleri sever ve bunlara çağırırlar. Allah'ın 
sevdiği her şeyden nefret eder ve öfkelenirler. Allah düşmanlarıyla ve O'nun 
gazap ettiği kimselerle dost olur, O'na ve peygamberine karşı bunlara destek 
olurlar. Yüce Allah bunlardan şöyle söz eder: 

"Kafir, Rabbine karşı olana arka çıkar. " 1 102 

"Hani meleklere 'Adem 'e secde edin' demiştik. İblis 'in dışında herkes sec
de etmişti. O cinlerdendi; böyle yapmakla Rabbinin emrinin dışına çıktı. Şim
di siz, Beni bırakıp onu ve soyunu mu dost edineceksiniz? Oysa onlar sizin 
düşmanlarınızdır." 1 ıo3 

1 102 el-Furkan, 25/55. 
1 103 el-Kehf, 18/50. 
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Bu hitabın altında ruhlara acı , ceza, öfke ve tehdit içeren anlamları dü§ün . 
Hitap, bir haber §eklinde ba§lıyor. Buna göre Allah, İblis' e Adem babamıza sec
de etmesini emrediyor. Ancak o, bundan kaçınıp secde etmiyor. Bunun üzerine 
Allah da onu huzurundan kovup lanetliyor; babamıza secde etme emrine kar§ı 
geldiği için onu kendisine dü§man kabul ediyor. Bu haberden sonra hitap insana 
yöneliyor ve diyor ki: Şimdi siz, Beni bırakıp onu ve soyunu mu dost edine
ceksiniz? Oysa Ben, babanıza secde etmediği için onu huzurumdan kovmu§ ve 
lanetlemi§İm. Onu kendime ve babanıza dü§man kabul etmi§im . Buna rağmen 
siz, beni bırakıp onu mu dost edindiniz? Bu, en büyük aptallık değil mi? Sizin 
için §iddetli bir acı ve üzüntüye neden olmayacak mı? Kıyamet günü Allah §öyle 
sorar: "Şimdi benim, sizden her birini dünyada dost olduğu kimseyle dost yap
mam adaletim değil midir? . "  

Şeytanı dost edinenler, kıyamet günü ne halde olduklarını bir dü§ünsünler. 
Onlar, dostlarıyla birlikte Cehenneme giderken Rahman' ı dost edinenler geride 
kalıp kimseyle bir yere gitmeyecek ve Rableri kendilerine tecelli edecektir. Allah 
onlara : "İnsanların gittiği yere siz de gitmiyor musunuz?" diye soracak, onlar 
da: "Biz, en muhtaç olduğumuz zamanda onlardan ayrıldık. Biz, kendisini dost 
edinip kulluk ettiğimiz Rabbimizi görmek istiyoruz" derler. Allah: "Peki sizinle 
O'nun arasında kendisini tanıyabileceğiniz bir i§aret var mı?" diye sorar. Onlar 
da: "Evet, O'nun bir benzeri yoktur" derler. Bunun üzerine Allah onlara görün
meye ba§lar ve bacağı açılır. Onlar, hemen O'na secdeye kapanırlar. 

Gözleri Allah dostluğuyla aydın olan, insanlar dost edindikleriyle birlikte Cr.
henneme giderken onlarla gitmeyip gerçek Mevlaları ile kalanlara ne mutlu! İ§te 
o zaman, Allah'a §İrk ko§UP O'nun yolundan alıkoyanlar, kendilerinin Al!dh dos
tu olmadığını; "O'nun dostları, ancak takva sahipleridir, ama onların çoğu bunu 
bilmezler" 1 104 gerçeğini bileceklerdir. 

Bu açıklamalarla konuyu uzattığımı sanma. Çünkü kalpler, bunları bilmeye 
ve anlamaya çok muhtaçtır. Kalpler, ahirette Rablerinin yakınında konaklamak 
ve Allah' ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, §ehitlerle ve 
salihlerle birlikte -bunlar ne güzel dostlardır- olmak için bu dünyada O'nun tara
fında olmak, O'nu ve dostlarını dost edinmek gerektiğini bilmelidir. 

Bütün bunları bildikten sonra, artık Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem
sahih bir hadis-i §erifte söylediği "Buyur (Allah ' ım ) ,  emrindeyim . Hayır Senin 
elindedir ve §er, Sana değildir" sözünün gerçek anlamını bilirsin. Bu anlamın, 
"Şer ile Sana yakla§ılmaz" ya da "Şer, O'na yükselmez" diyenlerin bu sözle
rinden daha üstün ve yüce olduğunu görürsün .  Bu sözler her ne kadar Allah\ 
§errin kendisine yükselmesinden ya da O'na §erle yakla§niaktan münezzeh kılı
yorsa da, O'nu zatında, sıfatlarında ve fiillerinde §erden münezzeh kılma anla-

1 104 el-Enfal, 8/34. 
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mı içermemektedir. Oysa doğru sözlülüğünde şüphe olmayan Hz. Peygamberin 
-sallallahu aleyhi vesellem- sözü böyle değildir. Onun bu sözü, Allah'ın zatını şer
den tenzih etme anlamı içerdiği gibi, şerrin hiçbir yönden O'nun ne sıfatları
na, ne fiillerine ne de isimlerine nispet edilemeyeceğini belirtmektedir. Şer, "De 
ki: Yarattığı şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım" ayetinde olduğu gibi 
O'nun yarattıklarına izafe edilse de bu böyledir. 

Kur'an' ın, şerrin izafe edilmesi konusundaki yöntemini düşün. Kur'an' da şer, 
bazen sebebe ve onu yapana izafe edilir. Aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi: 

"Kafirler, zalimlerin ta kendileridir." ı ıos 
"Allah, /asıklar topluluğunu hidayete erdirmez. "1106 

"Yahudilerin zulmetme/eri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları 
sebebiyle . . .  "1107 

"Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. "1 108 

"Biz onlara zulmetmedik, ama onların kendileri zalim/erdi. "1 1 09 

Bu tür ayetler, Kur'an'da zikredilmeyecek kadar çoktur. Bunları sadece ör
nek vermek için zikrettik. 

Kur'an, bazen de şerrin failini hazfeder, zikretmez. Mümin cinlerin diliyle 
Yüce Allah' ın şöyle buyurması gibi: "Doğrusu bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir 
kötülük mü dilendi, yoksa Rab/eri onlara bir hayır mı diledi? . " ı ııo Bu ayette mü
min cinler, kötülüğün failini onu dileyeni hazfetmiş; buna karşılık hayrın failini, 
onu dileyeni ise açıklamışlardır. 

Fatiha suresindeki şu ayet de buna benzer: "Kendilerine nimet verdiklerinin 
yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışlarınkine değil . " 1 1 1 1 Burada nimet, Yüce 
Atlah'a izafe edilmiş; gazaba uğramışların faili hazfedilmiş, sapıklık ise bunu ger
çekleştirenlere nispet edilmiştir. 

Hızır (a.s . ) ' ın gemi için söylediği "Onu kusurlu yapmak istedim"ı ı ı2 sözü ile 
iki çocuk için söylediği "Rabbin onların erginlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden 
bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi" 1 1 13 sözü de buna benzer. 

Aşağıdaki ayetler de yine bu türdendir: 

1 1 05 el-Bakara, 2/254. 
1 106 el-Maide, 5/108. 
1 1 07 en-Nisa, 4/160. 
1 108 el-En'am, 6/146. 
1 109 ez-Zuhruf, 43/76. 
1 1 10 el-Cin, 72/10. 
1 1 1 1  el-Fatiha, 1/7. 
1 1 12 el-Kehf, 1 8/79. 
1 1 13 el-Kehf, 1 8/82. 
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''Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerin izde güzelleştirdi; inkarı, /a
sıklığı ve isyanı da size çirkin gösterdi. "1 1 14 Allah burada, sevgi ve güzelleştirmeyi 
kendisine nispet etmektedir. 

"Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel 
atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü kılındı. "1 115 

Burada da 'süslü kılındı' denilerek fail hazfedilmiştir. 

Hz. Ibrahim' in şu sözü de bu ayetlere benzer: "Beni yaratan ve bana yol gös
teren O' dur. Beni yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren 
O' dur. Benim canımı alacak sonra beni diriltecek olan da O' dur. Ve hesap günü 
hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. " 1 1 16 Hz. İbrahim, bu ayetlerde 
zikredilen bütün kemal fiilleri Rabbine nispet etmekte; oysa eksikliği -ki burada 
hastalık ve hatalardır- kendisine nispet etmektedir. 

Böyle ayetler Kur'an'da pek çoktur. el-Fevfüdü'l-mekkiyye adlı eserimizde 
bu ayetlerden pek çok örnekler verdik ve orada, "Kendilerine kitap verdiğimiz 
kimseler" 1 1 17 ifadesi ile "Kendilerine kitap verilenler" 1 1 18 ifadesi arasındaki inceli
ği açıkladık. Bu iki ifade arasında fark şudur: Failin zikredildiği "Kendilerine kitap 
verdiğimiz kimseler" ifadesi, çoğunlukla övgünün söz konusu olduğu yerlerde; 
"Kendilerine kitap verilenle" ifadesi ise, çoğunlukla sapma ve yerginin söz konu
su olduğu yerlerde kullanılmıştır. Bu da Kur'an'ın bir sırrıdır. 

Şu ayetler de bunlara benzemektedir: 

"Sonra Biz bu kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. "1 1 1 9 

"Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, onun hakkında derin bir şüphe 
içindedirler"1 120 

"Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı kılınan bir takım 'kötü kimseler' 
geçti "1 121 

Tüm bu ayetlerde, Allah'a izafe edilen bütün şeyler hayırdır, hikmettir, in
sanların maslahatıdır ve adaletidir. O'na hiçbir şekilde şer izafe edilmez. 

1 1 14 el-Hucurat, 49/7. 
1 1 15 Al-i İmran, 3/14 .  
1 1 16 eş-Şuara, 26/78-82. 
1 1 1 7 el-Bakara, 2/12 1 .  
1 1 18 el-Bakara, 2/101 . 
1 1 19 el-Fatır, 35/32. 
1 120 eş-Şura, 42/14. 
1 12 1  el-A'raf, 71169. 
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"Yarattığı şeylerin şerrinden" ifadesi ile, insana zarar verebilecek ve ona şer
ri dokunabilecek bütün mahlukların şerrinden Allah'a sığınılmaktadır. Bu, canlı 
cansız, insan cin, haşere yırtıcı hayvan, rüzgar yıldırım her ne varsa, bütün bu 
yaratıkların verebileceği her türlü bela ve şerden Allah'a sığınmayı kapsar. 

Eğer, "Ayette geçen L. (Ma) edatı, tamamen genel anlamda mıdır?" der
sen, derim ki : Burada mutlak (sınırsız) genellilik değil, vasıf bakımından sınırlı 
genellilik vardır. Yani bununla, yapısında şer olan bütün yaratıkların şerrinden 
sığınma kastedilmektedir. Dolayısıyla bu ifade, yalnız bu yönüyle genel\ilik ifade 
eder. Yoksa onunla, Allah' ın yarattığı bütün varlıkların şerrinden Allah'a sığın
ma kastedilmemektedir. Çünkü Cennet ve içindeki nimetler, Allah' ın yarattığı 
şeylerdir. Ama bununla birlikte onda hiçbir şer yoktur. Aynı şekilde, melekler ve 
peygamberler de böyledir. Onlar da tamamen hayırdır ve hiç şer yoktur. Bütün 
hayırlar, onların elleriyle gerçekleşir. Dolayısıyla 'Yarattığı şeylerin şerrinden' ifa
desi, yapısında şer olan bütün mahlukların şerrini kapsar. Buna, dünyadaki ve 
ahiretteki bütün şerler, insanlardan ve cinlerden olan şeytanların şerri, haşarat ve 
yırtıcı hayvanların şerri, hava ve ateşin şerri gibi bütün şerler dahildir. 

Sahih bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Sizden her kim bir yere konakladığında, "Allah ' ın eksiksiz kelimeleri ile yarat
tıklarının şerrinden Allah ' a  sığınırım" derse , oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir 
şey zarar vermez." 1 1 22 

Ebu Davud'un Abdullah b .  Ömer'den rivayet ettiği bir hadiste şöyle anla
tılmaktadır. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- yolculuk yaparken gece olun
ca şöyle derdi : Ey arz! Benim Rabbim de ve senin Rabbin de Allah'tır. Senin 
şerrinden, sende bulunanın şerrinden, sende yaratılanların şerrinden ve senin 
üzerinde hareket eden her şeyin şerrinden Allah'a  sığınırım. Aslandan ve kara 
yılandan, akrep ve yılanlardan, bu belde sakinlerinden, İblis'ten ve İblis'in so
yundan Allah' a sığınırım. "  1 123 

Başka bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dua etmiştir: 
"Allah' ın iyi kötü hiç kimsenin aşamayacağı eksiksiz tam kelimeleri ile , Allah' ın 
yarattığı ve var ettiği şeylerin şerrinden, gökten inen ve göğe yükselenlerin şer-

1 122 Müslim, zikir, 5/560; Tirmizi, daavat, 5/462-463 . 
1 123 Ebu Davud, cihad, 7/263; İmam Ahmed, 2/132; İbn Huzeyme, 4/152- 1 53. Rivayet zinci

rinde Zübeyir b. Velid olduğu için el-Albani bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir. Fakat 
bununla beraber Hakim, onun sahih olduğunu söylemiş, Zeheb! de bunu kabul etmiştir. 
Bkz. Zehebi, 2/100. Hafız İbn Hacer bu hadis hakkında şöyle söylemiştir: Bu hadis hasen
dir. Onu, Ahmed, Ebu Davud ve Nesfü tahriç etmiştir. Bu hadisi Hakim de tahriç etmiş ve 
isnadının sahih olduğunu söylemiştir. " Bkz. el-Fütuhatü'r-rabbani,ye, İbn alan, 4/164. 
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rinden, yerde yarattıklarının ve yerden çıkanların şerrinden, gece ve gündüzün 
fitnelerinin şerrinden, hayırla gelenler hariç gece ve gündüz gelenlerin şerrinden 
Sana sığınırım ey Rahman ! . " 1 124 

İkinci şer: karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerridir. Bu, genelden 
sonra zikredilen daha özel durumdur. Müfessirlerin çoğu, ayette geçen J.--lç. (Ga
sık) sözcüğünün gece anlamında olduğunu söylemişlerdir. 

İbn Abbas der ki: Karanlık doğudan gelerek her yöne yayılmaya ve etraf 
kararmaya başladığında, buna 'Gasak' (karanlık) denir. Gasakü'l-leyl, gece ka
ranlığı demektir. Bu sözcük, Kur'an'da başka bir ayette şöyle g�çer: "Güneşin 
(batıya) kaymasından, gecenin kararmasına kadar namaz kıl" 1 125 

Hasan ve Mücahid, 'Gasık' sözcüğünü, yönelip gelen gece olarak açıkla
mışlardır. Ayette geçen 'Vakab' sözcüğü, giren demektir. Yani güneşin batışıyla 
gecenin girmesi kastedilmektedir. 

Mükatil' e göre de 'Gasık' , karanlığın gündüz aydınlığını bastırmasıyla gelen 
gece karanlığıdır. 

Gecenin 'Gasık' olarak adlandırılması konusunda başka bir görüş daha var
dır. O da, bu sözcükle 'soğuk' anlamında olduğudur. Çünkü gece, gündüzden 
daha soğuktur. Nitekim İbn Abbas, "İşte bu, kaynar su ve irindir; tatsınlar onu" 1 126 
ayetinde geçen 'Gassak' ( irin) sözcüğünü ve "Orada kaynar su ve irin dışında, ne 
bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek" 1 121 ayetinde geçen 'Gassaka' sözcüğünü, 
'O, zemheridir (şiddetli soğuktur) ; ateş onları sıcağıyla yaktığı gibi zemheri de 
onları soğuğuyla yakar' şeklinde açıklamıştır. 

Mücahid ve Mükatil de aynı şekilde bu sözcüğü 'soğuk' olarak açıklamışlar-
dır. 

1 124 İmam Ahmed, 3/419; Beyhaki, ed-Delfül, 7/95. İmam Ahmed bu hadisi Abdurrahman b .  
Hanbeş'ten rivayet etmiştir. Bu  zat, sahabedendi ve  oldukça yaşlı biriydi. Bkz. el-İsabe, 
6/275. Hadisi aynca şunlar rivayet etmiştir: Ebu Nuaym, ed-Delfül, 1/243-244; Ebu Ya'la, 
müsned, 12/237; el-Heysemi, Mecmeu'z-zevaid, 1 0/127.  el-Heysemi der ki: "Bu hadisi Ah
med, Ebu Ya'la ve et-Taberani benzer ifadelerle rivayet etmişlerdir. İmam Ahmed'in bir 
isnadındaki raviler, Ebu Ya'la ve et-Taberani'nin bazı isnatlarındaki raviler, sağlam ve gü
venilirdirler." Hadisi, İmam Malik el-Muvatta'da Yahya b. Said'den mürsel olarak rivayet 
etmiştir. Bkz. el-Muvatta, 2/950-95 1 .  

1 125 el-İsra, 1 7/78. 
1 126 Sad, 38/57. 
1 127 en-Nebe, 78/24-25. 
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Aslında iki görüş arasında bir çelişki yoktur. Çünkü gece, hem soğuk hem de 
karanlıktır. Gecenin sadece soğuğunu ya da karanlığını zikreden , gecenin sadece 
bir vasfını zikretmekle yetinmiş olur. 

Ancak buradaki ayette, sığınmanın konumu nedeniyle karanlık anlamı daha 
uygundur. Çünkü sığınmada, şerrin karanlığa uygunluğu gecenin soğuğundan 
daha önceliklidir. Bu yüzden, karanlığı çöken gecenin şerrinden, sabah ve ay
dınlık olan felak' ın rabbine sığınılmıştır. Böylece sığınmayla kastedilen anlam ile 
kendisine sığınılanın vasfı birbirine uygun olmuştur. Bununla ilgili daha detaylı 
açıklamaları yakında zikredeceğiz irnlallah . 

Eğer denilse ki: Tirmizi'nin İbn Ebi Zi'b'ten, onun Haris b .  Abdurrahman' dan, 
onun Ebi Seleme'den, onun da Hz. Aişe'den rivayet ettiği şu hadis hakkında ne 
diyorsunuz? Hz. Aişe anlatıyor: Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- elimden tuttu , 
sonra aya baktı ve dedi ki: "Ey Aişe! Şunun şerrinden Allah 'a sığın. Çünkü bu, 
(felak suresinde geçen) ğasıktır. " 1 128 Tirmizi, bu hadisin hasen sahih olduğunu 
söylemiştir. Öyleyse bu, her türlü tefsirden daha evladır. Bu yüzden buna dönüş, 
zorunludur. 

Biz de deriz ki : Bu tefsir doğrudur. Ancak bu, ilk tefsire aykırı gelmez; aksi
ne onunla uyumludur. Yüce Allah' ın şu sözü, bu görüşü doğrular: "Biz geceyi 
ve gündüzü iki ayet kıldık; gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetin i  de aydınlık 
kıldık. " 1 129 Gecenin ayeti, aydır. O, gecenin sultanıdır; bu yüzden ,  karanlığı çö
ken gecenin en belirgin alametidir. Gece, karanlığın çökmesiyle geldiği gibi, ay 
da karanlık çökünce ortaya çıkar. Bu yüzden Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel

lem- Ay'ı ğasık olarak nitelemiştir. Bu, doğru bir niteleme ve doğru bir haberdir. 
Hatta en doğru haberdir; çünkü geceden ğasık ismini kaldırmamıştır. Dolayısıyla 
Hz. Peygamberin Ay'a özellikle ğasık demesi , bu ismin başka şeyleri de kapsa
masına mani değildir. 

Aynı şekilde Hz. Peygamberin, kendisine sorulan bir soru üzerine takva üze
rine kurulmuş olan mescid için 'O, benim bu mescidimdir' demesi1 130 de buna 
benzer. Bilindiği gibi bu, Kuba mescidinin bu şekilde takva üzerine kurulmuş 
olmasına aykırı değildir. 

1 128 Tirmizl, tefsir, 5/421-422; İmam Ahmed, 6/61 ;  Nesfıi, tefsir, 2/623; Hakim, 2/540. Hakim 
bu hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zeheb! de bunu kabul etmiştir. Hafız, el-Feth'te felak 
suresini tefsir ederken bu hadisin isnadının hasen olduğunu söyler. Bkz. a.g.e . ,  8/613. el
Albani de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Bkz. es-Sahiha, hadis no: 372. 

1 129 el-İsra, 1 7/12. 
1 130 Müslim, hac, 3/542; İmam Ahmed, 3/91 ;  Tirmizi, tefsir, 5/261-262; Nesfıi, mesacid, 2/36. 

Tüm bu rivayetler, Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiştir. 
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Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem-, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve 
Hz. Hüseyin için söylediği "Allah' ım!  Bunlar benim ehl-i beytimdir" 1 131 demesi 
de bu türdendir. Allah resulünün böyle demesi, ehl-i beytten olan başkalarının 
da 'ehl-i beyt' lafzının kapsamına girmesine mani değildir. Ancak bu zikredilenler 
ehl-i beyt lafzının kapsamına girenlerden daha fazla hak sahibidirler. 

Hz. Peygamberin şu sözü de buna benzer: Gerçek miskin , kapı kapı dolaşıp 
kendisine bir iki lokma yiyecek ya da bir iki hurma verilen değildir. Ama gerçek 
miskin, insanlardan bir şey dilenmeyen, bu yüzden durumu bilinmeyip kendisi
ne sadaka verilmeyendir. 1 132 Hz . Peygamberin bu tanımı, kapı kapı dolaşıp di
lenenlere miskin denilmesine mani değildir. Aksine bu, bu ismin sadece böyle 
kimselere verilmesine aykırıdır. Dolayısıyla miskin sözcüğünün dilenmeyeni içine 
alması , dileneni içine almasından daha evladır. 

Allah resulünün -sallallahu aleyhi vesellem- şu sözü de buna benzer: "Gerçek 
güçlü, güreşte yenen değildir. Asıl güçlü, öfke anında nefsini yenen (ona hakim) 
olandır. " 1 133 Bu adlandırma, güreşte rakibini yenene 'güçlü' denmemesini gerek
tirmez. Ancak bu ismin, öfke anında nefsine hakim olana denmesinin daha evla 
olduğunu belirtiyor. 

İşte 'ğasak' vb. sözcükler buna benzerler. Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi ve
sellem- Ay'a  ğasık demesi , gecenin ğasık olmasına mani değildir; ikisine de ğasık 
denilir. 

Eğer denilirse ki: Bazılarının söylediği şu görüşe ne diyorsunuz? Hz. Pey
gamberin Ay'a 'ğasık' demesindeki maksadı ,  Ay' ın tutulması ve kararması hali
dir. Ayette geçen vakab (girme) sözcüğü de Ay' ın tutulma haline girmesi ya da 
tamamen tutulmasıdır. 

Biz de deriz ki : Bu, oldukça zayıf bir görüştür. Daha önce bu görüşü ileri 
sürenlerin olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- Ay'a işaret edip 'İşte bu, (felak suresinde geçen) ğasıktır' derken, o zaman 
ay tutulmuş halde değil , tamamen aydınlık ve parlaktı. Çünkü eğer ay tutulmuş 
olsaydı, Hz. Aişe bunu mutlaka zikrederdi .  Oysa Hz. Aişe, Allah resulünün Ay'a  

1 131  Hadisi bu lafızla Tirmiz1 rivayet etmiştir. Bkz. Tirmiz1, tefsir, 5/327 ve menakib, 5/621 .  
Tirmiz1, b u  hadisin Ata'dan, onun d a  Ömer b .  Ebi Seleme'den yapılan rivayetinin garip 
olduğunu söylemiştir. Hakim, bu hadisi Ümmü Seleme'den sahih olarak rivayet etmiştir. 
Bkz. a .g .e . ,  2/416. Hakim, başka bir isnadla bu hadisi Amir b. Sa'd'dan, o da babasından 
rivayetle sahih olarak rivayet etmiş; Zeheb! de hadisin sahihliğini doğrulamıştır. Bkz. a .g .e . ,  
3/1 50. Amir'in bu rivayeti Müslim'de de bulunur. Ancak Müslim' in lafzı "Allah' ım' Bunlar 
benim ehlimdir" şeklindedir. Bkz. Müslim, fezail, 5/268. Hadis için aynca bkz. et-Taberani, 
3/54, 22/65. 23/281 ;  Mecmeu'z-zevaid. 9/162; ed-Dürrü' l-mensur, 6/604. 
Aynca bkz. lbn Kesir ve Taberi tefsirleri, el-Ahzab, 33. ayet. 

1 132 Buhari, zekat, 3/398; Müslim, zekat, 3/78. 
1 133 Buhari, edeb, 10/535; Müslim. el-birr ve's-sıla, 5/468. 

-
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baktıktan sonra "İşte bu ğasıktır" dediğini haber vermektedir. Eğer o sırada Ay 
tutulmuş olsaydı ,  Hz. Aişe'nin bu durumu gizleyip zikretmemesi doğru olmazdı .  
Dolayısıyla Ay'a ğasık adının verilmesi, bu adın onsuz verilmesi caiz olmayan bir 
sıfat itibariyledir. Anlam karışıklığı ancak bu şekilde önlenebilir. 

Sonra Arap dil kuralları bu görüşü desteklemez. B iz, "Gasık, tutulma halin
deki Ay' dır" diyen bir kimse tanımıyoruz. 

Aynı şekilde, 'Vakab' sözcüğünün "Tutulma" anlamında olduğunu söyle
yen herhangi bir dilbilimci yoktur. Vakab sözcüğü, çökme, girme anlamındadır. 
Mesela Araplar, gözler içeriye doğru çöküp çukurlaşınca "Vakabati' l-ayn" derler. 
Aynı şekilde su, toprağın derinliklerine girip çekilince, yine bu sözcüğü kullanır
lar. Yine milin girdiği deliğe de vakb derler. Dolayısıyla Araplar bu sözcüğü girme 
anlamında kullanmaktadırlar. 

Eğer denilse ki: Siz, bazılarının ileri sürdüğü şu görüşe ne dersiniz? Gasık, 
batan Süreyya yıldızıdır. Çünkü bu yıldız batınca hastalıklar çoğalır; doğunca 
hastalıklar kalkar. 

Deriz ki : Eğer bu görüş sahibi ğasık' ı batan Süreyya yıldızı ile tahsis ediyor
sa, bu yanlış bir tahsistir. Eğer ğasık isminin , bir yönden bu anlamı da içerdiğini 
kastetmek istiyorsa, bu durumda bu sözcüğün içerik, maksat ve dikkat çekme 
bakımından bu anlama delalet etmesi muhtemeldir. Ancak bu lafzın sadece bu 
anlama tahsis edilmesi, batıldır. 

Allah' ın ,  karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve Ay'ın şerrinden ken
disine sığınılmasını emretme nedeni şudur: Karanlığı çöken gece, şerli kötü ruh
ların egemen olduğu vakittir. Şeytanlar bu vakitlerde yayılırlar. Nitekim sahih 
bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle haber vermiştir: "Güneş 
batınca, şeytanlar yayılır. " 1 134 Bu yüzden şöyle emretmiştir: "Bu nedenle gece
nin karanlığı geçinceye kadar çocuklarınızı dışarı salmayın ve hayvanlarınızı içeri 
koyun . "  Başka bir hadislerinde ise : "Allah o vakitte, mahlukatından dilediklerini 
yayar" buyurmuştur. 

Dolayısıyla gece, karanlığın yayıldığı vakittir. İnsanlardan ve cinlerden olan 
şeytanlar, bu vakitte insana musallat olduğu kadar gündüz musallat olamazlar. 
Çünkü gündüz, aydınlıktır. Şeytanlar ise ancak karanlıklarda, karanlık yerlerde 
ve karanlık kimseler üzerinde egemendirler. 

Bir kişi, yalancı peygamberlerden Müseylime'ye :  "Sana gelen sana nasıl ge
lir?" diye sorar. O da: "Şiddetli karanlık gibi" diye cevap verir. Oysa Hz. Peygam
bere -sallallahu aleyhi vesellem-: "Sana nasıl gelir?" diye sorulduğunda, o: "Gündüz 

1 134 Buhari, bedü' l-halk, 6/387; Müslim, eşribe, 4/797; Camiü'l-usul, 1 1/757 .  



aydınlığı gibi" diye cevap verir. Bu cevap, onun gerçek peygamber olduğuna 
ve kendisine gelenin Allah tarafından gönderilen melek olduğuna delalet eder. 
Müseylime'nin cevabı ise , kendisine gelenin şeytan olduğuna delalet eder. 

Sihir ve büyü de büyük etkisini ve egemenliğini gündüz değil gece gösterir. 
Büyücülere göre gece büyüsü, en güçlü ve en etkili büyüdür. 

Bu nedenle karanlık kalpler, şeytanların yerleştikleri yerlerdir. Onların evleri 
ve barınakları böyle karanlık yerlerdir. Şeytanlar böyle yerlerde dolaşır; ev sa
hibinin evine hakim olduğu gibi o da böyle yerlere hakim olur. Kalp, karanlığı 
arttıkça şeytana daha çok itaatkar olur. Şeytan böyle kalplere daha hakimdir ve 
oraya daha sağlam yerleşmiştir. 

Böylece bu yerlerde sabah ve aydınlığın Rabbine sığınmanın sırrını artık 
öğrendin. Buna göre felak, aydınlık ve ışığın ortaya çıkmaya başladığı sabahtır. 
Karanlıklar ordusunu ve gece bozgunculuk yapan askerleri kovan , bu ışıktır. Bu 
ışık sayesinde her kötü, bozguncu, hırsız ve yol kesen, kendi inine , yuvasına ve 
deliğine girip saklanır. Haşereler kendi deliklerine sığınır, gece yayılan şeytanlar 
kendi mekanlarına ve yerlerine kapanır. Bu yüzden Yüce Allah kullarına, ka
ranlığı yok edip ortadan kaldıran, karanlığın ordusunu ve askerlerini yenilgiye 
uğratan aydınlık ve ışığın Rabbine sığınmayı emretmiştir. Bu yüzden Yüce Allah, 
gönderdiği bütün kitaplarda inanan kullarını karanlıklardan kurtarıp aydınlığa 
çıkaranın, inkarcıları ise karanlıklar içinde bırakanın kendisi olduğunu haber ver
miştir. Bu haberle ilgili Kur'an' dan bazı ayetler şöyledir: 

"Allah, inananların dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkô.r 
edenlerin dostları ise tağutlardır (şeytanlardır); onlar da onları aydınlıktan karan
lıklara çıkarırlar. " 1 135 

"Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık 
verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan h iç çıkamayacak durumda olan 
kimse gibi  olur mu? . " 1 136 

Allah inkar edenlerin çalışmaları hakkında şöyle buyurur: "İnkô.r edenlerin 
amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, 
onun da üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vardır. Birbiri üzerinde 
olan karanlık/ar; öyle ki elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Al
lah kime nur vermemişse, artık onun için nur yoktur " 1 137 

1 135 el-Bakara, 2/257. 
1 136 el-En'am, 6/122. 
1 137 en-NCır, 24/40. 
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Bu ayetten birkaç ayet önce de Allah, inananların vasıflarını ve nurunu şöyle 
açıklamıştır: "Allah göklerin ve yerin Nur'udur. O'nun nuru, içinde ışık bulunan 
bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam ise, sanki inci gibi par
layan bir yıldızdır; bu ne yalnız doğuda ve ne de yalnız batıda bulunan bereketli 
zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, nerdeyse yağın kendisi aydınlatacak! 
Nur üstüne nurdur. Allah dilediğin i  nuruna kavuşturur. " ı ı3s 

İman, bütünüyle nurdur ve varacağı yer nur olacaktır. Yerleşik olduğu yer, 
aydınlanan ve çevresine ışık veren kalptir. Aydınlık, parlak ve ışık veren ruhlar, 
bu tür kalp sahiplerine yakındır. İnkar ve şirk ise bütünüyle karanlıktır ve vara
cağı yer de karanlık olacaktır. Bunun yerleşik yeri ise, karanlık kaplerdir. Kötü ve 
karanlık ruhlar, bu tür kalp sahiplerine yakındır. 

Şimdi, karanlığın şerrinden ve karanlıkta meydana gelen şeylerin şerrin
den aydınlığın Rabbine sığınmayı düşün; bu anlamı, gerçekler alemine indir. 
Kur'an'ın hatta sadece bu iki surenin, peygamberliğin en büyük alametleri ol
duğunu ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini doğrulayan deliller olduğunu 
görürsün . Bunlar aynı zamanda, sahte peygamberlere gelenlerin şeytanlar ol
duğunu ve söylediklerinin şeytanların getirdiği şeyler olduğunu kanıtlar. Oysa 
Hz. Peygamberin getirdikleri, şeytanların getirdikleri şeyler değildir. Zaten onlara 
böyle güzel şeyler getirmek yakışmaz ve bunu yapamazlar. Onlardan böyle bir 
şey beklenmeyeceği gibi buna güçleri de yetmez. 

Bunda, peygamber düşmanlarının kendisine yönelttiği batıl sorulara açık 
ve yeterli cevaplar vardır. Kelamcıların tam ve yeterli cevap veremedikleri bu 
sorulara Yüce Allah , tam ve yeterli cevap vermiş; böylece bizleri ne kelamcıya, 
ne usulcüye ne de münazaracıya muhtaç etmemiştir. Hamd ve minnet O'nadır; 
hiçbir zaman O'na hakkıyla övgüde bulunamayız. 

Bil ki, bütün varlıklar felaktır {yarılarak, bölünerek, ayrılarak var olmuştur) . 
Felak, Arapça'da meful (yapılan) anlamındadır. Kabed, seleb ve kanes sözcükle
rinin makbud (tutuklanan) ,  meslub (gasp edilen )  ve maknus (avlanan) anlamla
rında olması gibi . Yüce Allah, falikü' l-isbah'tır (sabahı yaran, aydınlatandır) 1 139; 
falikü'l-habbi ve'n-neva'dır (taneyi ve çekirdeği yarandır) . 1 140 O, yeri bitkilerle, 
dağları pınarlarla, bulutları yağmurla, rahimleri ceninlerle , karanlığı sabahla ya
randır. Karanlığı yaran sabah, felak (yaran) ve ferak (ayıran) olarak adlandırılır. 
Yine 'O, sabahın aydınlığından daha beyaz ve parlaktır' denilir. 

1 138 en-Nlır, 24/35. 
1 139 el-En'am, 6/96. 
1 140 el-En'am, 6/95. 
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Allah'ın yaratmasında yarma ve ayırma olduğu gibi, O'nun bütün emirlerin
de de yarma ve ayırma vardır. Bu manada O'nun emirleri, hak ile batılı birbirin
den ayıran furkandır. Gecenin karanlığını sabahla yardığı gibi batılın karanlığını 
da hak ile yarar. Bu yüzden aziz kitabı Kur'an' ı ve yardımını 'Furkan' olarak 
adlandırmıştır. Çünkü Kur'an ve yardımı ,  dostları ile düşmanlarını birbirinden 
ayırır. Denizi Hz. Musa'ya yarmaya da felak adını vermiştir. 

Böylece bu yerlerde felakın Rabbine sığınmanın h ikmeti ortaya çıkmıştır. 
Bununla Kur'an' ın mucize oluşu, büyüklük ve yüceliği; insanların onun değerini 
hakkıyla bilemedikleri ve Kur'an' ın ,  hüküm ve hikmet sahibi, övgüye hakkıyla 
layık olan tarafından indirildiği gerçeği apaçık ortaya çıkmıştır. 

Üçüncü şer: düğümlere üfleyenlerin şerridir. 

Bu şer, sihir ve büyünün şerridir. Çünkü ayette geçen 'Neffasati fi' l-uked' 
(düğümlere üfleyenler) ifadesi ile, istedikleri sihrin gerçekleşmesi için ipleri dü
ğümleyen ve her düğümün üzerine üfleyen kimseler kastedilmektedir. Nefes (üf
leme) ,  çok tükürükle değil hafif tükürükle birlikte olan üflemedir. 

Üfleme ise , büyücünün yaptığı fiildir. Büyücünün ruhu, büyü yapılacak kişi
ye vermek istediği şer ve kötülüğe yoğunlaşıp kötü ruhlardan yardım aldığında, 
büyücü, hafif tükürükle birlikte bu düğümlere üfler. Böylece yoğunlaşmış o kötü 
ruhtan, şer ve eziyete bulaşmış tükürükle birlikteki nefes dışarı çıkar. Büyücü ve 
kötü şeytani ruh, bazen büyü yapılana eziyet vermek için yardımlaşabilirler. Ya
pılan bu büyü, Allah' ın şer' i bir emriyle değil kevni takdiri ve izniyle gerçekleşir. 

Eğer, "Büyü, erkekler ve kadınlar tarafından yapılır. Öyleyse burada neden 
erkek büyücülerden değil özellikle kadın büyücülerden sığınma zikredilmiştir?" 
denilirse, cevaben deriz ki: "Bu, gerçekleşen sebep üzerine böyle zikredilmiştir. 
Çünkü Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yapan, Lebld b. el-A:sam' ın 
kızlarıydı . "  

Ebu Ubeyde ve diğerlerinin söylediği bu cevap doğru değildir. Çünkü sahih 
hadislerde zikredildiği üzere Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yapan, 
Lebld b. el-A'sam' ın kızları değil onun kendisiydi . "  

Ancak bu  soruya verilebilecek en  iyi cevap şudur: Burada "Neffasat" (Üf
leyenler) ile, üfleyen kadınlar değil üfleyen nefisler ve ruhlar kastedilmektedir. 
Çünkü büyünün etkisi, ancak kötü ruhlar ve şerli nefisler tarafından gerçekleşir. 
Sihir ve büyünün etkisi bunlarla ortaya çıkar. Bu yüzden "Neffasat" sözcüğü 
burada erkek değil dişi olarak zikredilmiştir. 

Sahih bir hadiste, Hişam b .  Urve, babasından, o da Hz. Aişe'den rivayetle 
şöyle anlatıyor: 
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Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yapıldı. Öyle ki , yapmadığı bir 
şeyi yaptığını sanıyordu. Nihayet Rabbine dua etti, sonra bana: 

"Ey Aişe ! Allah' ın ,  kendisinden istediğim şeyi bana verdiğini hissettin mi?" 
dedi. 

Ben de: "Neydi o? Ey Allah'ın resulü! " deyince , şöyle anlattı : 

Yanıma iki adam geldi .  Birisi baş tarafıma, öteki de ayak tarafıma oturdu. 
Aralarında şöyle konuştular: 

- Bu adamın rahatsızlığı ne?. 

- Ona büyü yapılmış. 

- Kim büyü yapmış? . 

- Lebld b .  el-A'sam. 

- Neye yapmış? . 

- Tarakla saç döküntüsü ve erkek hurma tomurcuğunun içine . 

- Peki nerede? 

- Zureykoğullanndaki Zervan kuyusunda. 

Hz. Aişe şöyle anlatmaya devam ediyor: 

Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu kuyuya geldi .  Son
ra tekrar yanıma dönerek şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki o kuyunun suyu, 
kına ıslatılmış gibi bulanıktı; onunla sulanan hurma ağaçlarının başlan da şeytan 
başlan gibiydi . "  

Ben : "Ey Allah ' ın resulü! Onu çıkarsaydın ya" deyince, şöyle buyurdu: 

"Allah bana artık şifa verdi. Ben de bundan dolayı insanlara bir kötülük 
gelmesini (aralarında bir fitne çıkmasını )  istemedim . "  

Daha sonra Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, onun gömülmesini emretti 
ve yere gömüldü. 

Buhari der ki: el-Leys ve İbn Uyeyne, hadisteki "Tarakla saç döküntü
sü ve . . .  " ifadesini Hişam'dan "Tarakla ketenden bir parça bez ve . . .  " şeklinde 
rivayet etmişlerdir. 1 14 1  

Bu rivayette, Allah resulünün büyü yapılan malzemeleri kuyudan çıkarma
dığı, Allah' ın kendisine şifa verip sağlığına kavuşturmasıyla yetindiği belirtilmek
tedir. 

1 141  Buhari, tıp, 10/232; Müslim, selam, 4/35. 
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Buhari'nin bu konuda İbn Uyeyne'den yaptığı rivayet ise şöyledir. Bunu 
bize ilk olarak İbn Cüreyc şöyle anlattı: Urve ailesi, Urve' den rivayet ederek bunu 
bana anlattı. Ben de bunu Hişam' dan sorunca, o da babasının Hz. Aişe' den şöy
le anlattığını haber verdi . Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi ve
sellem- büyü yapılmıştı . Öyle ki eşleriyle cinsel ilişkide bulunmadığı halde onlarla 
ilişkide bulunduğunu sanıyordu. 

Süfyan der ki : Eğer gerçekten böyleyse, bu, yapılabilecek en şiddetli büyü
dür. 

Nihayet Hz. Peygamber Rabbine dua ettikten sonra bana şöyle dedi: "Ey 
Aişe ! Allah' ın, benim kendisinden isteğim şeyi bana verdiğini bildin mi?" 

Ben: "Neydi o?" dedim. 

Şöyle anlattı : Yanıma iki adam geldi. Biri baş tarafıma, diğeri ayak tarafıma 
oturdu. Baş tarafımda oturan, ötekine şöyle dedi: 

- Bu adamın neyi var? 

- Ona büyü yapılmış. 

- Kim büyü yapmış? 

- Lebid b. el-A'sam. (Züreykoğullarından olan bu adam, münafık ve Yahu-
dilerin müttefiki idi) . 

- Peki neye büyü yapmış? 

- Tarak ve ketenden bir bez parçasına. 

- Nerede? 

- Zervan kuyusunda, taşın altında, erkek hurma tomurcuğunun içinde. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber kuyunun yanına geldi ve onları çıkardı . Son
ra şöyle buyurdu : "O gördüğüm kuyu var ya, işte onun suyu, kına ıslatılmış gibi 
bulanıktı. O suyla sulanan hurma ağaçlarının başları da şeytan başları gibiydi ." 

Allah resulü, onları (büyü yapılan malzemeleri) çıkardı .  

Ben: "Onları insanlara gösterseydin ya" dedim . 

Hz. Peygamber: "Allah, artık bana şifa verdi ve ben, insanlardan birine bir 
kötülük gelmesini istemem" buyurdu. 1 142 

Bu rivayette, Allah resulünün büyü yapılan malzemeleri çıkardığı belirtil
mektedir. Bu farklı rivayetten olacak ki, Buhari bu hadisi rivayet ettiği bölüme 
"Büyü (yapılan malzemeler) çıkarılır mı?" başlığını koymuştur. 

1 142 Buhari, tıp, 10/243 . 



Katade der ki: Said b .  el-Müseyyeb'e :  "Büyü yapılan bir adam için, karı
sından bir şey alınarak büyünün çözülmesi ve ortaya çıkarılması caiz mi?" diye 
sordum. "Bunda bir sakınca yoktur; çünkü bununla insanların durumu düzeltil
mektedir. Insanlara yarar sağlayan şey, yasaklanmamıştır. " 

Yukarıdaki iki hadisin ,  zahiren birbiriyle çeliştiği sanılabilir. Çünkü İsa'nın 
Hişam'dan, onun da babasından rivayet ettiği ilk hadiste, Allah resulünün büyü 
malzemelerini çıkarmadığı belirtilirken, İbn Cüreyc' in Hişam'dan rivayet ettiği 
hadiste, Hz. Peygamberin malzemeleri çıkardığı belirtilmektedir. Aslında ikisi 
arasında bir çelişki yoktur. Çünkü o, bu malzemeleri kuyudan çıkarıp görmüş ve 
tanımış, Allah kendisine şifa verdikten sonra da onları gömmüştür. Hz. Aişe 'nin 
"Onları çıkarsaydın ya" sözü, "İnsanların bizzat gözleriyle görmesi için onları çı
karsaydın ve kendilerine gösterseydin" anlamındadır. Buna karşılık Allah resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem-, böyle yapmasına mani olan durumu haber vermekte; 
Müslümanların bu yapılana sessiz kalmayacaklarını, bunu şiddetle kınayacakla
rını ,  bunu yapan büyücü ve kavmine öfkeleneceklerini, bu yüzden bir fitne ve 
karışıklığın yaşanmasını istemediğini belirtmiştir. Allah resulü , şifa bulup sağlığı
na kavuşma amacına ulaştığı için, malzemelerin gömülmesini emrederek onları 
insanlara göstermek için çıkarmamıştır. Bundan anlaşıldığı üzere gerçekleşen çı
karma olayı, Hz. Aişe'nin söylediği ve kastettiği çıkarmadan farklıdır. 

Buna delalet eden şudur: Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- o malzeme
leri kuyudan çıkarmak için gelmiştir; onlara bakıp geri dönmek için değil. Çünkü 
böyle yapmasının bir anlamı yoktur. 

Bu hadis, hadis alimlerince sabit ve sahihtir. Hepsi de bu hadisin doğrulu
ğunu kabul etmiş, sahihliği konusunda ihtilaf etmemişlerdir. Ancak kelamcıların 
çoğu bu hadisin doğruluğunu kabul etmemiş, onu şiddetle inkar etmiş, yalan 
ve uydurma olmakla itham etmişlerdir. Hatta kimisi , bu konuya özel eserler telif 
etmiş; hadisin ravisi Hişam'a yüklenmişlerdir. Onun hakkında söyledikleri en 
güzel söz şudur: "Bu söylediği kesinlikle yanlıştır ve konuyu anlamamıştır. Böy
le bir şey de olmamıştır. Çünkü Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü 
yapılması caiz değildir. Aksi halde inkarcıların söyledikleri şu söz doğrulanmış 
olur: "Siz ancak kendisine büyü yapılmış bir adama uymaktasınız ." 1 143 Hz. Pey
gambere büyü yapıldığını kabul etmek, Firavunun Hz. Musa'ya: "Gerçekten ben 
seni büyülenmiş sanıyorum" 1 144 demesi; Salih'in kavminin Salih'e :  "Sen ancak 
kendisine büyü yapılanlardansın" ı ı45 demesi ve Şuayb kavminin Şuayb'a: "Sen 
ancak büyülenmişlerdensin"1 146 demesi gibidir. Dolayısıyla peygamberlere sihir 

1 143 el-Furkan, 25/8. 
1 144 el-İsra, 1 7/101 .  
1 145 eş-Şuara, 26/153. 
1 146 eş-Şuara, 26/185. 
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ve büyü yapılması, kesinlikle caiz değildir. Çünkü büyü, Allah'ın onları koruyup 
gözetmesine ve şeytanlardan korumasına aykırıdır. 

Kelamcıların bu görüşleri , ilim ehli tarafından reddedilmiştir. Çünkü Hişam, 
raviler arasında en güvenilir ve en bilgili kimsedir. Hadis alimlerinden hiçbiri, 
onun hadisini reddetmeyi gerektirecek herhangi bir kusur bulmamıştır. Öyleyse 
kelamcılara ne oluyor? Bu karşı çıkışları nedendir? Üstelik Hişam'dan başkaları 
da bu konuda Hz. Aişe' den rivayette bulunmuşlardır. En sahih hadis kitaplarının 
sahipleri olan Buhari ve Müslim, bu hadisin sahihliği konusunda ittifak etmiş
lerdir. Hadis ehlinden bir kişi bile buna aykırı bir söz etmemiştir. Olay, tefsirciler, 
hadisçiler, tarihçiler ve fıkıhçılar arasında oldukça meşhur bir olaydır. Bütün bu 
bilginler, Allah resulünün hayatını ve yaşadığı günleri kelamcılardan ve başkala
rından daha iyi bilen kimselerdir. 

Ebubekir b .  Ebi Şeybe anlatıyor. Ebu Muaviye, el-A'mei'ten, o da Yezid b .  
Hayyan'dan, o da Zeyd b .  Erkam'dan rivayetle bize şöyle anlattı. Yahudilerden 
bir adam Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yaptı. Bu yüzden Allah 
resulü -sallallahu aleyhi vesellem- birkaç gün rahatsızlandı. Sonra Hz. Cebrail ken
disine gelerek: "Yahudilerden bir adam sana büyü yaptı, bunun için de düğüm 
attı" dedi . Bunun üzerine Allah resulü Hz. Ali'yi gönderdi. Hz . Ali onları çıkarıp 
getirdi. Her düğüm çözüldükçe, Allah resulü kendisinde hafiflik hissetti. Nihayet 
bütün düğümler çözüldü ve Allah resulü, sanki bütün bağlardan kurtulmuş gibi 
dipdiri olarak ayağa kalktı . Bu durum, Yahudi adama haber verilmedi; Allah 
resulü de onun yüzünü hiç görmedi. 1 147 

İbn Abbas ve Hz. Aişe şöyle anlatmaktadırlar: Yahudilerden bir çocuk Hz. 
Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- hizmet etmekteydi .  Yahudiler bu çocuğa ya
naşarak ondan Hz. Peygamberin bazı saç döküntülerini ve tarağının birkaç dişini 
kendilerine getirmesi için ilgilendiler. Çocuk, bu istenenleri alıp Yahudilere verdi . 
Onlar da bununla Allah resulüne büyü yaptılar. Bunu, Yahudilerden Lebld b. el
A'sam üslenmişti. İşte bu iki sure, bu olay üzerine nazil olmuştur. 1 148 

el-Beğavi der ki: Büyü malzemelerinin iğnelerle dikilmiş halde olduğu söy
lenir. Bunun üzerine Yüce Allah bu iki sureyi (felak ve nas) indirdi. Felak süresi 
beş, Nas suresi de altı ayet olmak üzere iki sure toplam on bir ayettir. Allah resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- her bir ayeti okudukça, bir düğüm çözüldü. Nihayet bütün 
düğümler çözülünce , Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bütün bağlardan 

1 147 İbn Ebi Şeybe, Musannef, 7/387-388; İmam Ahmed, Müsned, 4/367; el-Beğavi, tefsir, 
7/323. Bedfüü'l-fevaid'te, Yezid b. Hayyan, Yezid b. Habbab olarak geçmektedir. Ancak 
bu yanltşttr. Doğrusu bizim tespit ettiğimiz gibidir. Bkz. a .g .e. ,  2/224; et-Tehzlb, 1 1/321 ;  İbn 
Hibban, sikat, 5/536. 

1 148 el-Beğavi, tefsir, 7/322. 
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kurtulmuş gibi dipdiri ayağa kalktı. 1 149 Hz_ Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem
altı ay kadar büyünün etkisinde kaldığı, 1 150 ancak etkisinin üç gün ağır bir şekilde 
sürmesi üzerine bu surelerin nazil olduğu rivayet edilir. 

Hz. Peygambere büyü yapıldığını kabul etmeyenler dediler ki : Hz. Peygam
bere -sallallahu aleyhi vesellem- isabet eden büyü, arızi hastalıklardan bir hastalıktı ve 
Allah kendisine şifa verdi . Bunda herhangi bir kusur ve hiçbir yönden bir ayıp 
yoktur. Çünkü hastalık ve baygınlık peygamberler için caizdir. Nitekim Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- vefat ettiği hastalandığında1 151 , parçalanan ayağı 
ve yanağı dikildiğinde1 152 bayılmıştı . Bu tür bela ve musibetlerle Allah, onun de
recelerini yükseltir, ikram ve ihsanına daha fazla kavuşturur. Bu nedenle insanlar 
arasına bela ve musibetleri en çok olanlar peygamberlerdir. Bu yüzden peygam
berler, kavimleri tarafından öldürülmeye, dövülmeye, sövülmeye, azarlanmaya 
ve hapsedilmeye maruz kalmışlardır. O halde Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi 
vesellem-, bazı düşmanları tarafından bir büyü türüne (ki bu hastalıktır) maruz 
bırakılmasında bir gariplik yoktur. Bu, Hz_ Peygamberin atılan bir ok vb . şeyle 
yaralanmasına benzer. Bu, secde halindeyken üzerine hayvan pisliğinin atılma
sı gibidir. Öyleyse bu tür belalar, onlara bir kusur ve eksiklik getirmez. Bunda 
ayıplanacak b ir durum da yoktur; çünkü bunlar, onlar için kemale erme ve Allah 
katındaki derecelerini yükseltme vesilesidir. 

Allah resulüne büyü yapıldığını söyleyenler ise dediler ki : Bu, Ebu Said el
Hudrl' den rivayet edilen sahih bir hadisle sabittir. Hz. Cebrail, Hz. Peygamberin 
yanına gelerek: 

"Ey Muhammed! Hasta mısın?" dedi. 

Hz. Peygamber: "Evet" dedi. 

Bunun üzerine Hz. Cebrail şu duayı okudu: "Seni Allah' ın adıyla, sana 
eza veren bütün hastalıklara karşı, bütün kötü nefis ve hasetçinin nazarına kar
şı sana okuyorum. Allah sana şifa versin, Allah' ın adıyla sana okuyor ve dua 
ediyorum." 1 153 

1 149 el-Beğavi, tefsir, 7/323. 
1 150 Hafız İbn Hacer, Fethü' l-bari adlı eserinde bu konuda şunları söyler: es-Süheyli der ki: Hz. 

Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- büyünün etkisinde kaldığı ve sonunda kurtulduğu 
süre konusunda herhangi bir meşhur hadise rastlamadım. Ancak Ma'mer'in Cami' adlı ese
rinde ez-Zühri'den yapılan bir rivayette, Hz. Peygamberin altı ay büyünün etkisinde kaldığı 
söylenir. Ma'mer, bu rivayetin sahih bir isnadla mevsul olarak rivayet edildiğini, dolayısıyla 
mutemet olduğunu söylemiştir. Bkz. a.g.e. ,  10/237. 

1 151 Buhari, megazi, 7/743; Müslim, fezail, 5/300. 
1 152 Buhari, ezan, 2/204; Müslim, salat, 2/53 . Müslim, bu hadisi Enes b .  Malik'ten rivayet etmiş

tir. 
1 153 Müslim, selam, 5/3 1 ;  Tirmizi, cenaiz, 3/303 . 
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Bu hadiste, Hz. Cebrail' in, hastalandığında Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi ve

sellem- her kötü nefis ve hasetçinin nazarına karşı okuyup dua ettiği belirtiliyor. Bu 
da okuyup dua etmenin Allah resulünün hastalığını giderdiğine delalet etmektedir. 
Aksi halde ne hastalığına ne de başka bir şeye karşı ona okuyup dua etmezdi. 

Allah resulüne büyü yapıldığını kabul etmeyenler dediler ki : Sizin delil ola
rak getirdiğiniz ayetlerde ,  aslında sizin için bir delil yoktur. Çünkü inkarcıların 
söylediğil.;_,.,..._. '*'.-J 'll l IJ � IJj (Siz ancak kendisine büyü yapılmış bir adama 
uymaktasınız) 1 154 sözünde ve Salih ile Şuayb peygamberlerin kavimlerinin söyle
diği .,:r.�1 ü-4 ..:...;1 Lil(Sen ancak büyülenmişlerdensin ) 1 155 sözünde geçen � 
sözcüğü, sihir ve büyü anlamında değil; onun kendileri gibi bir beşer olduğuna, 
yiyip içtiğine delalet eden 'Akciğer sahibi' anlamında olduğunu ve melek olma
dığını belirtir. Yani bu sözcükle büyü kastedilmemektedir. 

Bu, kabul edilebilecek bir cevap değildir ve son derece uzak bir anlamdır. 
Çünkü inkarcılar, beşeri ( insanı) JJ"'---" (akciğer sahibi) ile ifade etmiyorlardı .  
Böyle bir adlandırma hiçbir dilde de bilinmez. İnkarcılar böyle bir anlamı kastet
tiklerinde , açık bir şekilde beşer sözcüğünü kullanırlar. Nitekim şu ayetler bunun 
açık delilidir: 

"Dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız . " 1 156 

"Dediler ki: Bizim gibi iki insana mı inana/ım? . " 1 157 

"Dediler ki: Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?" 1 158 

Halbuki inkarcılar, J.Y'--" sözcüğüyle 'akciğer sahibi '  olarak insanı kastetme
mişlerdir. Sonra akciğer sahibi olmayı zikretmenin böyle yerle ne alakası olabilir 
ki? Firavun Musa'ya: "Ey Musa! Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum"1 159 
yerine nasıl "akciğer sahibi sanıyorum" nasıl diyebilir? Yoksa o, Musa'nın akciğer 
sahibi olduğunu, onun bir insan olduğunu bilmiyor muydu ki , böyle desin? 

Sonra Musa ona nasıl cevap veriyor?: "Ey Firavun! Doğrusu ben de senin 
mahvolacağın ı sanıyorum . " 1 160 Eğer Musa, firavunun ;_,.,...._. sözcüğüyle kendisi
nin insan olduğunu kastettiğini düşünseydi, o da onu tasdik eder ve: "Evet, ben 
bir insanım; ama Allah beni sana peygamber olarak gönderdi" derdi. Nitekim 

1 154 el-Furkan, 25/8. 
1 155 eş-Şuara, 26/185. 
1 156 Ya-sin, 36/15. 
1 157 el-Mü'minlın, 23/47. 
1 158 el-İsra, 1 7/94. 
1 159 el-İsra, 17/101 .  
1 160 el-İsra, 17/102. 

... 
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peygamberler, kavimleri kendilerine "Siz de ancak bizim gibi birer insansın ız" 1 161 
dediklerinde, bunu inkar etmemiş ve onlara: "Biz de ancak sizin gibi birer 
insanız" demişlerdir. 1.162 

Görüldüğü gibi yukarıdaki cevap, son derece zayıf bir cevaptır. 

Aralarında İbn Cerir ve başkalarının da bulunduğu bir grup müfessir, J� 
sözcüğünün burada 'Büyü öğretilen' , 'Başkasından büyü öğrenmiş' ve 'Büyücü' 
anlamında olduğunu söylemişlerdir. Yani  bunlara göre J.J>"-" (büyü yapılan) ,  
TL.. (büyü yapan, büyü bilen) anlamındadır. 

Bu, dil bakımından güzel bir cevaptır. Çünkü kendisine büyü öğretilene 
;� denilmektedir. Ancak bu, ne kullanımda ne de dilde neredeyse bilinmez. 
Zira ikisinde de çoğunlukla bilinen, bu sözcüğün, başkası tarafından kendisine 
büyü yapılan için kullanıldığıdır. Medrub (dövülen) ,  maktul (öldürülen) ,  matbub 
(tedavi edilen veya büyü yapılan) gibi. KendisLne büyü öğretilene, büyü bilen an
lamında T L.. denilir. Bu kişi başkasına büyü yapmasa da kendisine bu ad verilir. 
Nitekim firavunun kavmi, Hz. Musa için "Elbette bu, çok bilen bir büyücüdür" 1 163 
demişlerdir. Firavun, Hz. Musa'ya 'kendisine büyü yapılmış' iftirasında bulunur
ken, kavmi ona 'büyü bilen' iftirasında bulunmaktadır. 

Doğru olan, Keşşaf sahibi Zemahşeri ve başkalarının söylediği şu üçüncü 
cevaptır1 164: Meshur (;Y'-'),  meful (J_,.,....o... ) vezninde olup, delirecek kadar ken
disine ağır büyü yapılan kimse anlamındadır. Meshur, mecnun gibi aklı başında 
olmayan, ne söylediğini anlamayan kimsedir. Dolayısıyla peşinden gidilmeyecek 
meshur, ne dediğini anlayamayacak kadar akli dengesi bozulan ve mecnun gibi 
olan kimsedir. Bu yüzden inkarcılar, "Bu, öğretilmiş bir de/idir" 1 165 dediler. 

Ama diğer insanlar gibi bedenine bir hastalık isabet eden kimsenin peşin
den gitmekte herhangi bir mani yoktur. Hastalık, ona uymaya engel değildir. 
Bu yüzden peygamberlerin düşmanları, onlara bedensel hastalıklarla iftirada bu
lunmamış; aksine insanların, onların peşinden gitmekten sakınacakları şeylerle 
peygamberlere iftira etmişlerdir. Onlara, ne söylediklerini bilemeyecek kadar ağır 
büyü yapıldığını, bu yüzden deliler gibi olduklarını söyleyerek insanların onlara 
inanmalarına ve peşlerinden gitmelerine engel olmaya çalışmışlardır. Yüce Allah 
onların bu tutumlarından şöyle söz eder: "Baksana; senin için ne türlü benzet
meler yaptılar! Bu yüzden, öyle bir saptılar ki, artık doğru yolu bulamazlar." 1 166 
Bu amaçla bazen seni şaire, bazen büyücüye, bazen deliye, bazen de kendisine 

1 161 İbrahim, 14/10. 
1 162 İbrahim, 14/1 1 .  
1 163 el-A'raf, 7/109. 
1 164 Bkz. Zemahşeri, keşşaf, 2/377. 
1 1 65 ed-Duhan, 44/14. 
1 166 el-İsra, 1 7/48. 
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büyü yapılana benzettiler. Ama bütün bu benzetmelerle onlar, hep doğru yoldan 
saptılar. Böylece kendi sapıklık ve şaşkınlıkları içinde kaldılar, bundan kurtulacak 
bir çıkış yolu bulamadılar ve artık bulamazlar. Bu yüzden hangi yola girseler, o 
yol dalalet ve şaşkınlık yolu olur. Ne yapacaklarını bilemezler, doğru yola gire
mezler ve doğru yola girme gücü bulamazlar. Allah resulünün düşmanları da 
böyleydi . Onlar da Hz. Peygambere bu tür benzetmelerde bulundular. Ancak 
Allah, her peygambere yaptığı gibi onu da bu benzetmelerden beri kılarak temize 
çıkarmıştır. Allah'a andolsun ki, gerçekten o bütün bu benzetmelerden uzaktı. 
Aklı başında her insan, bunların yalan, iftira ve asılsız iddialar olduğunu bilir. 

Hz. Peygambere büyü yapıldığını kabul etmeyenlerin söylediği "Peygamber
lere büyü yapılması, Allah'ın onları koruma ve gözetmesine aykırıdır" gerekçesine 
şu cevabı verebiliriz: Yüce Allah, onları koruduğu, himaye ettiği, gözettiği ve işlerini 
üslendiği gibi, onları kafirlerin eziyetlerinden dilediği ile sınayabilir. Bunu, onların 
derecelerini daha da yükseltmek ve kendilerinden sonra gelip inkarcıların eziyet
lerine maruz kalan ümmetini teselli etmek için yapar. Sonradan gelenler, nebi ve 
peygamberlerine yapılanları gördüklerinde, karşılaştıkları eziyetlere sabredecek, 
hallerine razı olacak ve onları kendilerine örnek alacaklardır. Allah, peygamberle
rini böyle sınarken, öte yandan kafirlerin vadesinin dolmasını ve onlar için bu dün
yada ve ahirette hazırladığı acı azabı hak etmelerini sağlamaktadır. Böyle yapmak
la Allah, azgınlıkları ve düşmanlıkları nedeniyle onları helak edecek; yeryüzünü 
onlardan temizleyecektir. Yüce Allah' ın, peygamber ve nebileri kendi kavimlerinin 
eziyetleri ile sınamasının bazı hikmetleri işte bunlardır. En üstün ve derin bilgi, bol 
ihsan ve lütuf yalnız O'na aittir. O'ndan başka ilah ve Rab yoktur. 

"Düğümlere üfleyenlerin şerrinden" ayeti ile yukarıda zikredilen Hz . Aişe 
hadisi, büyünün etkili ve gerçek olduğuna delalet etmektedir. 

Ancak Mutezile ve başkaları gibi bazı kelamcılar, bunu inkar ederek şöyle 
söylemektedirler: Büyünün ne hastalık, ne ölüm, ne bağlama ne de çözme üze
rinde bir etkisi yoktur. Büyü, gözlere görünen bir hayalden başka bir şey değildir; 
bundan başka bir hakikati yoktur. 

Bu görüş, sahabe ve seleften neredeyse tevatür derecesinde gelen rivayetlere; 
İslam hukukçularının, tefsir ve hadis alimlerinin, sağduyu sahibi kimselerin bildi
ği ve varlığı üzerinde görüş birliğine vardığı görüşe aykırıdır. 

Hastalığa, ağırlığa, bağlılığa, sevgiye, nefrete ve bir hastalığa bağlı olmayan 
kanamaya neden olan büyü türleri vardır. Bu, halk arasında bilinen bir durum
dur. İnsanların çoğu bizzat yaşayarak bunu bilmektedir. "Düğümlere üfleyenlerin 
şerrinden" ayeti, bu tür üflemenin, büyü yapılana onun gıyabında ve bundan 
habersizken zarar verdiğine delalet etmektedir. Eğer iddia edildiği gibi düğümle-
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re üflemenin zararı bedene açıkça dokunmadıkça olmamış olsaydı, o zaman ne 
üflemeden ne de üfürükçülerden sığınmayı gerektiren bir şer olmazdı. 

Ayrıca sihirbazın, kalabalık olmalarına rağmen izleyenlerin tümünün göz
lerini, bir şeyi olduğundan farklı gösterecek kadar büyülemesi mümkünse, ki 
üstelik bu onların hislerini değiştirmedir, onların bazı özelliklerini, kuwelerini ve 
tabiatlarını değiştirmede etkisin i imkansız kılan nedir ki? Görmede gerçekleştiri
len değişim ile nefis ve bedenin sıfatlarındaki gerçekleştirilen değişim arasında 
ne fark vardır? Kişinin hislerinde durmakta olan bir şeyi hareketli ,  bitişiği ayrık, 
ölüyü diri görecek kadar değişim yapıyorsa, nefsindeki özelliklerini değiştirerek 
sevdiğini menfur, nefret ettiğini sevimli kılma ve başka etkiler kılmasını muhal 
yapan nedir? Üstelik Allah (c.c) Firavun'un sihirbazları hakkında: " insanların 
gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler", buyur
muştur1 167 . Böylece Allah gözlerinin büyülendiğini ifade etmiştir. Bu, ya görünen 
nesnede meydana gelen bir değişimdendir. Ki bunlar ipler ve sopalardır ve sihir
bazlar örneğin onların hareket ettiren ruhları, yani şeytanları çağırmış, insanlar 
da onların kendiliğinden hareket ettiklerini sanmış olabilirler. Bu, görmediğin 
bir kimse bir hasır veya kilimi çektiğinde senin onu kendiliğinden sürüklendiğini 
sanman gibidir. Onları aslında o kişi sürüklemektedir, ancak sen onu görmemek
tesindir. İp ve sopaların durumu da böyledir. Şeytanlar onları yılan gibi sağa sola 
hareket ettirmişler, ancak görenler bunların kendiliğinden hareket ettiklerini ve 
süründüklerini sanmışlardır. Ya da değişiklik görende olmuş, yerlerinde durmak
ta oldukları halde ipleri ve sopaları hareket eder gibi görmüştür. Şüphesiz bunu 
da onu da sihirbaz yapmaktadır; bazen görenin kendisini ve hislerini etkileyerek 
eşyayı olduğundan farklı görmesini sağlamakta, bazen ise onlara bir takım ha
reketler yaptırması için şeytani ruhların yardımına başvurmak sı1retiyle görülen 
şeylerde tasarrufta bulunurlar. 

Sihrin hakikatinin olduğunu inkar edenlerin söyledikleri "sihirbazlar iplerde 
ve sopalarda onların hareket etmelerini ve yürümelerini sağlayan civa ve benzeri 
şeyleri kullanmışlar, böylece onlar da yürümüşlerdir" iddiası ise bir çok yönden 
batıldır. Çünkü öyle olduğunu varsayarsak bu hayal değil hakiki bir hareket
tir, insanların gözlerini büyülemek değildir. Bu sihir/büyü değil , ortaklaşa icra 
edilen hünerlerden biridir. Nitekim Allah "Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde 
ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor" buyurmuştur1 168 . 
İnkarcıların söyledikleri gibi onlar bir tür hileyle hareket etmiş olsalardı bunun 
sihirle hiçbir alakası olmazdı. Bu herkesçe bilinen bir şeydir. 

Ayrıca bu onların söyledikleri gibi bir hile olsaydı, hilelerini boşa çıkarmanın 
yolu içindeki civanın çıkarılması olurdu. Böylece bu saçmalık ortaya çıkardı ve 
onu yutması için sopayı atmaya gerek duyulmazdı .  
--- - -- ----� ----
1 167 �raf: 1 16 .  
1 1 68 Taha: 66. 
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Yine, bu öyle bir hile olsaydı geçersiz kılmak için sihirbazlardan yardım is
temeye ihtiyaç duyulmaz, zanaatkarların tecrübesi yeterli olurdu. Firavun da si
hirbazlara hürmet etme, boyun eğme ve kendisine yaklaştırma ve ödüllendirme 
vaadinde bulunmasına hiç gerek duymazdı . 

Yine; öylesi bir şeyde "Hakikat şu ki o, size büyü öğreten ulunuzdur. "1 169 den
mez. Çünkü zanaatları öğrenme ve öğretmede halk müşterektirler. 

Özetle; bunun batıllığı cevap vermeye gerek duymayacak kadar açıktır. Şim
di asıl konumuza dönelim. 

Allah' ın (c.c) "Ve haset edenin haset ettiği zaman, şerrinden (sana sığını
rım) " buyruğunun tefsiri: 

Dördüncü şer: Haset ettiğinde hasetçinin şerridir. Kur'an ve Sünnet haset
çideki hasedin haset edilende bizzat etki ettiğini göstermektedir. Çünkü haset, 
sahibi el ve diliyle eziyet etmese de, onun nefsinden ve gözünden başlayıp haset 
edilene kadar ulaşan bitişik bir şerdir. Çünkü Allah (c .c ) "Ve hased edenin hased 
ettiği zaman , şerrinden." buyurarak haset esnasında ondan şerrin sadır olduğu
nu onaylamıştır. Kur'an' da boşa söylenmiş hiçbir kelime yoktur. 

HASEDİN TESİRİ: 
Bilindiği gibi hasetçiye hasetçi adı ancak haset olayı onda gerçekleştiğinde 

söylenir. Darib (vuran ) ,  şatim (söven) , katil ve benzeri ( ism-i fail) kelimeler gibi. 
Ancak bazen haset kişinin tabiatında olur da ve haset ettiği kimseden bihaber ve 
ilgisiz iken aklına ve hatırına geldiğinde kalbinden ona haset ateşi saçılır, kalbin
den haset okları yönelir. Haset edilen de sırf bu kadarından etkilenir. Allah 'a (c .c) 
sığınmasa ve onun himayesine girmese de daimi olarak yaptığı zikir ve dua vird
leri, Allah'a dönüşü ve yönelişi varsa, Allah'a  (c.c) dönüşü ve yönelişi oranında 
bu şerler ondan gider. Yoksa hasetçinin hasedi ona mutlaka ulaşır. 

Dolayısıyla Allah' ın (c .c) "haset ettiğinde" ifadesi bir açıklamadır. Çünkü 
hasetçinin şerri ancak, haset ondan bilfiil sadır olduğunda gerçekleşir. 

Ebu Said'den rivayet edilen ve Cebrail (a.s) ' ın Hz. Peygambere -sallallahu 

aleyhi vesellem- rukyesini (maddi ve manevi hastalıkları duayla tedavi) anlatan sa
hih hadis daha önce geçti. Hadiste geçen Cebrail'in (a.s) duası şöyledir: ".uıl r-'� 
� .uıı ,..ı.....l> � Ji � JS r. .:r J .�.iks .. .._,.:. JS .:r � ) : Sana eziyet veren her 
şeyin şerrine, her nefsin şerrine veya her hasetçinin şerrine veya haset edenin 
gözüne karşı seni Allah' ın adıyla rukye/tedavi ediyorum. Allah sana şifa versin." 
Bu hadiste hasetçinin gözünden Allah'a  sığınmak geçmektedir. 

1 169 Taha: 71 ;  Şuara: 49. 
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Bilindiği gibi hasetçinin nazarı kendi başına tesir etmez. Çünkü bir kimseye 
yere, dağa ve başka bir şeye baktığı gibi dalgın ve kasıtsız bakarsa onda hiçbir 
etki etmez. Ancak nefsi pislenmiş, zehirlenmiş ve keskinleşmiş, böylece alçak, 
hasetçi ve öfkeli bir nefse dönüşmüş kimsenin nefsi, bu şekildeki bakışıyla etki 
eder. Bu bakışı haset edilende, haset edilenin zayıf noktasının niteliği ile haset
çinin nefsinin gücü oranında etki eder. Öyle ki onu etkisiz hale getirip yok ettiği 
bile olur. Aynen çıplak bir adama ok çevirip onu vurmak gibi .  Onu bazen yere 
sar'alı ve hasta yapar. Havassın ve halkın bu husustaki tecrübeleri sayılamaya
cak kadar çoktur. 

Bu bakışın tesiri ancak pis nefis vasıtasıyladır. Bu nefis, ısırıp zehirini kus
madıkça etki etmeyen zehirli yılana benzer. Çünkü yılan öfke ve pislik niteliği
ne büründüğünde onda zehir niteliği oluşur, dolayısıyla da soktuğu canlıda etki 
eder. Bu keyfiyet bazen bir çeşidinde güçlenip onda sadece bir anlık bakışla etki 
edip gözünü kör edebilir ve hamilenin bebeğini düşürebilir. Nitekim RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- kısa kuyruklu yılan (ebter) ile sırtı iki beyaz çizgili yılan 
(zu't-tufeyteyn) hakkında şöyle buyurmuştur: "Kısa kuyruklu yılan ile sırtı iki be
yaz çizgili yılanı öldürünüz" 1 1 70 . Bu, yılanlarda böyle olursa şerli, kızgın ve hasetçi 
nefislerde öfke ve gazap haline bürünüp zehirlenen ve haset ettiklerine yönelen 
nefislerde ne derece olur, hesap edin! Vallahi, öldürülen nice insanlar, çalınan 
nice insanlar vardır! Sağlığı yerinde iken birden cılız ve bitkin halde yatağa düşen 
ve doktorun, doğru olarak "Onun devasının ne olduğunu bilmiyorum" dediği 
nice kişiler vardır. Bu hastalık fen bilimlerinin alanı dışındadır. Bu ruhların , sıfat 
ve keyfiyetlerinin bilimidir, bedenlerde ve doğalarda etkileri ile bedenlerin ondan 
etkilenmeleri bilgileridir. 

Bunu ancak seçkin insanlar bilir, perdelenmişler ise inkar ederler. Bunun 
etkisini, tabiat ile bağını ve tabiatın ondan etkilenmesini ancak bu zevkten nasibi 
olanlar bilirler. Bedenin yerdeki çöpten ne farkı vardır ve infial, etkilenme ve 
bundan dolayı ilginç fiillerin ve garip hallerin sadır olması ruhtan başka neden 
dolayıdır? Bedenler ruhların zannatkar misali aletidir. Bu sanat hakikatte ruhun 
elindedir, azalar ise onun bu işteki etkisine ulaşmada birer vasıtadır. 

Bu alemde cereyan eden olaylar hakkında asgari bir anlayışa sahip olan, 
ruhu şeffaflaşıp ruhların hallerini, etkilerini ve birbirlerinden etkilenmelerini göz
lemleyen kimse için -ki tüm bunlar aziz ve alim olan sebeplerin ve sonuçların 
yaratıcısı Allah'ın takdiriyledir-; kainatta nice hayret verici şeyler, Allah' ın tekliği 
ve rabliğinin büyüklüğünü gösteren, etkileri görülen, sebepleri ise görülemeyen 
başka kanunların geçerli olduğu başka bir alemin varlığını ortaya koyan deliller 
vardır. 

1 1 70 Buhar! 3297; Müslim, 2233. 
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Her yaptığını sağlam yapıp her yarattığını güzel yaratan alemlerin Rabbi ve 
yaratanların en iyisi Allah (c .c) noksanlıklardan münezzehtir. Bedenler alemi ile 
ruhlar alemi birbirlerinden kıyas edilemeyecek kadar farklıdırlar. Ruhlar alemi 
daha büyük ve geniş, daha dehşet verici, ayet ve mucizeleri daha ilginçtir. 

Ruhu çıkmış cansız insan heykelini düşün. Nasıl da bir oduna veya bir et 
parçasına dönüşmüş! Ondaki o bilgiler, malumatlar ve akıl , o ilginç sanatlar ve 
hayret verici fiiller, o fikirler ve planlamalar nereye gitti? Bunların tümü ruh ile 
birlikte nereye gittiler ve beden nasıl da topraktan farksız hale geldi? Seninle ko
nuşan ve seni gören, seni seven, sana dost veya düşman olan, sana kolay veya 
ağır gelen , seninle ünsiyet kuran veya kuramayan şey bu gözle görülen heykel 
ötesindeki o şey (ruh) değil miymiş? 

Yapısı ve bedeni iri ve kalbine hafif nice kimseler senin için tatlı iken, zarif 
yaratılışlı, küçük cüssel i başkaları sana dağdan daha ağır gelir. Bu ilkinin ruhu
nun zarif, hafif ve tatlılığından, diğerinin ise yoğun, katı ve acı olmasından ileri 
gelir. 

Özetle; şahıslar arasındaki irtibatlar ve bağlar ile onları birbirlerinden uzak
laştırıcı ve nefret ettirici şeyler esas itibariyle ruhlara, dolaylı olarak da görünen 
görünen bedenlere aittir. 

Gözü değen (nazarcı) ve Hasetçi: 

Haset eden i le gözü değen, "her birinin kendisini toplayarak bir keyfiyete 
bürünüp eziyet vermek istediklerine doğru yönelme" açısından müşterektirler. 
Ancak nazar eden kişi bu hale nazar ettiği ile karşılaştığında ve karşı karşıya 
geldiğinde bürünürken, haset eden bu hale hem haset ettiğinden uzakta hem de 
yakınında iken bürünür. 

Bunları birbirinden ayıran asıl husus ise şudur: nazarcı, bazen haset etme
diğine, hatta bazen bir taş, hayvan, tahıl veya mala da nazar edebilir. Hatta na
zarının kendisine isabet ettiği olur. Çünkü onun hayret içinde ve gözünü dikerek 
bakıp bu keyfiyete bürünmesi nazar ettiği kişide etki yapmaya yeter. 

Bir çok müfessir Allah ' ın (c .c) "O inkar edenler Zikr'i {Kur'an'ı) işittikleri za
man, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. "1 171 ayeti hakkında "bu nazar 
değmesidir" demişlerdir. Kasıtları müşriklerin RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e 
nazar etmeleridir1 172 . Nitekim nazarı isabet eden bir grup RasCılullah -sallallahu aley
hi vesellem-'e bakarak "Onun gibisini ve hücceti onun gibi güçlü birini görmedik" 
demişlerdir. Onlardan öyleleri vardı ki, semiz bir deve veya ineğin yanından ge-

1 1 71  Kalem: 5 1 .  
1 1 72 Bunu senetsiz olarak imam Beğavi, Tefsir' inde (7  / 140, 14 1 ) ,  Vahidi de Esbabı'n-Nüzul 

(324) kitabında zikretmişlerdir. Ayrıca bk: Tefsiru Taberi 29 / 46. 
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çerken ona nazar eder, sonra hizmetçisine "yanına bir sepet ile bir dirhem al da 
şu hayvanın etinden bir miktar getir" derdi ve hayvan çok geçmeden yere düşüp 
insanlar tarafından kesilirdi. 

Kelbi der ki : Araplardan biri vardı ki iki üç gün boyunca bir şey yememişse 
perdesinin ucunu kaldırır ve oradan geçen bir deve veya koyun için "Bugün 
bunun gibi güzel bir deve veya koyun görmedim" der, hayvan fazla gitmeden 
yere düşerdi. Kafirler bu adamdan RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e nazar 
etmesini, başkasına yaptığını ona da yapmasını istediler. Ancak, Allah (c .c) ,  
Resul' ünü -sallallahu aleyhi vesellem- koruyup muhafaza etti v e  ona "O inkar edenler 
Zikr' i (Kur'an ı ) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi . " 1 173 
ayetini indirdi . Bu, bir grup alimin görüşüdür. 

Aralarında İbn Kuteybe'nin1 174 bulunduğu başka bir grup ise şöyle demiş
lerdir: Mana "onlar sana, nazar edenlerin bir takım kimselere nazar ettikleri gibi 
nazar ederler" değil , şöyledir; Kur'an okurken onlar sana neredeyse seni yere 
serecekçesine büyük bir düşmanlık ve nefretle bakıyorlar. Zeccac der ki: Yani; 
Sana öyle bir düşmanlık besliyorlar ki, nefret dolu bakışlarıyla seni neredeyse 
yere devirecekler. Bu, (arapçada) kullanılmakta olan bir üsluptur. Mesela kişi : 
Filan bana neredeyse beni yere çarpacak bir bakışla baktı, der. Zeccac der ki: 
Bu mananın doğruluğunun delili , bu bakışla Kur'an' ı dinlemelerinin birlikte zik
redilmesidir. Nitekim onlar Kur'an' ı dinlemekten de son derece nefret ediyor ve 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-'e  nefret dolu ve keskin bakışla bakıyorlardı .  

Ben derim ki : Kişinin nefsi hasetle etki ettiği ve muhatabıyla karşılaştığında 
bu daha güçlü olduğu gibi , nazarda da etki eden muhataba karşı büyük düşman
lık ve haset olabilir ve nazara bu bakışın da etkisi olabilir. Çünkü biri düşmanın
dan uzakta olduğunda zihni onunla meşgul olmaz. Karşılaştığında ise kötü niyeti 
yoğunlaşır ve nefsi her şeyiyle ona yönelerek bakışıyla etki eder. Hatta bundan 
dolayı yere devrilenler, ateşlenenler, evine hasta taşınanlar olur. İnsanlar bu tür 
şeylere çok şahid olmuşlardır. 

Bazen sebep bir şeyden hoşlanma olur. Göz değmesi dedikleri de budur. 
Bunda bakan kişi ona hayretler içinde veya yücelten bir gözle bakar. Ruhu, göz
de etki eden özel bir keyfiyete bürünür. Bunu insanlar, nazar edilene bakışından 
bilirler. Zira bakanlar bir şeyi güzel bulup ondan hoşlanırlar ve bu da ona nazara 
sebep olur. 

Abdurrezzak, Hişam b. Kuteybe'den şöyle rivayet etmiştir: Ebu Hureyre'nin 
bize anlattığı budur. O şöyle dedi: RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Nazar hak
tır" buyurdu ve dövmeden nehyetti 1 1 75• 

1 173 Kalem: 5 1 .  
1 1 74 Tefsiru Garibi ' l-Kur'an 482. 
1 1 75 Buharı 5740; Müslim, 2187 .  
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Ubeyd b .  Rifüa'dan rivayet edildiğine göre Umeys kızı Esma "Ya Rasulallah 
! Cafer' in oğullarına nazar değiyor. Onlara rukye yapalım mı?" dedi . RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-: "Evet. Kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı nazar ge
çerdi" buyurdu1 176 . 

Kafirler de RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e haset ve büyük bir düşman
lıkla bakıyorlardı . Bu öyle bir bakıştı ki Allah (c .c) onu korumasa ve muhafa
za etmeseydi ayağı kayardı. Hasetçinin bakışı nazar edenin bakışından daha 
kuwetlidir, hatta nazar edenin bakışının bir çeşididir. Dolayısıyla "RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in başına gelen göz değmesindendi" diyenler "hasetten
di" manasını, "ondan değildi" diyenler ise "hayret ve hoşlanma bakışları değil
di", demek istemişlerdir. Böylece Kur' an hak ve doğrudur. 

Tirmizl'nin Ebu Said el-Hudrl'den -radıyallahu anh- rivayet ettiğine göre 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- insan gözünün değmesinden (Allah'a) sığınır
dı 1 1 77. Nazar bir şer olmasaydı RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ondan Allah'a 
sığınmazdı. 

Tirmizl'nin, Habis b. Temimi 'ye kadar senetle rivayet ettiğine göre babası 
ona şöyle anlatmıştır: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' i  şöyle buyururken işit
tim:  "Baykuşun hiçbir zararı yoktur. Nazar ise haktır. " 1 1 78 

Yine Tirmizl, İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle derdi : "Bir şey kaderin önüne geçecek olsaydı onu na
zar geçerdi. Sizden (nazarı def etmek için) gusletmeniz istenirse hemen gusledin" 1 179. 
Bu konuda Abdullah b .  Amr' dan da bir hadis vardır ki o da sahihtir. 

Söylemek istediğimiz şudur ki gözü değen kişi hasetçilerin bir türüdür ve 
hasetten daha zararlıdır. Onun için -Allahu A'lem- bu surede gözü değenin de
ğil hasetçinin şerrinden sığınılmıştır. Çünkü hasetçi daha kapsamlıdır. Zira gözü 
değen herkes mutlaka hasetçidir ama her hasetçinin gözü değmez. Dolayısıyla 
kişi hasetçinin şerrinden sığınınca buna "gözü değen" de girer. Bu, Kur'an' ın 
kapsamlığından, mucizeliğinden ve fesahatindendir. 

1 176 Ahmed b. Hanbel 6/438; Tirmiz!, Tıbb 4/346. Ayrıca bk: Silsiletu' l-Ehad!si's-Sah!ha (Ha
dis no: 1252 ) .  Müslim de Selam Kitabı, Rukyenin müstehap olduğu babı'nda Cabir'den 
-radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- Umeys'in 
kızı Esma'ya "Neden kardeşimin çocuklarını böyle erimiş/cılız görüyorum. Yoksa onları ihti
yaçları mı bu hale getirdi? dedi. Esma : Hayır. Ancak, onlara nazar değiyor, dedi. Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- de: Onlara rukye (okuma tedavisi) yap . . .  buyurdu. 

1 1 77 Tirmizi, Tıbb'ta 4/ 345 rivayet etmiş ve "hasen-garib' tir" demiş, İbn Mace de yine Tıbb'ta 
(2/ 266) rivayet etmiştir. Elbani, el-Mişkat'da (Hadis no: 4563) senedinin sahih olduğunu 
kaydetmiştir. 

1 178 Tirmizi, Tıbb 4/34 7; Ahmed b. Han bel 5170, 379; Ebu Ya' la 3/155. Elban! bu hadisin za
yıf kaydetmiştir. Zaifu' l-Cami' (Hadis no: 6309) .  Ayrıca mutlaka İbn Hacer'in el-İsabe'sine 
(2/144) bakınız. 

1 179 Müslim,  2188 .  



Sure :  113  • Fe lak  Su resi •!• 6 6 1  

Hasedin asl ı :  

Hasedin aslını Allah' ın (c .c )  haset edilene verilen nimet ve ihsanından hoş
lanmayıp onun zevalini temenni duygu ve düşüncesi oluşturur. 

Dolayısıyla hasetçi nimetlerin düşmanıdır. Bu şer ona başkasından geçen 
bir şey olmayıp kendi nefsinden ve tabiatından kaynaklanmaktadır. Kendisinin 
pisliğinden ve şerrindendir. Sihir ise başka şeyler elde edilerek ve şeytani ruhların 
yardımına başvurularak yapılır. İşte -Allahu A'lem- bu yüzden surede hasedin 
şerri ile sihirbazın şerri birlikte zikredilmiştir. Çünkü bu iki şerden Allah'a (c.c) 
sığınmak insi ve cinni tüm şeytanlardan gelebilecek her şerden sığınmayı kapsa
maktadır. 

Geriye sadece, cinni şeytanlardan gelen bir şer olan "kalbe atılan vesvese" 
kalmaktadır ki onu da Allah (c .c) -İnşallah yerinde ele alınacağı üzere- başka bir 
slirede zikretmiştir. Dolayısıyla hasetçi haset ettiğine, sihirbaz sihir yaptığına ken
dinden bir fiille değil, dışarıdan bir şeyle eziyet etmektedirler. Onun için bunlar 
Felak suresinde ayrı ayrı zikredilmişlerdir. 

Vesveseci kula, ona yerleşmek ve onun bunu kabullenmesi yoluyla içerden 
eziyet eder. Bu yüzden kul şeytanın vesvese yoluyla verdiği ve beraberinde kendi 
fiilleri ve kesin kararı bulunan şerden dolayı cezalu.ıdırılır. Çünkü bu kendi çaba 
ve iradesiyle olur. Hasetçi ile sihirbazın şerrinden dolayı ise cezalandırılmaz; çünkü 
onun kendi eylem ve iradesi sayılmaz. Onun için Allah (c.c) şeytanın şerrini bir 
surede, sihirbaz ile hasetçinin şerrini ise başka bir surede ve bir arada zikretmiştir. 

[Haset ile Sihrin birlikte zikredilmesi ] : 

Haset ile sihir, aralarındaki alakadan dolayı Kur' an' da pek çok defa birlikte 
zikredilirler. Onun için Yahudiler insanların sihirle en çok uğraşanları ve en haset
çileriydiler. Çünkü aşırı şerlerinden dolayı aralarında başkalarında bulunmadığı 
kadar sihirbaz ve hasetçi vardı. Allah (c .c) da kitabında onları bu iki vasıfla ana
rak şöyle buyurmuştur: "Süleyman'ın hükümranlzğı hakkında onlar, şeytanların 
uydurup söylediklerine tô.bi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. 
Lô.kin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil 'de Harut ile Mô.rut 
isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak 
imtihan için gönderildik, sakın yanlzş inanıp da kô.fir o/mayasınız, demeden hiç 
kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını 
açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah 'ın izni olmadan hiç kimseye 
zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. 
Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok 
iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu 
an/asa/ardı!" 1 180 

1 180 Bakara: 102 .  
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Bu ayetin sırları ve hükümleri, onda yer alan kaideler ve sihri inkar edenlere 
reddiye, sihir ile karışır korkusuyla inkarcıların reddettikleri mucizeler ile sihir 
arasındaki farklar -ki bu ayet bunlar arasındaki en önemli farkları içermektedir
bundan başka bir yerde ele alınacaktır. Çünkü şimdiki konumuz bu iki surenin 
sırlarını, kulların bunlara ihtiyaçlarını ve başkalarının bunların yerine geçemeye
ceğidir. 

Yahudiler hasetle Kur'an' ın pek çok yerinde nitelendirilmişlerdir. Şu ayet-i 
kerimelerde olduğu gibi : "Yoksa onlar, Allah 'rn lütfundan verdiği şeyler için in
sanlara hased mi ediyorlar?"1 181 , "Ehl-i kitaptan çoğu, hakikat kendilerine apaçık 
belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçi
rip küfre döndürmek istediler. " ı ı32 

Şeytan hem sihirbaz hem hasetçiyle birlikte olur, onlarla konuşur ve arka
daşlık yapar. Ancak şeytanlar hasetçiye , yardıma çağrılmadan yardım ederler. 
Çünkü hasetçi İblis'e çok benzer. Hatta o hakikatte İblis' in tebaasındandır. Çün
kü o şeytanın hoşlandığı şeyleri, insanların kötü halde olup Allah' ın nimetlerinin 
yok olmasını ister. Nitekim İblis de şerefli ve faziletli kılındığından dolayı Adem'i 
kıskanmış, hasedinden ona secde etmeyi reddetmişti. Bu yüzden hasetçi İblis' in 
askerlerindendir. Sihirbaz ise şeytandan kendisine yardım etmesini ister ve onun 
yardımına başvurur. Hatta isteğini yerine getirsin diye Allah' ı  bırakıp ona ibadet 
ettiği, hatta bazen secde ettiği olur. 

Sihir ve "gizli sırlar" kitaplarında bu tür hayret verici şeyler vardır. Onun 
için sihirbaz ne kadar kafir, şerli, Allah'a  (c.c) , Resul'üne ve mü'min kullara ne 
kadar çok düşman olursa sihri o kadar kuvvetli ve etkili olur. Nitekim putperest
lerin sihirleri ehl-i kitabın sihirlerinden, Yahudilerin sihirleri kendilerini İslam' a 
nispet edenlerin sihirlerinden daha kuvvetlidir. Nitekim RasCılullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-' e sihri de Yahudiler yapmışlardı .  

Muvarta 'da, Ka'b'den şöyle rivayet edilmiştir: Tevrattan ezberlediğim bazı 
sözler var ki onlar olmasaydı Yahudiler beni merkep yapacaklardı : .� \ .uıl! :oy-1 
.�\ .ı..\l \ ,.k,_.J'-:"'J _rl; 'J J  _r .f'_}J� '} �l ..:..ı\...l:J \ .ı.ll \ O�J , ..:...,. �j �� '} t.Ş:,J\ 
1 .r.J 1.J:,J � \.. � J" .�l r-5 L._, L� � \.. : Allah' ın yarattığı, yaydığı ve meydana 
getirdiği her şeyin şerrinder:, ke . .  dinden daha büyük hiçbir şey olmayan büyük 
Allah'a; Allah' ın (c.c) hiçbir iyi ve günahkarın aşamayacağı tam sözlerine; en 
güzel isimlerine, bunlardan bildiklerime ve bilmediklerime sığınırım ." 1 183 

Anlatmaya çalıştığımız özetle şudur. Sihirbaz ile hasetçiden her birinin kastı 
kötülüktür. Ancak, hasetçi bunu tabiatı ve nefsiyle , haset ettis1 kişiye olan kiniyle 

1 181 Nisa: 54. 
1 182 Bakara: 109. 
1 183 Muvatta 2/ 951 . 
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yapar. Bu arada şeytan da onunla olur, yardım eder, hasedini güzel gösterir ve 
gereğini yapmasını emreder. Sihirbaz ise yaptığını bilgisi, tecrübesi, şirki ve şey
tanlardan yardım almasıyla yapar. 

[Hasetçi cinler ve insanlar] : 

Allah' ın (c .c) "Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden" (Fel�k: 5) buyruğu ha
setçi cinleri ve insanları kapsar. Çünkü şeytan ve taraftarları Allah' ın (c .c) lütfun
dan verdiği nimetlerden dolayı mü'minleri, İblis' in babamız Adem'i kıskandıkları 
gibi kıskanırlar. Zaten Allah' ın (c.c) buyurduğu gibi şeytan bizim düşmanımızdır: 
"Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tutun.' 1 184 .  Ancak ves
vese özellikle cinnl şeytanlarda, haset ise özellikle insi şeytanlarda vardır. İleride 
geleceği gibi vesvese bunların ikisini birden kapsar. Haset de aynı şekilde ikisini 
de kapsar. Böylece her iki şeytan da ( insi ve cinni) hasetçi ve vesvesecidir ve 
dolayısıyla hasetçinin şerrinden sığınmak her ikisinden sığınmak olur. 

Böylece so.re alemdeki her şerden sığınmayı içermiştir. Sure sığınılacak dört 
genel şerri zikretmiştir: yaratıklarının şerri ile karanlığı çöküp bastığı zaman gece
nin şerri bunların ikisi, sihirbaz ile hasetçinin şerri ise diğer ikisidir. 

Hasetçi ile sihirbazın şeytandan yardım almaları: 

Evet, şerrin diğer iki çeşidi sihirbaz ile hasetçidir. Çünkü bunların i�isi de 
şer dolu nefsin şerrindendir. Biri şeytandan yardım alır ve ona ibadet eder ki o 
sihirbazdır. Şeytana herhangi bir şekilde ibadetten uzak sihir nadirdir. Ya onun 
adına hayvan kesilir veya o kastedilerek bir kesim yapılır. Sonuçta Allah'tan (c .c) 
başkası için kesilmiş olur. Bunun dışında daha pek çok çeşit şirkler ve günahlar 
işlenir. 

Sihirbaz, adına "şeytana ibadet" demese de, bu ona yapılan bir ibadettir. O 
dilediği ismi versin ,  hakikatte bu bir ibadettir. Çünkü şirk ve küfür, isminden ve 
lafzından dolayı değil hakikatinden ve manasından dolayı şirk ve küfürdür. Zira 
her kim bir mahluka secde eder ve "bu ona secde değildir, bir tür eğilme ve bir 
nimete sahip olduğumda yaptığım gibi yeri alınla öpmedir" veya "Bu bir saygı 
ve hürmettir" dese bile bu sözleriyle o "Allah' tan başkasına ibadet" olmaktan 
çıkmaz. O dilediği ismi versin !  

Yine her kim şeytan için hayvan keser, ona dua eder ve sığınır, onun istediği 
şekilde bir takım ibadetlerde bulunur ve buna ibadet değil de "şeytanı kullanma" 
adı verirse, bu yine de ibadettir. Gerçi doğru söylemiştir; zira bu şeytanın onu 
kullanması, böylece onun hizmetçilerinden ve kullarından olmasıdır. Şeytan ona 
hizmet eder. Ancak şeytanın hizmeti ona kulluk şeklinde değildir. Çünkü şeytan 
kendisinin ona yaptığı gibi onun önünde ne eğilir ne de ibadet eder. 

·--- ·-· ---.. -----
1 184 Fatır: 6 .  
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Hülasa; o kullanma adını verse de bu onun şeytana ibadetidir. Nitekim Allah 
(c .c) :  "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düş
manınızdır" demedim mi?" l l85 buyurmuştur. Yine: "O gün Allah, onların hepsin i 
toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek. (Melekler de:) 
Sen yücesin, b izim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. 
Çoğu onlara inanmıştı; diyecekler. " Buyurmuşturııs6. 

İşte bunlar ve benzerleri cinlerin ve şeytanların kulları, dünya ve ahirette 
dostlarıdır. Ne kötü dost ve ne kötü arkadaş! 

Bu iki türden birincisi . 

Diğer tür ise : yardım istemeden şeytanın yardım ettiği kişidir ki bu hasetçidir. 
Çünkü şeytan onun vekili ve halifesidir. Zira ikisi de Allah' ın ( c.c) nimetlerinin 
düşmanı ve onları kullarına zehir edendir. 

[Hasedin dereceleri] :  

Allah' ın (c .c) hasetçinin şerrini "haset ettiğinde" ile kayıtlaması üzerinde dü
şün . Bunun hikmeti şudur. Bazen kişide haset bulunur, ancak o bunu gizler ve ne 
kalbi ,  ne dili ve ne de eliyle yapabileceği hiçbir bir eziyet yapmaz. Bilakis kalbin
de bundan bir şeyler hisseder, ama kardeşine ancak Allah' ın (c.c) sevdiği ve iste
diği şekilde davranır. Böylesi hasedden hemen hemen hiç kimse kurtulamaz. 

Hasan-ı Basri'ye: "Mü'min haset eder mi?" diye sorulunca, "Yusuf'un kar
deşlerini nasıl unutursun?" diye cevap vermiştir. 

Ancak fark şudur: bu kişi kalbinde bu tür bir kuwet bulduğunda ona itaat et
meyip ve emrine uymayıp, aksine Allah'a (c .c) itaat, korku, haya ve saygısından 
hasedine isyan eder. Allah' ın (c.c) kullarına nimetlerini istememekten rahatsızlık 
duyar ve bunu Allah'a muhalefet etme, sevdiğini sevmeyip sevmediğini sevme 
olarak görür. Kendindeki haset duygusunu def etmek için mücadele eder, haset 
ettiğine sürekli dua eder ve ona verilen nimetlerin artırılmasını temenni eder. 
Ama eğer hasedini içine yerleştirir ve o kişiye haset eder, hasedinin sözünü din
leyerek kalp, dil ve azalarla eziyet ederse , bu kötü ve yerilen hasettir. Bunların 
tümü nimetin zevalini isteme türünden hasettir. 

Hased üç derece olup biri budur. 

İkincisi : Haset ettiği kişinin nimetlerden mahrumiyetinin devamını temenni 
etmek. Bu kimse Allah' ın (c.c) kullarına yeni yeni nimetler vermesinden hoş
lanmaz. Önceki cehalet, fakirlik ve güçsüzlüğünün, kalbinin Allah'tan gafil, ya
şantısının dinden uzak olma halinin devam etmesini arzular. Eksikliklerinin ve 
kusurlarının devamını temenni eder. 

1 185 Yasin: 60. 
1 186 Sebe: 40, 41 .  
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Bunların ilki var olan bir nimeti kıskanmak iken ikincisi olması muhtemel bir 
şeyi kıskanmaktır. İkisi de hasetçidir, Allah' ın (c .c) nimetlerinin ve kullarının düş
manıdır. Bunları Allah da insanlar da sevmezler. Hiçbir zaman başa geçirilmez 
ve iyilik yapılmazlar. Çünkü insanlar başlarına ancak kendilerine iyilik yapmak 
isteyenleri geçirirler. Allah' ın (c.c) verdiği nimetlerin düşmanlarını ise imkanları 
olduğu sürece başlarına geçirmezler. Onlar iktidara ancak zorbalıkla geçerler ve 
insanlar da bunu Allah' ın (c .c) kendilerini sınadığı bir bela ve musibetlerden sa
yarlar. Halk bu yöneticilerden onlar da halktan nefret ederler. 

İmrenme şeklindeki haset/kıskanma: 

Üçüncü tür haset ise gıpta şeklindeki hasettir. Bu kıskanılan kişideki nimetin 
aynısının nimet ondan gitmeksizin kendinde de olmasını temenni etmektir. Bun
da hiçbir beis yoktur ve sahibi kınanmaz. Bilakis bu yarışa yakın bir şeydir. Allah 
ise (c.c) "İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. " Buyurmuştur1 187. Sahih hadis 
kitaplarında geçtiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Ancak iki konuda ha
set ( imrenme) vardır: Allah' ın, kendine mal verip de bu malı hak yolda harcattığı 
kimse ile Allah ' ın kendisine ilim (hikmet) verip de bu ilimle (hikmetle) amel eden 
ve onu öğreten kimseye." 1 188 İşte bu tür kıskanma, sahibini hayırlı işleri sevmeye , 
iyilik sahiplerine benzemeye, aralarına girmeye ve onların en arkada gidenle
rinden değil önderlerinden, başkanlarından ve en önde gidenlerinden olmaya 
iter. Böylece ondaki bu şevk ve gayret imrendiği kişiye muhabbet ve Allah'ın 
(c.c) ona nimetinin devamını temenni etme yanında, hayırda koşuşturma ve 
yarışma doğurur. Bu tür haset ( imrenme) ayetin kapsamında hiçbir şekilde yer 
almamaktadır. 

[Hasedin en büyük ilaçlarmdan] 

Bu sure hasedin en büyük ilaçlarındandır. Çünkü surede Allah'a tevekkül, 
nimete haset edenin şerrinden O'na sığınma ve iltica vardır. Bunda kişi hem 
nimetin sahibine ve onu verene sığınarak adeta: "Ey bana bu nimeti veren ve 
bahşeden! Ben, onu benden almak ve yok etmek isteyenlerin şerrinden sana 
sığınırım . " demektedir. Allah (c .c) , kendisine tevbe edene yeter, sığınana kafi 
gelir. Korkanın korkusunu emniyete çeviren, sığınanı koruyan O' dur. O ne güzel 
dost ve ne güzel yardımcıdır! Dolayısıyla kim Allah' ı dost edinir, O'ndan yardım 
ister, O'na tevekkül eder ve kendini tamamen O'na verirse O da onu dost edi
nir, muhafaza edip korur. Her kim Allah'tan korkar ve çekinirse Allah (c .c) onu 
korktuğundan ve çekindiğinden emniyette kılar. İhtiyaç duyduğu tüm nimetleri 
verir: "Kim Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona bekle
mediği yerden rızk verir. Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. "1 189 O Allah' ın {c.c) 

1 1 87 Mutaffifin :  26. 
1 188 Buhar! 73; Müslim 816.  
1 189 Talak: 2,3.  
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yardım, rızk ve afiyetinin geciktiğini düşünmez. Çünkü Allah (c .c) kararını yerine 
getirecektir. Allah (c .c) her şeye bir miktar tayin etmiştir ve onlar ne öne geçer, ne 
de gecikirler. Kim de Allah'tan (c.c) korkmazsa Allah (c .c) onu her şeyden korku
tur. Kim Allah'tan başkasından korkuyorsa bu mutlaka onun Allah korkusunun 
eksikliğindendir. Allah (c .c) şöyle buyurmaktadır: "Kur'an okuduğun zaman o 
kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın! Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rab/erine 
tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimi
yeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşan/aradır. "1 190 Yine "İşte 
o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler 
iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. " Buyurmaktadır1 19 1 .  Yani şeytan sizi 
dostlarıyla korkutur, onları gözünüzde büyültür. Bu yüzden onlardan korkmayın 
ve yalnızca benden korkun ki sizi onların şerrine karşı korumayı tamamen üst
leneyim. 

[Hasedin şerrini def eden sebepler] : 

Hasetçinin haset ettiği kimseye verdiği zarar dört yolla ortadan kalkar: 

Bir: Hasetçinin şerrinden Allah'a (c.c) sığınmak, O'nun korumasına girmek 
ve O'na iltica etmek. Nitekim bu surenin hedefi de budur. Allah (c .c) kulunun 
sığınmasını işitir, sığındığı şeyi bilir. Buradaki işitmekten kasıt genel manadaki 
değil "duayı kabul etme" manasındaki işitmedir. Namaz kılanın "Semiallahu li
men hamideh: Allah kendisine hamdedeni işitti " sözü ile Halil İbrahim' in (a.s) 
"Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir" sözünde olduğu gibi. Allah (c .c) bu 
ismini bazen bilme, bazen görme bildiren ( isim ve sıfatları) ile birlikte zikreder. 
Çünkü sığınanın durumu bunu gerektirir. Zira Allah'a  (c .c) , O'nun (c.c) gördüğü
nü, tuzak ve şerrinden haberdar olduğunu bildiği bir düşmandan sığınmaktadır. 
İşte Allah (c .c) kendisine sığınan bu kişiye onun sığınmasını işittiğini, yani icabet 
ettiğini, düşmanının tuzağını bildiğini, onu görmekte ve gözetlemekte olduğunu 
haber vermektedir ki sığınanın ümidi artsın ve duaya içten yönelsin. 

Kur'an' ın üsluptaki hikmeti üzerinde düşün! Nasıl da Allah' ın (c .c) varlığını 
bildiği ve bizim göremediğimiz şeytandan sığınmanın zikredildiği A'raf ve Sec
de surelerinde (Allah'ın isimleri) "es-semi' el-alim : işiten ve bilen" kelimeleriy
le gelirken ; Mü'min suresinde gözle görülen ve hissedilen insanların şerrinden 
sığınmak "es-semi' el-basir: işiten ve gören" kelimeleriyle gelmiştir. Allah (c .c) 
bu surede şöyle buyurmuştur: "Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, 
Allah 'rn ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, h iç şüphe yok ki, onların 
kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yok
tur. Sen Allah 'a srğrn .  Kuşkusuz O, işiten ve görendir. "1 192 Çünkü bunların fiilleri 

1 190 Nahl: 98-100. 
1 191 Al-i İmran: 1 75 .  
1 192 Mü'min: 56. 
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gözle görülebilen aşikar şeylerdir. Şeytanın dürtmesi ise kalbe attığı vesveseler 
ve düşüncelerdir ki bu (görülmeyip) sadece bilinen bir şeydir. Onun için bilinen 
şeylerde "işiten ve bilen" Allah'a sığınmak emredilirken, gözle görülebilen ve 
görmeyle idrak edilebilen şeylerde ise "işiten ve gören" Allah'a sığınmak emre
dilmiştir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

İkinci sebep: Allah'tan sakınmak (takva) ,  emirlerini tutup yasaklarından ka
çınmak. Zira kim Allah'tan sakınırsa Allah (c.c) onu korur ve başkasına terk etmez. 
Allah ( c.c) "Eğer sabreder ve korun ursanız, onların h ilesi size hiçbir zarar vermez "1 193 
buyurmaktadır. Rasulullah -saltatlahu aleyhi vesellem- de Abdullah b .  Abbas'a -radıyallahu 

anh-:  "Allah' ı  (emir ve yasaklarını) koru ki Allah da seni korusun. Allah' ı  (c.c) koru 
ki Onu karşında (hemen yanında) bulasın! " buyurmuştur. Her kim Allah' ı  korursa 
Allah da (c.c) onu korur ve nereye yönelse O'nu bulur. Allah (c.c) 'nun koruyucusu 
ve rehberi olduğu kişi kimden korkar, kimden çekinir ki? 

Üçüncü sebep: Düşmanına sabretmek, onunla savaşmamak, şikayet etme
mek, onun eziyetini aklına hiç getirmemek. Zira kul, hasetçisine ve düşmanına 
karşı, ona sabretmek ve Allah'a tevekkül etmek kadar güçlü bir şeyle yardım 
olunmaz. Kul yardımın geciktiğini ve zulmün uzadığını düşünmesin. Çünkü ona 
her zulmedildiğinde zulüm, haset edilen mazlum için bir asker ve kuvvet olur ve 
onunla farkında olmadan zalime karşı savaşır. Zulmedilen bunu görseydi zulüm 
görmesine sevinirdi. Ancak basiretinin zayıflığından dolayı zulmün sonunu ve 
akibetini değil, sadece zulmün kendisini görür. Nitekim Allah (c .c) : "Her kim, 
kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine 
bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım 
edecektir. " Buyurmaktadır. 1 194 Allah (c .c) hakkını alan mazluma bile zafer vaad 
etmişken, hiçbir hakkını alamayan, aksine hep zulmedilip buna sabreden kişinin 
durumunu siz düşünün! Cezası en hızlı verilen günahlar zulüm ile akraba bağını 
koparmaktır. Allah' ın (c.c) ezelden beri sünneti şudur: bir dağ bir dağa zulmede
cek olsaydı Allah (c.c) onların zalimini yerle bir ederdi. 

Dördüncü sebep: Allah'a tevekkül etmek. Çünkü kim Allah 'a tevekkül eder
se Allah (c.c) ona yeter. Tevekkül, def etmeye gücünün yetmediği mahlukatın 
eziyet, zulüm ve tecavüzlerini def etmede en kuvvetli vesilelerdendir. Tevekkül 
bu hususta en kuvvetli sebeplerdendir. Çünkü A!h.h onun hasbidir, yani ona 
kafi gelir ve yeter. Allah (c .c) da kime kafi gelir ve kemi korursa düşmanının ona 
yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ona ancak sıcak ve soğuk, açlık ve susuzluk gibi 
zorunlu eziyetler yapabilir. Dilediğine ulaşacak şekilde zararı ise hiçbir zaman 
yapamaz. Hakikatte kendisine iyilik ve düşmanına zarar, görünüşte ise eziyet gibi 
gözüken şey ile düşmanının gönlünü soğumatan ve rahatlatan zarar arasında 
büyük fark vardır. 

1 193 Aı-i İmran: 120. 
1 194 Hace: 160. 
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Seleften biri şöyle demiştir: Allah (c .c) her amelin cezasını kendi cinsinden 
koymuştur. Kendine tevekkülün ödülünü de kuluna kafi gelme ve yetme yap
mış ve "Her kim Allah 'a tevekkül ederse Allah (c. c) ona yeter" buyurmuştur1 195. 
Allah (c .c) diğer amellerdeki gibi "ona şu şu sevabı veririz" dememiş, aksine 
kendini tevekkül eden kuluna kafi , yeterli ve koruyucu yapmıştır. Dolayısıyla, kul 
Allah'a (c.c) hakkıyla tevekkül etseydi ,  sonra gökler, yer ve bunların içindekiler 
ona tuzak kursalardı ,  yine de Rabbi onun için bir çıkış yolu yapar, ona yeterli 
olur ve yardım ederdi .  

Biz tevekkülün hakikatini, faydalarını, büyük yararlarını ve kulun ona aşırı 
ihtiyacını "El-Fethu' l-Kudsi" 1 196 kitabında anlattık. 

Orada tevekkülün safi makamlardan değil avamın makamlarından sayan
ların görüşlerinin yanlışlığını zikredip bunu bir çok yönden çürüttük. Bunun arif
lerin en yüksek makamlarından olduğunu, kulun makamı yükseldikçe tevekküle 
ihtiyacının o kadar büyük ve çok olacağını, imanı ne kadarsa tevekkülünün o 
kadar olacağını açıkladık. 

Burada anlatmak istediğimiz ise tevekkülün hasetçi, nazar eden, sihirbaz ve 
zalimin şerrini def etme sebeplerinden biri olduğudur. 

Beşinci sebep: Kalbi onunla meşgul olmak ve düşünmekten tamamen uzak 
tutmak, akla her geldiğinde silmeye çalışmak. Dolayısıyla ona aldırış etmemek, 
korkmamak ve kalbini o düşüncelerle doldurmamak. 

Bu en faydalı ilaçlardan ve şerrinin def edilmesine yardımcı en güçlü vesile 
lerdendir. Çünkü hasetçi onu yakalamak ve zarar vermek için arayan bir düşmem 
gibidir. Kişi düşmanının karşısına çıkmaz, onunla bir arada bulunmaz, aksine on
dan uzak durursa düşmanı hiçbir şey yapamaz. Ama bir araya gelip muamele
de bulunurlarsa bundan kötülük ve zarar doğar. Ruhlar da aynen böyledir. Eğer 
ruhu hasetçiye takılır ve onunla birlikte olursa, zalim hasetçinin ruhu uyurken ve 
uyanıkken hep onunla olur, hasetten bir an geri kalmaz. Ruhlarının b irlikte olma
sını arzular. Her birinin ruhu diğerine takılınca da huzur kalkar ve şer ikisinden biri 
ölünceye kadar devam eder. Ama ruhunu ondan alıp onda düşünmekten ve ona 
takılmaktan korur ve aklına hiç getirmezse, aklına geldiğinde de hemen atmaya 
çalışır, daha faydalı ve öncelikli şeylerle uğraşırsa zalim hasetçi kendi kendini yer. 
Çünkü haset ateş gibidir; yiyecek bir şey bulamayınca kendi kendini yer. 

Bu çok faydalı bir hakikat olup ancak asil nefis ve büyük gayret sahipleri is
tifade ederler. Akıllı ve uyanık kişi böyle yaptığında tadını, hoşluğunu ve zevkini 
duyar. Kalbi ve ruhu için en büyük azabın düşmanıyla meşgul olmak, uğraşmak ve 
ona takılmak olduğunu görür. Ruhu için bundan daha acı verici bir şey göremez. 
Bunu ancak Allah'ın (c.c) kendisine vekil olmasına razı olmayan, Allah'ın (c.c) 

1 195 Talak: 3. 
1 196 Bu kitabı bir çok kişi zikretmiş olup onun kayıp kitaplarındandır. 
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yardımının onun kendisi için intikam alarak üstün konuma geçmekten daha ha
yırlı olduğunu bilen huzurlu, sakin ve yumuşak huylu nefisle kabul eder. Bu kimse 
Allah'a güvenmiş, dayanmış, onunla huzur bulmuştur. Onun garantisinin hak, va
adinin doğru olduğunu, vaadine Allah'tan daha bağlı ve sözü O'ndan daha doğru 
birinin olmadığını bilir. Onun yardımının, kendisi için intikam almasından veya 
kendi gibi bir mahlukun yardımından daha güçlü, daha sağlam, daha uzun süreli 
ve dahçı faydalı olduğunu bilir. Bunu ise ancak bir sonraki vesile sağlayabilir. 

Altıncı sebep: Allah'a (c .c) yönelmek, O'na karşı ihlaslı ve samimi olmak. 
Tüm düşünce ve temennilerinin yerini Allah ( c. c) sevgisi, O'ndan hoşnutluk ve 
kalbiyle O'na yönelmenin alması. Bu duygu ve düşünceler fikirler senin içinde 
çoğala çoğala diğer duygu ve düşüncelere galebe çalar, onları boğup tamamen 
yok eder. Sonunda tüm fikir, düşünce ve temennileri Rabb' i sevmek, O'na yak
laşmaya çalışmak, rızasını ve sevgisini kazanmaya gayret etmek, şefkatini cel
betmek olur. Sevgisi her yerini kaplamış aşıkın maşukunu anması gibi Allah' ı  
(c.c) zikreder. Kalbi onu anmaktan, ruhu onun sevgisinden bir an  geri durmaya 
tahammül edemez. Böyle olunca da fikir mekanını ve kalbini kendisine haset 
ve zulüm eden hakkında düşünmeye , ondan intikam almak için yol aramaya 
ve planlar yapmakla meşgul olmasına nasıl razı olur. Bu ancak, Allah (c .c) sevgi 
ve saygısı, O'nun rızasını kazanma duygusu yerleşmemiş harap kalbe sığar. Bu 
kalbe bu tür bir düşünce gelip kapıdan içeri girmek istediğinde kalbinin bekçisi 
ve sultanın koruyucusu ona: "Sultanın yasak bölgesine yaklaşma. Her gelenin 
gidip yerleştiği hanlar bölgesine git. Sultanın başına nöbetçiler diktiği, etrafına 
koruyucular yerleştirdiği, çevresini surlarla çevirdiği sarayında senin işin nedir?" 
der. Allah (c .c) , düşmanı İblis' in şöyle dediğini haber vermiştir: "Senin mutlak 
kudretine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan 
ihlaslı kulların hariç" dedi. " 1 197 Allah da (c .c) ona şu cevabı vermiştir: "Şüphesiz 
benim (has) kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. "1 1 98 Allah (c.c) yine : 
"Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rab/erine tevekkül edenler üzerinde onun 
(şeytanın) bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve 
onu Allah 'a ortak koşan/aradır" buyurmuştur1 199 . Sıddık Yusuf (a.s) hakkında da: 
"İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi göster
dik) . Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı . "buyurmuştur1200. 

Bu kaleye girip korumaların bulunduğu bölgeye geçen kişinin saadeti ne 
büyüktür! Çünkü o, sığınan hiçbir kimsenin korku hissetmeyeceği, gelen hiç kim
senin kaybolmayacağı ve hiçbir düşmanın oraya yaklaşmaya bile cesaret ede
meyeceği bir kaleye sığınmıştır. "Bu, Allah 'ın lütfudur ve dilediğine verir. Allah 
büyük lütuf sahibidir. "1201 

1 197 Sa'd: 82,83 . 
1 198 Hicr: 42. 
1 199 Nahl: 99, 100. 
1200 Yusuf: 24. 
1201 Cuma: 4. 
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Yedinci vesile : Halisane bir kalple düşmanlarının üzerine musallat olmasına 
sebep olan günahlardan tevbe etmek. Zira Allah (c.c) "Başınıza gelen herhangi 
bir musibet ellerinizle işlediklerin izden ötürüdür. O, yine de çoğunu affeder. " 
Buyurmuştur.1202 Allah (c.c) en faziletli insan topluluğu olan Peygamber asha
bına da -Peygamber'in kendisine değil- şöyle seslenmiştir: "(Bedir de) iki katın ı  
{düşmanın rzın) başına getirdiğiniz bir  musibet, (Uhud'da) kendi başınıza geldiği 
için mi "Bu nasıl oluyor! " dediniz?"1203. 

Dolayısıyla kula, ona eziyet verecek birinin musallat edilmesi mutlaka onun 
bildiği veya bilmediği bir günahtan dolayıdır. Kulun bilmediği günahlar bildikle
rinden kat kat fazla, bilirken unuttukları hatırladıklarından kat kat çoktur. 

(Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in)  meşhur bir dua(sı) şöyledir: "J! �\ 
�1 '} W ��1_, ·r..l>=-1 ı.;1_, � !..l_,,.-:.1 <Jl � ;y-1 : Allahım! Sana bile bile ortak koş
maktan sana sığınırım . Bilmediklerim için de senden bağışlama dilerim"1204 . Do
layısıyla kulun bilmediği günahlardan dolayı istiğfara ihtiyacı, bildiklerinden kat 
kat fazlasıdır. 

Seleften bir zat bir adamla karşılaştı . Adam ona katı davrandı ve eziyet etti. 
Bunun üzerine zat:"Bekle, şimdi eve girip geleceğim" dedi. Eve girdi ve Allah'a 
secde etti, yakardı ve Rabb' ine tevbe edip yöneldi . Sonra yanına çıktı . Adam: 
Ne yaptın? diye sorunca bu zat: Seni bana musallat etmesine sebep olan günah 
için Allah'a  tevbe ettim,  dedi. 

İleride zikredeceğimiz gibi şer olan tek varlık günahlar ile yol açtıkları şey
lerdir. Kul günahlardan selamette olunca sonuçlarından da selamette olur. Dola
yısıyla zulmedildiği, eziyet yapıldığı ve düşmanları başına musallat edildiği vakit 
kul için, geri dönmesi olmayan (nasuh )  bir tevbeden daha faydalısı yoktur. 

Kulun iyilerden ve kurtuluşa erenlerden olduğunun alameti fikir ve düşünce
lerini kendisi , günahları ve kusurları üzerinde yoğunlaştırması, bunlarla, bunların 
ıslahı ve Allah' a tevbe ile meşgul olmasıdır. Öyle ki bunlardan, başına gelen 
belayı düşünmeye vakti kalmaz. Bu durumda kendisi tevbe ve kusurlarını ıslahı 
üstlenince, Allah (c.c) da kesinlikle ona yardım, koruma ve şerri ondan def etme
yi üstlenir. Bu durumda o ne mutlu bir kul, başına gelen ne bereketli bir musibet 
ve ondaki etkisi ne güzeldir! Ancak başarmak ve doğru yolu bulmak Allah ' ın 
(c .c) elindedir. Onun verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek hiçbir şey/güç 
yoktur. Buna herkes muvaffak kılınmaz. Kişinin bunda hiçbir bilgisi, iradesi ve 
kudreti yoktur. Her güç ve kuwet Allah' ın elindedir. 

1202 Şura: 30. 
1203 Al-i İmran: 165. 
1204 Ahmed b .  Hanbel (4/ 403) Ebu Musa el-Eş'ari'den -radıyallahu anh- rivayet etmiştir. 

Heyseml: Ebu Ali dışındaki ravileri sahih kitapların ravileridir. Ebu Ali için de İbn Hibban 
"sikadır" demiştir. Mecmeu'z-Zevaid (10 / 223, 224) .  
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Sekizinci sebep: Elden geldiğince sadaka vermek ve iyilik yapmak. Çünkü 
bunun belayı savmada, göz değmesi ile hasedin şerrini def etmede hayret verici 
etkisi vardır. Bununla ilgili olarak sadece, eski ve yeni ümmetlerdeki tecrübeler 
olsaydı ,  yeterdi . Zira sadaka veren iyiliksever insana nazar, haset ve eziyet he
men hemen hiç isabet etmez . Bunlardan bir şey isabet etse bile onda da şefkat, 
yardım ve destek muamelesi görür. Bunun da onun için güzel sonuçları olur. 

Böylece tasaddukçu iyiliksever kişi iyiliğinin ve sadakasının himayesindedir. 
Allah'ın (c.c) onda koruyucu bir kalkanı ve sağlam bir kalesi vardır. 

Özetle; şükür, nimetin, yok olmasına yol açacak her şeye karşı koruyucusu 
ve bekçisidir. Nimetin yok olmasına neden olacak en kuvvetli sebep ise hasetçi
nin ve nazarcının hasedidir. Çünkü o nimet haset ettiği kimsenin elinden çıkma
dıkça bir an gevşemez, işin peşini bırakmaz ve yüreği soğumaz. İşte o vakit iniltisi 
durulur ve ateşi söner -Allah ateşini söndürmesin- . 

Dolayısıyla kul Allah'ın (c .c) kendisine nimetlerini , ona şükür kadar etkili 
bir şeyle koruyamaz ve masiyette kullanmak kadar bir şeyle de zevale maruz 
bırakmaz. Nimeti günahta kullanmak nimete, dolayısıyla da nimeti verene nan
körlüktür. 

Böylece sürekli sadaka veren iyiliksever kişi yatağında uyurken, elindeki 
nimetleri uğruna savaşmakta olan askerleri ile ordusu onun hizmetindedirler. 
Düşmanı olup da askeri ve ordusu olmayan kimseye ise düşmanının erişmesi ya
kındır. Bazen süresi uzasa da bu kesin bir şeydir. Allah'tan yardım niyaz ederiz. 

Dokuzuncu sebep: Nefse en zor ve meşakkatli gelen ve Allah'tan (c .c) yana 
nasibi çok olanlar dışındakilere nasip edilmeyen vesilelerden olan bu vesile ha
setçinin, zalimin ve eziyet edenin hasedini ona iyilik ve ihsanla söndürmektir. O 
eziyet, şer ve hasedini artırdıkça sen de ona ihsan, nasihat ve şefkatini artır. Ama 
sonra senin, bunu yapmak şöyle dursun, olacağına inanacağını bile sanmıyo
rum. 

Öyleyse şimdi Allah' ın (c .c) şu buyruklarına kulak ver: "iyilikle kötülük bir 
olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düş
manlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. Buna (bu güzel davranışa) 
ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse 
kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce sen i  dürtecek olursa, he
men Allah 'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir. "1205 Allah (c .c ) yine : "İşte onlara, 
sabırlarından dolayı, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülüğü iyilikle savarlar, ken
dilerine verdiğimiz rızktan da sarfederler" buyurmuştur. 1206 

1205 Fussilet: 34-36. 
1206 Kasas: 54. 
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Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in kendini anlatmakta olduğu şu halini bir 
düşün: Kavmi ona bedeninden kan akıncaya kadar vurmuştu. O ise üzerindeki 
kanın siliyor ve "Allahım! kavmimi bağışla; çünkü onlar bilmiyorlar" diyordu1207. 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-, yaptıkları büyük kötülüklere bu cümleyle karşılık 
verirken, nasıl da kendinde ihsan makamlarından dördünü birden toplamıştır? 

Bir: Onları affetmesi. İki : Onlar için istiğfar etmesi. Üç: Onları bilmemekle 
mazur görmesi .  Dört: "Benim kavmim" sözüyle onları kendisine nispet etmek 
sliretiyle onlara şefkat göstermesi. Bu, kendisiyle bağı olan biri için aracılık yap
tığında "Bu benim çocuğumdur, kölemdir, arkadaşımdır. Onu bana bağışla! "  
demesi gibidir. 

Şimdi bunu nefse kolaylaştıracak, hoş gösterecek ve bunu kabullenmesini 
sağlayacak hususları dinle! 

Bil ki senin, akibetinden korktuğun, affetmesini ve seni bağışlamasını um
duğun Rabbine karşı işlediğin bir takım günahların var. Bununla birlikte o seni 
affetmek ve hoş görmekle kalmayıp sana ihsan ve ikramda bulunuyor, umduğu
nun üzerinde iyilikler ve faydalar sunuyor. Sen Rabbinden bunu umuyor, kötü
lüklerine iyilikle mukabele etmesini arzuluyorsan, onun kullarına da aynı şekilde 
muamele etmen, onların kötülüklerine iyilikle karşılık vermen sana ne kadar la
yık ve uygundur! Ta ki Allah da (c .c) sana aynı şekilde muamele etsin . Çünkü 
ceza veya mükafat, yapılan amel türünden verilir. Sana kötülük yaptıklarında 
insanlara nasıl davranıyorsan Allah da (c.c) senin günahların ve kötülüklerinde 
sana, yaptığına uygun olması için aynı şekilde davranır. Artık bundan sonra di
lersen intikam al, istersen affet. İyilik yap veya iyiliği bırak. Nasıl davranırsan öyle 
davranılırsın . Allah' ın (c.c) kullarına nasıl yaparsan O da (c .c) sana öyle yapar. 

İşte kim bu manayı düşünür ve zihnini onunla meşgul ederse kötülük yapa
na iyilik yapmak ona kolay gelir. 

İyilik ve ihsan bunun {düşmanın düşmanlığının sona ermesinin) yanında, 
kişi Allah' ın (c .c) yardımına ve onunla olma lütfuna mazhar olur. Nitekim, iyilik 
yaptığı halde kendisine kötülük yapan akrabalarından yakınan birine Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Böyle olduğun sürece Allah tarafın
dan (vazifelendirilmiş) bir yardımcı seninle birlikte olur" 1208. 

Ayrıca böyle yapan kişiye dünyadaki peşin bir ödül olarak insanların övgüsü 
gelir ve düşmanına karşı onun yanında yer alırlar. Çünkü onun, kendisine kö
tülük yaptığı halde iyilik yaptığını işiten herkes kalbi, duası ve gayretiyle kötülük 
yapanın karşısında ve iyilik yapanın yanında yer alır. Bu, fıtri bir durumdur, Allah 
(c.c) kullarını böyle yaratmıştır. 

--- --------
1207 Buhar! (3477) ;  Müslim ( 1 792) .  
1208 Müslim 2558 . 
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Böylece kendisinin onları onların kendisini tanımadığı ve ondan ne maaş ne 
ekmek isteyen askerlerin, hizmetinde çalışmalarını sağlamış olmaktadır. 

Bununla birlikte düşmanı ve hasetçisi şu iki durumdan birinde olur. Ya iyilik 
yapan kişi iyiliğiyle onu kazanır ve onu kölesi, mahçup ve başı eğik duruma dü
şürür ve onun en çok seven insanlardan olur. Veya kötülüğe devam ederse onun 
yüreğini dağlar ve tüketir. Çünkü yaptığı iyilikle ona, intikamla çektireceği acının 
kat kat fazlasını tattırır. Yaşayan ve tecrübe eden bunu hakkiyle bilir. Muvaffak 
kılan ve yardım eden Allah'tır. Nimet yalnız O'nun elindedir. O'ndan başka ilah 
yoktur. O'ndan, bizi ve kardeşlerimizi lütuf ve keremiyle bunda kullanmasını ni
yaz ederiz. 

Özetle; bu makamda kulun dünya ve ahirette faydasına olacak yüzü aşkın 
fayda vardır ki biz bunları Allah' ın izniyle başka bir yerde anlatacağız. 

Onuncu sebep: Diğer sebeplerin tümünü toplayan ve hepsinin etrafında 
döndüğü sebep, katıksız bir tevhid akidesine sahip olmak, tefekkürle sebepler
den sebeplerin sahibi aziz ve hakim olan Allah'a (c .c) yolculuk yapmak, sebeple
rin tümünün rüzgarın esintisi mesabesinde olup onun da hareket ettiren, yaratan 
ve yoktan var edenin elinde olduğunu ve ancak Allah' ın (c.c) izniyle zarar ve fay
da verebileceğini bilmek. Onlar vasıtasıyla kuluna nimetler ulaştırıp zararları def 
eden sadece O' dur, başka hiç kimse değildir. Allah (c .c) "Eğer Allah sana bir zarar 
dokundurursa, onu yine O 'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır di
lerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. " Buyurmaktadır. 1209Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- de Abdullah b. Abbas'a -radıyallahu anh- "Bil ki ümmet 
sana bir şeyle fayda vermek için bir araya gelseler, yalnız Allah'ın (c .c) senin için 
yazdığı şeyle fayda verebilirler. Onlar sana bir şeyle zarar vermek için bir araya 
gelseler, yalnız Allah' ın (c .c) sana yazdığı şeyle zarar verebilirler. "buyurmuştur. 

İşte kul katıksız bir tevhid inancına sahip olduğunda kalbinden Allah'tan 
başkasının korkusu çıkar ve gözünde düşmanı Allah' ın (c .c) yanında korkma
ya değmeyecek kadar basitleşir. Hatta kendisini düşmanından yana güvende 
kıldığından dolayı yalnızca Allah'tan korkar. Kalbinden düşmanına olan ilgisi, 
onunla meşguliyeti ve onu sürekli düşünmesi çıkar ve sevgi , korku, tövbe ve 
tevekkülüyle ve başkasını bırakıp sadece onunla meşguliyetiyle kendini tümüyle 
Allah'a (c.c} verir. Böylece aklını fikrini düşmanıyla meşgul etmesinin, ondan 
korkup onunla ilgilenmesinin tevhidinin noksanlığından kaynaklandığını görür. 
Yoksa, halis bir tevhide sahip olsaydı ,  işi gücü Allah olur, kendisini koruma ve 
şerri def etme işini de Allah üstlenirdi . Çünkü Allah iman edenleri müdafaa eder. 
Kişi mü'min ise Allah (c.c} onu mutlaka müdafaa eder ve bu müdafaa onun 
imanı nisbetinde olur. İmanı kemale ermişse Allah'ın onu müdafaası tam , karı-

1209 Yunus: 107. 
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şıksa Allah' ın (c .c) yardımı da karışık olur. İmanında bazen şöyle bazen böyle ise 
Allah da (c.c) ona bazen şöyle bazen böyle olur. Seleften bir zatın söylediği gibi : 
Kim Allah'a tümüyle yönelirse Allah da (c.c) ona tümüyle yönelir. Kim Allah'tan 
tümüyle yüz çevirirse Allah da (c .c) ondan tümüyle yüz çevirir. Bir böyle bir öyle 
olursa Allah da ona bir böyle bir öyle olur. 

İşte tevhid Allah'ın (c.c) en büyük kalesidir. Ona kim girerse güven içinde 
olanlardan olur. Seleften bir zat şöyle demiştir: Kim Allah'tan korkarsa her şey 
ondan korkar. Kim Allah'tan korkmazsa Allah (c .c) onu her şeyden korkutur. 

Bunlar hasetçinin , nazarcının ve sihirbazın şerrini def eden on sebeptir. Bun
ların kula en faydalısı ise Allah'a (c.c) teveccüh etmek ve yönelmek, O'na tevek
kül edip güvenmek, O'ndan başka kimseden korkmayıp korkusu sadece ona 
olmak, başkasından ummayıp sadece O'ndan ummak, kalbini Allah'tan gayrisi
ne bağlamamak, başkasından yardım dilenmemek ve sadece O'ndan ummaktır. 
Ne vakit kalbi başkasına bağlanır, ondan umar ve korkarsa kendi başına ortada 
bırakılır ve ondan Allah' ın desteği çekilir. Kim Allah'tan başkasından korkarsa 
Allah (c .c) onu o kimseye musallat eder. Kim Allah'tan başkasına ümit bağlar
sa Allah (c .c} tarafından yapayalnız bırakılır ve O'nun ihsan ve iyiliklerinden 
mahrum bırakılır. Bu, Allah'ın (c.c) kullarına muamelesindeki sünnetidir. Allah ' ın 
sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın . 

Hasedin etkisini kabul edenler ve etmeyenler: 

Bu surenin içerdiği kulun din ve dünyasında mutlaka öğrenmesi gereken 
ve hasetçilerin nefislerinin ve gözlerinin etkisinin bulunduğunu, şeytani ruhların 
sihir ve düğümlere üfürme yoluyla etki yaptıklarını gösteren bir takım faydalı ve 
önemli kaideler öğrendin . 

İnsanlar bu noktada dört gruba ayrılmıştır: 

Bir grup: Her ikisinin tesirini inkar eden bu grup iki kısımdır. 

Birincisi; Akıl sahibi canlıların ve cinlerin varlığını kabul etmiş, ancak etkile
rini tamamen inkar etmiştir. Bu sebepleri, kuvvetleri ve etkileri inkar eden bazı 
kelamcılardan bir grubun görüşüdür. 

Diğeri, bunların varlığını külliyyen inkar etmiş ve şöyle demiştir: İnsanın bu 
hissedilen ve müşahade edilen maddi bedeninden, sıfat ve arazlarından başka 
bir şeyi yoktur. Cinlerin ve şeytanların da onlarda mevcut bir takım arazi sıfat
lardan bir şeyleri yoktur. Bu doğacı inkarcıların ve kendisini İslam'a nispet eden 
diğer inkarcıların bir çoğunun görüşüdür. Selefin yerip bid'at ve dalalet ehli ol
duklarına şahidlik ettikleri kelamcılardan az sayıda kişi de bu görüştedir. 
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İkinci grup: İnsanın bedenden ayrı bir nefsinin olduğunu inkar, cinlerin ve 
şeytanların varlığını ise kabul etmiştir. Bu mutezile ve başka mezheplerden ke
lamcıların bir çoğunun görüşüdür. 

Üçüncü grup: Bunun zıttıdır. Bunlar da bedenden ayrı akleden bir nefsi 
kabul ederlerken cinlerin ve şeytanların varlığını inkar etmişler ve bunun nef
sin güçlerinin ve sıfatlarının dışında olmadığını iddia etmişlerdir. Bu da bir çok 
İslamcı felsefeciler ile başka felsefecilerin görüşüdür. 

Bunlar "Kainatta bulunan ilginç etkiler ve olağanüstü olaylar nefsin etkile
rinden dolayıdır" derler. Bunlara göre sihir ve kehanetin tümü, ayrı bir şeytan 
vasıtasıyla değil, sadece nefsin tesiriyle olur. İbn Sina ve takipçileri bu görüştedir. 
Hatta onlar peygamberlerin mucizelerini de bu kabilden sayarlar. 

Bunlar "Bu sadece nefsin kainatın hammaddesindeki etkilerindendir" der
ler. Bunlar tüm dinlerin icmasıyla kafirdirler. Hiçbiri peygamberlerin takipçilerin
den değildir. 

Dördüncü grup: Peygamberlerin takipçileri ve hakikat ehlidirler Bedenden 
ayrı akleden bir nefsin varlığını da, cinlerin ve şeytanların varlığını da kabul et
mişlerdir. Allah'ın (c .c} bunlar hakkında bildirdiği nitelikleri ve şerleri kabul etmiş, 
bunlardan Allah'a (c .c) sığınmış, onları bundan ancak Allah'ın (c.c) koruyup mu
hafaza edeceğini bilmişlerdir. 

İşte bunlar hakikat ehli, bunların dışındakiler ise ya batılda ifratçı veya hem 
batıl hem hak inançlara sahiptirler. Allah (c .c) dilediğini doğru yola iletir. 

Allah' ın (c .c } Felak suresi üzerinde konuşmaya muvaffak kıldıkları 
bunlardır. 1210 

1210 Bedaiu' l-Fevaid 2 / 198-247. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  De ki: "Sığınırım insanların Rabbine, 

2. "insanların Melikine, 

3. "İnsanların ilahına, 

4. "Vesvese veren o sinsi ve sinici olan (şeytan) ın şerrinden; 

5. "Ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır; 

6. "(O şeytan) ister cinden olsun, ister insandan olsun. " 

Tefsiri : 

Bu sure sığınma, kendisine sığınılan ve kendinden sığınılanı içermektedir. 

Sığınma daha önce geçti . 

Kendisine sığınılan ise "insanların rabbi, insanların meliki ve insanların ilahı" 
olan Allah' tır (c .c) . 

Evvela bu üç tamlamanın manasını, sonra bunların sığınma ile alakasını 
zikredeceğiz. 

Birinci tamlama: Allah' ın (c .c) insanları yaratması, işlerini düzenlemesi, ter
biye etmesi, hallerini düzeltmesi, kendilerine fayda verecek ve ihtiyaçlarını kar
şılayacak şeyleri hizmetlerine sunup şerleri def etmesi, yaşamlarının safiyetini 
bozacak şeylerden korumasını içeren "rabliğe" yapılan tamlama. Allah' ın onların 
Rabbi olmasının manası budur. Bu ise Allah' ın noksansız kudretini, geniş merha
met ve ihsanını, insanların hallerinin tüm detaylarını bilmesini, dualarına icabet 
etmesini ve sıkıntılarından kurtarmasını içermektedir. 
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İkinci tamlama: "Meliki'n-nas: İnsanların meliki" tamlaması. Zira Allah on
larda dilediği tasarrufta bulunan padişahları, onlar ise kulları ve köleleridirler. 
Kullarında dilediğini yapan, onların işlerini dilediği şekilde düzenleyen, kudre
tini dilediği gibi uygulayan ve gerçekleştiren, Üzerlerinde mutlak bir hakimiyete 
sahip olan yalnızca Allah' tır. Allah (c.c) ; bela ve sıkıntılarında insanların yalnız 
kendisine koştukları hakiki padişahlarıdır. Yardımına başvurdukları, sığındıkları 
ve iltica ettikleri zattır. Dolayısıyla insanların işlerinin yolunda gitmesi ve hayatta 
kalabilmeleri ancak Allah (c.c) ve O'nun düzenlemesiyle mümkündür. Böylece 
düşmanları aniden saldırdığında koşacakları, yurtlarına girdiğinde imdat diyerek 
çağıracakları Allah'tan başka padişah ve sahipleri yoktur. 

Üçüncü tamlama: "İlahi'n-nas : insanların ilahı" tamlaması. Zira Allah gerçek 
ilah ve mabutları ( ibadet edilen)dir ve onların başka hiçbir ilah ve mabudları 
yoktur. Allah (c.c) tek rableri ve padişahları olduğundan rabliğinde ve padişah
lığında ona hiçbir şeyi ortak koşmadıkları gibi; tek ilah ve mabutları yine O (c.c} 
olduğuna göre, ilahlığında da ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları gerekir. 

Bu Kur'an-ı Kerlm' in metodudur; "Allah'ın yegane ilah ve mabud olduğu"nu 
inkarlarına kendilerinin O'nun "yegane rabb oluşu"nu kabul etmelerini delil ge
tirir. 

O (c.c) yegane Rabbimiz, melikimiz/padişahımız ve ilahımız olduğuna göre 
bela ve musibetlerde O'ndan başka kaçacağımız yer, O'ndan başka sığınağımız, 
O'ndan başka mabudumuz yoktur. Dolayısıyla O'ndan başkasına dua edilmeme
li, korkulamamalı, ümit beslenmemeli ve O'ndan başkası sevilmemelidir. O'ndan 
başkasına zillet göstermemeli, O'ndan başkası önünde eğilmemeli, O'ndan baş
kasına (mutlak) güvenip dayanmamalıdır. Çünkü umduğun, korktuğun, dua 
ettiğin ve güvenip tevekkül ettiğin ; ya seni yaratan, koruyup gözeten ,  işlerini 
düzenleyip idare eden biridir -ki o Rabb' indir ve başka rabbin yoktur- . Veya o 
şey/kişi Allah'ın mülkünden ve kulundan biridir. Böylece Allah insanların gerçek 
meliki ve padişahı , onlar ise O'nun kulları ve köleleridir. O bir göz açıp kapama 
süresi kadar bile müstağni kalamadığın, hatta hayatından ve ruhundan daha 
çok muhtaç olduğun o mabudun ve ilahındır. İnsanların gerçek ilahları O' dur ve 
onun dışında başka hiçbir ilahları yoktur. 

Rabbi, meliki ve ilahı Allah (c.c) olan kimselere yaraşan O'ndan başkasına 
sığınmamak, O'ndan başkasından yardım istememek ve O'nun korulu bölgesi 
dışındaki yerlere sığınmamaktır. Zira Allah onların rableri, melikleri ve ilahları 
olması gereği onlara kafi gelir, yeter, yardımcı olur ve tüm işlerini üstlenir. Hal 
böyle iken kul nasıl olur da musibetlerde ve düşmandan zarar gördüğünde Rab
bine, padişahına ve ilahına iltica etmez ve sığınmaz? 

Böyle'ce bu üç tamlamanın, en azılı, en büyük, en zararlı ve tuzağı en tehli
keli düşmandan sığınma ile ilişkisi belli oldu. 
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Sonra . . .  Allah (c .c) "en-nas: insanlar" kelimesini, yerine zamir getirerek 
"birabbinnasi, melikihim . . .  insanların rabbi, padişahı, ilahı" dememiş, her de
fasında açık isim olarak tekrarlamıştır. Bundaki hikmet bu manaları vermek ve 
pekiştirmektir. O yüzden her bir ismini zikrettiğinde "insanların" ı tekrarlamıştır. 

Bunları birbirine "vav" atıf harfiyle atfetmemiştir; çünkü bu harf atfedilenle
rin birbirlerinden farklı oldukları manasını verir. Bundaki gaye bu sıfatların top
lamına, tek bir sıfatmış gibi sığınmaktır. 

Allah (c .c) önce rabliğini zikretmiştir; çünkü bu geneldir ve rabb sıfatının 
konusu olan her şeyi kapsar. 

En sona ilahlığını (kulluk edilen olması) bırakmıştır; çünkü Allah (c .c) sade
ce, yalnız kendisine ibadet edenlerin, yalnız O'nu ilah edinenlerin ilahıdır. Ger
çekte Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak müşrik, hak ilahım bırakıp ondan başka 
batıl bir ilah edinmiştir. 

Padişahlık sıfatını ise Rabb ile İlah arasında zikretmiştir; çünkü Padişah söz 
ve emriyle tasarrufta bulunur. Dolayısıyla O (c .c) emrettiğinde itaat edilendir. 
Onların padişahı olması ise onları yaratmasının sonucudur. Dolayısıyla padişah
lığı rabb oluşunun tamamlayacılardan , Onların gerçek ilahları olması da padi
şahlığının tamamlayıcılarındandır. Dolayısıyla rabbliği padişahlığını, padişahlığı 
da ilahlığını gerektirir. Böylece o gerçek Rabb, gerçek padişah ve gerçek ilahtır. 
Onları rabbliğiyle yaratmış, padişahlığıyla hükümranlığı altına almış, ilahlığıyla 
da kendisine kul etmiştir. 

Uç kelimenin bu eşsiz diziliş ve son derece güzel bir akışta içerdiği yücelik ve 
azameti bir düşün: "Rabbinnasi, meliki 'n-nasi, ilahi' n-nasi ." 

Bu üç tamlama imanın tüm kaidelerini ve Allah'ın (c .c) en güzel isimlerinin 
manalarını içermiştir. 

Şimdi Allah' ın (c .c) en güzel isimlerini içermesini ele alalım: 

Rabb; gücü yeten (kadir) , yaratan (halık) , yoktan var eden (bari ' ) ,  yarat
tıklarına şekil veren (musawir) , diri (hayy) ,  her şeyi hayatta ve ayakta tutan 
(kayyum) ,  her şeyi bilen , işiten ve gören (alim, semi' , baslr) ,  iyilik ve ihsanda 
bulunan (mün' im, muhsin) , cömert (cevad) ,  veren (mu'tt) , engelleyen (mani' ) ,  
dilediği gibi zarar ve fayda veren (darr, nafi ' ) ,  öne ve arkaya alan (mukaddim, 
muahhir) , dilediğini doğru yola iletip dilediğini saptıran, dilediğini mutlu ve di
lediğini bedbaht yapan, dilediğini aziz ve dilediğini zelil eden ve rabb manasını 
içeren başka güzel isimlerin manalarını içerir. Rabb' in en güzel isimlerde içerdik
leri rabb manası kadar payı vardır. 

Padişah/Melik ise ; emir ve yasak koyan, aziz ve zelil kılan, kullarının işlerinde 
istediği gibi hareket eden ve onlara dilediğini yapandır. Padişahlığının Allah' ın 
(c.c) aziz, cebbar, hakem, adi (büyük adalet sahibi ) ,  hafid (alçaltan) ,  raf ' i  (yüksel-
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ten) ,  muizz (aziz kılan) ,  muzill (zelil kılan) , azim (yüce, büyük} , celll (yüce) ,  kebir 
(büyük} , haslb (hesaba çeken) ,  mecld ( izzet ve şeref sahibi ) ,  vali (dost) , müteall 
(yüce) ,  mülkün sahibi, adil, toplayan (cami' ) ve melik manasına dönen diğer 
isimlerdir. 

İlah ise tüm kemal sıfatlarını ve yücelik niteliklerini içerir. Dolayısıyla bu isme 
Allah ' ın en güzel isimlerinin tamamı girer. Onun için doğrusu "Allah" kelimesinin 
kökünün "ilah" olduğu görüşüdür. Bu Sibeveyh ve çok azı dışında tüm arkadaş
larının görüşüdür. Yine en doğru görüş Allah (c .c} isminin en güzel isim olup en 
yüce sıfatların tüm manalarını içerdiği görüşüdür. Böylece bu üç isim Allah' ın 
(c.c) en güzel isimlerinin tümünü kapsamıştır. Dolayısıyla bunlarla Allah'a (c .c) 
sığınan kişi sinsi vesveselerden korunmaya, muhafaza edilmeye, engellenmeye 
ve başa bela olunmamaya layıktır. 

Allah' ın (c .c )  sözü insanoğlunun aklı ermeyecek kadar yüce ve büyüktür. 
İlim erbabının en fazla yaptığı ise görünen ve anlaşılan kısmından yola çıkarak 
görünmeyene dair çıkarımlarda bulunmaktır. Görünen ise görünmeyene oranla 
çok azdır. 

(Felak ve Nas sureleri tüm şerlerden sığınmayı içerir) 

Bu sure (Nas suresi) tüm günah ve masiyetlerin sebebi olan şerden sığınma
yı içermektedir. Bu, dünya ve ahiretteki cezaların kaynağını teşkil eden insanın 
içindeki şerdir. 

Felak suresi başkasının insana sihir ve haset yoluyla zarar vermesinden sı
ğınmadır ki o dıştan gelen bir şerdir. Nas suresi ise kulun kendisine zulmetmesine 
sebep olan şerden sığınmayı içermektedir ki o da içten bir şerdir. 

Kul birinci şer ve kötülükten sorumlu değildir. Ona bundan uzak durması 
istenmez . Nas suresindeki şer ise kulun sorumluluk alanındadır ve nehiy onu 
ilgilendirir. 

Nas suresindeki şer kusur türünden şer, felak suresindeki ise musibet türün
den şerdir. Böylece şerrin tümü kusurlar ve musibetlere indirgenebilir, bunların 
üçüncüsü yoktur. 

İşte Felak suresi musibetler şerrinden sığınmayı, Nas suresi ise esasını tama
mıyla vesvesesin oluşturduğu kusurlar şerrinden sığınmayı içermektedir. 

(Vesvese kelimesinin aslı ve manası) 

Bunu bildikten sonra şunu da bil ki; Vesvas kelimesi "vesvese" nin "fe' lan" 
veznindeki bir ismidir. 

Vesvesenin aslı ise; hissedilemeyecek, dolayısıyla kaçınılamayacak kadar 
gizli hareket veya sestir. 
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Dolayısıyla vesvese; insanın içine ya sadece onun işiteceği bir sesle veya 
şeytanın kula yaptığı gibi tamamen sessizce yapılan gizli atıştır. 

Nitekim zinet eşyasının (küpenin) kulaktaki hissedilmeyen hareketine de 
vesvese (vesvesetu' l-huliyy) denir. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir ya, öyle anlaşılıyor ki, vesvese adı ona, insi 
şeytanların vesvese yeri olan kulağa komşu ve çok yakın olmalarından dolayı 
verilmiştir. Çünkü bu zinetin sesi, şeytanın vesvese verdiği kişinin kulağına attığı 
sözlü vesvese gibi kulağa komşu bir sestir. 

Vesvese, onu verenin sürekli tekrarladığı ve attığı kimseye ısrarla empoze 
etmeye çalıştığı bir söz olması açısından manası tekrarı ifade ettiği için lafzını da 
tekrarlanan harflerden oluşturmuşlardır. Tekrara delalet ettiğinin anlaşılması için 
kelimenin tekrarlı olmasına çalışmışlardır. 

Bunun benzeri, daha önce geçtiği gibi, kelimenin harekesini manasının ha
reketine göre koymalarıdır: Lı\Jj� (dönme) ,  ğaleyan (taşma) , nezevan (sıçrama) 
ve bu kipte gelen diğer kelimeler gibi . 

Vesvese'nin benzerleri zelzele (salladı, sarstı) ,  dekdeke ( bir çukuru toprak
la doldurdu) ve kalkala ( sarstı, ileri geri hareket ettirdi ) dir. "Kebkebe" fiili de 
böyledir; "kebkebe'ş-şey'e" cümlesi "bir şeyi uzağa doğru savurarak ardı ardı
na yuvarlattı" manasına gelir. Yüce Allah' ın "Onlar ve azgınlar oraya tepetak
lak (Cehenneme) atılırlar. "ızı ı buyruğundaki aynı fiildir. "Zerzere'ş-şey'e" ( iyice 
parçaladı ve ufaladı) , "radrada'ş-şey'e" ( iyice ezdi) , "zerzerehu" ( iyice ufaladı) ,  
"sarsara'l-babu" (kapı sürekli cırcır etti) ,  "matmata'l-kelame" (sözü tekrarlayıp 
durdu, uzattıkça uzattı) ve "kefkefe'ş-şey'e" (filan şeyi defalarca engelledi )  cüm
lelerindeki fiiller de bu türdendir. Bunlar arapçada pek çoktur. 

Böylece bilinmiş oldun ki, bu dört harfli fiilleri üç harfli mudaaf ( "şenne" 
gibi son iki harfi aynı) fiillerin mübalağalısı manasında olduğunu söyleyenler 
isabet etmemişlerdir. Çünkü üç harfli fiil sürekli tekrarı ifade etmez, harfleri 
tekrarlanan ( iki harfi iki defa tekrarlanan) dört harfli fiil ise ifade eder. Mesela 
"Zerre'ş-şey'e ,  keffe 's-sevbe, radde' l-habbe" dediğinde bunlar fiilin tekrarına 
delalet etmezler, ama (bunların dörtlüsü olan) "zerzera, sarsara, radrada" gibi 
fiiller delalet ederler. 

Bunu iyi düşün; zira bu arapçadaki "lafızları manaların hizasına koyma" 
kaidesine uygundur. Daha önce değinildiğinden dolayı tekrarına gerek yoktur. 

Yine mesela "acce' l-iclu" , buzağı böğürdü, manasına gelir ve bunu ardı ar
dına yaparsa "ac'ace" denir. "secce' l-mau"

' 
su döküldü manasına gelir ve bu 

sürekli tekrarlandığında ise "secsece" denir. 

121 1 Şuara: 94. 
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Hülasa; Vesveseli kişinin vesvesesi tekrarladığından ve ardı ardına devam 
ettiğinden dolayı ona, dört harflilerden olan bu isim verilmiştir. 

(Vesvas vasıf mıdır, yoksa masdar mı?). 

Bu bilindiğine göre şimdi başka bir konuya geçebiliriz. Nahivciler "vesvas" 
ın vasıf (mübalağalı ism-i fail) mi yoksa masdar mı olduğunda iki görüşe ayrıl
mışlardır. Biz Allah' ın yardım ve lütfuyla her bir görüşün delillerini zikredecek, 
sonra doğru olanı açıklayacağız. 

Masdar olduğu görüşünde olanlar şunu delil getirmişlerdir: "fa' lele" fiilinin 
vasfı ( ism-i faili) "müfa'lil" gelir; müdahric {yuvarlanan) ,  müserhif, mubaytır (ve
teriner) ve musaytır (bir şey üzerinde hakim) gibi . Feale veznindeki fiilin vasfı ise 
"mef'al" vezninde gelir; mak'ta' (kesilen) , mahrac (çıkış) ve bu vezindeki başka 
isimler gibi .  Şayet Vesvas sıfat olsaydı "müvesvis" denirdi . Baksanıza; zelzele'nin 
ism-i faili "zelzal" değil, "müzelzil" , "dekdeke"ninki de "müdekdik" gelir ve is
tisnasız bir kuraldır. Bu da vesvasın masdar olup mübalağa manasını ifade için 
vasıf olarak getirildiğini veya zikredilmeyen gizli bir muzafa izafet edilmiş olup 
takdirinin "zCı vesvas: vesveseli" olduğunu göstermektedir. 

Devamla şöyle demişlerdir: Bunun bir delili de şairin şu sözüdür: 

Ondaki zinetlerin hışırtısını işitirsin. 

Böylece bu, vesvese manasında masdardır. 

Vesvas'ın vasıf olduğunu söyleyen diğer görüş sahipleri ise şöyle demişler
dir: 

Vesvas'ın vasıf olduğunun delili şudur: Fa' lele iki çeşittir: 

Biri: İlletli değildir ve harflerinde tekrar yoktur. Dahrace, serhefe ve baytara 
gibi . Kurala göre bunların masdarı "dahracetun" , "serhefetun" ve "baytaratun" 
gibi "fa' leletun" vezni ile "sirhaf" ve "dihrac"taki gibi "fi'lal" vezninde gelir. 

İkincisi: Fa' lele vezninde, harfleri tekrarlı gelir. Zelzele , dekdeke ve vesvese 
fiilleri gibi . Bu da harfleri tekrarsız fiilden türemedir. Çünkü aslolan tekrarın ol
mamasıdır. Bu türün masdarı ve vasfı birinci türdeki masdarla tamamen aynıdır. 
Dolayısıyla bunun masdarı da fa' leletun ile fi ' la! vezinlerinde gelir; zelzeletun ve 
zilza! gibi. 

Masdarların kurala en uyanı ve fa'lele vezninin iki türüne en yaraşanı fi'lal 
veznidir. Bunun ise iki sebebi vardır: 

Bir: Fa' lele harflerinin sayısı, ilk, üçüncü ve dördüncü harflerinin fetha, ikin
ci harfinin ise sakin olması yönünden "ef'ale" veznine benzemektedir. Fiilleri 



gibi masdarlarının da aynı vezinde olması için ef'ale'nin masdarı if'al, fa'lele 'nin 
masdarı ise fi'lal gelir. Dolayısıyla bu vezindeki fiilin masdarının fi'lan olması 
fa'lele olmasından evladır. 

İki : Masdarda aslolan fiilinden farklı bir kipte olmasıdır. Fi'lal masdarı ise 
fa'lele fiiline fa'leletun'dan daha uzaktır. Böylece fi'lal masdarlığa, fa'leletun'dan 
daha layıktır. Veya fa'leletun kullanımda daha ağır bassa ve daha yaygın olsa da, 
ikisi istisnasız kural olma itibariyle eşittirler. Aslolan da budur. 

Bunlar, harfleri tekrarlanan bu veznin masdarını fau'l-fiili (ilk harfi) fetha
lı olarak getirmişler ve "vesvese'ş-şeytanu vesvasen" (şeytan vesvese verdi) ,  
"va'vaa' l-kelbu va'vaan" (köpek uludu) ve "az' aza's-sehmu az'azan" (titreye
rek ve kıvrımlı yürüdü) denir, demişlerdir. Oysa kıyasa göre masdarı fi'lal veya 
fa'leletun gelir. İlk harfin meftuh gelmesi nadirdir. Çünkü sahih rubai, tekrarlı 
rubainin aslını teşkil eder ve asıl olan sahih rubaide masdar sadece fa' leletun ve 
fi ' lal vezinlerinde gelmiştir. Dolayısıyla ona kıyas edilen tekrarlı fiilin masdarının 
da ancak öyle gelmesi güzeldir. Çünkü kıyas edilen aslına aykırı olmaz, bilakis 
onun gibi olur. Bu da masdarının fa' lal gelmemesini gerektirmektedir. Nadiren 
bir şey işitilirse o da (semai olarak) kaydedilir ve başka hiçbir şey ona kıyas 
edilmez. 

Bunlar şöyle demişlerdir: Ayrıca " fa' lal" vezninin tekrarlı fa' lele fiilinden 
sıfat olarak türetilmesi çok vakidir. Böylece üç harfli fial' e benzer. Çünkü bun
lar vezinde ortaktırlar. Bu da, "fial" ın olmadığı gibi "fa'lal"ın da masdarlıktan 
hiçbir payının olmamasını gerektirmektedir. O yüzden bunlar vesvas, va'va' ve 
az' az' ın masdar gelişlerini nadir bir durum saymışlardır. Onlara göre bu fiillerin 
normalde hak ettikleri, masdarlarında abartıya/mübalağaya delalet eden sıfat
lar olmalarıdır. 

Şöyle demişlerdir: Bu böyle olduğuna göre, bu vezindeki hem masdar hem 
vasıf olabilecek bu tür kelimeleri genel ve yaygın manaya yorumlayıp nadirden 
kaçınma adına vasıf manasında yorumlanmaları gerekir. 

Dolayısıyla her kim vesvas'ın, takdiri olarak "zCı : sahip" kelimesine izafet 
edilmiş bir masdar olduğunu söylerse bu, Arapça kurallara ve yaygın kullanıma 
aykırıdır. 

Bu görüşün geçersiz olduğuna şu iki şey delalet eder: 

Bir: "zCı : sahip"e  izafetle tamlamalı yapılan her masdarın, tamamen mas
dar manasında olması vasıf olarak getirilmesinden daha yaygındır. Rıda, savm 
(oruç) ve fıtr (oruçlu olmama) gibi . Fa' lal' ında tamamen masdar manasına gel
diği sadece vesvas, va'va' ve az'az'da görülmüştür. Kaldı ki bunların masdar ol
madıklarını söylemek de mümkündür. Çünkü, bunların masdar olduklarına olsa 
olsa "vesvese ileyhi eşşeytanu vesvasen" (Şeytan ona güçlü bir vesvese verdi) 
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cümlesiyle delil getirebilirler. Bunun ise masdar olduğu kesin değildir. Çünkü va
sıf manasının kastedilmiş olup vesvas' ın hal üzere mansup olması mümkündür. 
Bu durumda pekiştirici hal olur. Çünkü bazen hal ,  aynı lafız ve manadaki amilini 
pekiştirici olarak gelir; " '1,,..:.; <..T-'ôJ iıı..:.L )j " (Biz seni insanlara bir peygamber 
olarak gönderdik"121 2  ile \_;1� :'.:..ıl� f _;..]ıJ �IJ 0::..4JJ\j .J�:l lj Jiı ı � )..,,J 
"(O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetin ize verdi. Yıldızlar da Allah 'm 
emri ile hareket ederler.) 1213 ayet-i kerimelerinde olduğu gibi .  

Tabii şu var: Vesvas' ın masdar olduğu ancak, vesvesede olduğu gibi ,  (Arap
lardan) ,  "Şeytan vesvasından Allah'a sığınırım" ve benzeri, "vesvas' ın failine iza
fet edildiği" cümleler işitildiği taktirde kesinleşir. Ancak elinizde böyle bir şey var 
mı? Şahid ve örneğini getirin bakalım! Böylece vesvas' ın masdar olduğu, ancak 
bunun fiilden sonra onun tarafından (mef'ul-ü mutlak üzere) mansup olmadığı 
kesinleşmiş oldu. 

İkinci delil : Vesvas' ın, "ztl"ya takdiri olarak izafet edilmiş olduğu görüşünün 
isabetsizliğinin bir delili de şudur; "ztl : sahip"e izafet edilen masdar ne müennes, 
ne müsenna, ne de cem' gelir. Bilakis, esasen masdar olup vasıflığının arizi oldu
ğunun bilinmesi için hep tekil gelir. 

"r � ;;'ı_rl " (oruç(lu) kadın) ,  " � ı.JL;).r°l" (oruç(lu) iki kadın) ve 
"r r ,L; " 

(oruç(lu) kadınlar) denir. Çünkü mana, ( "sahip , -lü, lu" manasına gelen ztl'nun 
takdir edilmesinden dolayı) "oruçlu bir kadın" , "oruçlu iki kadın" ve "oruçlu ka
dınlar" dır. Vasıf olarak gelen fa'lal ise böyle değildir. Bilakis o tesniye, cem' ve 
müennes gelir ve şöyle dersin :  "ı.JJ.J�; JG:-.J .;�; öl.r°I . .J�; � .J ·" Bir hadiste de 
ı.J�I ı.JJ.J� ;ıı Jl �1 yani sizden en sevmediğim kişi lüzumsuz yere lafı uza
tan geveze kişilerdir" buyrulmuştur1214 (burada da çoğul gelmiştir) . �\)J C::->ı yani 
ağaçlan sallayan fırtına, ;;,�L..i..... C::.J yani toprak kaldıran fırtına, vt.A...;.j t_J.>, yani 
geniş zırh örneklerinde de olduğu gibi (buralarda da masdar bir hal üzere kalma
yıp mevsufuna göre müennes olmuştur) . Bunların tümünün fiili fa' lele , masdan 
ise fa'leletun ve fi'lalun'dur ve hiçbirinde fe' lalun diye bir rivayet yoktur. 

Yine şöyle demişlerdir: Şu örneklere bakınız: r\:.,..;• yani kekelemek, ,l.iU yani 
pepelemek, kekelemek, ,_,.,)WJ yani: usta rehber, c� yani geveze, )Lı. /' yani 
çok gülen, ..bl_,.1J , o l5�5·, yani zayıf, ..;�. yani kalkmak için harekete geçen, 
...r�. yani hafif Bu çoktur ve hepsinin masdan fa'leletun, vasfı ise fa' lal'dır. 
Şunlar da böyledir: .._j1+uı. yani karnı aç, bomboş, C..l.:>-.>, yani kısa, C�' yani 
iri yarı, tt:.>...;, yani dili tutuk ve kırık, İ�' yani hızlı , ._;I.>....!..>. , yani gürültülü, 
aynı manaya gelen ,_...t.A....a; �l..>l {.LW yani yırtıcı arslan , ı.JL.a.:...b �. yani dilini 

1212 Nisa: 79. 
1213 Nahl: 12. 
1214 Tirmiz!, el-Bimı ve's-sıla, (2 / 196) .  Bk: Si\siletu' l-Ehad!si's-Sahlha (Hadis no: 791 ) .  
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çıkarıp oynatan yılan. Bunların hepsinde fa' lal vezninin masdar değil sıfat geldi
ğini gördün. Peki vesvas'a ne oluyor da benzerlerinden ve grubundakilerinden 
ayrılıyor! 

Böylece vesvas'ın masdar değil, sersar, temtam ve dahdah ve gruplarında
kiler gibi vasıf ( ism-i failin mübalağası) olduğu ortaya çıktı. 

Bunun bir delili daha var, o da şu: vesvas' ın sıfatı öyle bir şeydir ki bu 
vesvas' ın masdar olmasını imkansız, vasıf olmasını kesin kılar. O da "hannas"tır. 
Zira hem vesvas, hem de hannas gizli bir mevsufun iki sıfatıdır ki o mevsuf şey
tandır. 

Buradaki mevsufun (vasıf gelen şahsın) zikredilmemesini vasfın zat üzerine 
galebe çalarak onun adeta özel ismi gibi olması güzel kılmıştır. Çünkü mevsufun 
hazfi/atılması ancak vasıf çirkin ve güzel gibi müşterek olup karmaşıklık çıkma 
durumunda çirkindir. Böylesi durumda sıfatın onun veya başkasının olduğunun 
netleşmesi için mevsufun zikredilmesi kaçınılmaz olur. 

Fakat vasıf bulunduğu zata galebe çalar ve onunla özdeşleşir, ona h içbir 
şey ortak olmazsa, isim muamelesi görür ve bulunduğu mevsufunun atılması da 
güzel olur. Müslüman, kafir, müttaki, facir, uzak, yakın, şahid ve vali gibi . Burada 
bunların mevsuflarının atılması telaffuzlarından daha iyidir. 

Böylesi ayrıntı mevsufun hiçbir şekilde atılamayacağını söyleyen ve herhan
gi bir ayrıntı belirtmeyen kimselerin görüşünden daha isabetlidir. 

Vesvas' ın masdar değil vasıf olduğunun bir başka delili de şudur: Daha önce 
geçtiği gibi Fa'lat veznindeki vasıf manası masdar manasından daha baskındır. 
Dolayısıyla bu masdar olsaydı, karmaşıklığın gidip masdarlığının kesinleşmesi 
için ona izafet edilecek "zCı: sahip, -li, lü" ile birlikte getirilirdi .  Çünkü bir lafız iki 
şeyde aynı derecede ihtimalli olunca bunlardan birini belirleyici bir alamet ve ka
rinenin bulunması şarttır. Vasıf olma ihtimali masdar olma ihtimalinden yüksek 
olan böylesi bir durumda ise bu daha da elzemdir. 

Savm (oruç) ,  fıtr (oruçsuzluk hali) ve gruplarındakiler ise farklıdır. Çünkü 
bunlar masdar olup vasıflarla karışmamaktadırlar. Dolayısıyla vasıf manasında 
geldiklerinde, genel kaideye binaen ya atılmış gizli bir muzafının bulunduğu veya 
bunun mübalağa maksadıyla masdarın vasıf yerine geçmesi kabilinden olduğu 
bilinir. 

Böylece vesvas' ın şeytanın kendisi ve masdar değil zat olduğu kesinleşmiş 
oldu. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

HANNAS 
Hannas; gizlenme ve sinme manasını ifade eden u+ . ._ri>- çekimli fiilinden 

türeme , Jw vezninde bir isimdir. 
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Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet edilen:  "Rasulullah -sallallahu aleyhi 

vesellem- Medine'nin bir sokağında benimle karşılaştı . Ben cünüptüm ve gizlen
dim. "  sözünde geçen fiil bundandır (inhanestü) 1215. 

Bu kelime, gerçekte , sadece gizlenme manasına gelmeyip "ortaya çıktıktan 
sonra gizlenme"yi ifade eder. Bu yüzden Allah'ın (c.c) "Hayır, Hunnes'e (ortaya 
çıktıktan sonra görünmez olan yıldızlara) andolsun ki"1216 buyruğunda yıldızlar 
bununla n itelendirilmişlerdir. Katade hunnes için :  Geceleyin görülüp gündüz 
görülmeyen yıldızlardır. Gizlenir ve sen onu göremezsin" demiştir. Hz. Ali de 
-radıyallahu anh-: "Bunlar gündüz gizlenip görünmeyen yıldızlardır" demiştir. 

Bir grup kimse ise : Hannas, her gece doğuya doğru dönen sürekli hareket 
halindeki yedi gezegendir, demişlerdir. Devamla şöyle demişlerdir: Hanus esa
sen geriye çekilme manasına gelir. Hannas da bu iki manadan (gizlenme ve geri 
çekilme) alınmıştır. Dolayısıyla bu kelime "gizlenme, geri çekilme ve gecikme" 
manalarından alınmadır. Çünkü kul Allah'ı zikretmekten gafil kaldığında şeytan 
kalbine saldırıp üzerine taht kurar ve ona tüm günahların aslını teşkil eden envai 
çeşit vesveseler serper. Ancak kul Rabb' ini anıp sığındığında şeytan bir şeyin giz
lenmek için geri çekilmesi gibi kaçıp kabuğuna çekilerek gizlenir. Bu geri çekilip 
gizlenme ve kabuğa çekilme aynı zamanda toparlanma, siper alma ve kalpten 
uzaklaşıp dışarı doğru gerilemedir. Dolayısıyla bu kelime beraberinde gizlenme
nin olduğu bir geri çekilme ve dönmeyi ifade eder. 

Hanese ve inhanese fiilleri iki manayı birden ifade ederler. Katade:  Şeytanın, 
insanın göğsüne saldığı filin hortumuna benzer bir hortumu vardır. Kul Rabbini 
zikrettiğinde geri çekilip siner, demiştir. Denilir ki: Başı yılan başı gibidir. Onu kal
bine koyarak ümitler verir, hülyalara daldırır ve bir şeyler fısıldar. Kul Allah'ı (c.c) 
zikredince şeytan hemen geri çekilir ve siner. Allah' ı  (c.c) zikre devam etmeyince 
tekrar döner ve başını koyup ona vesvese verir ve türlü hülyalara daldırır. 

Hanis ve munhanis değil de mübalağa ve vurgu ifade eden Jw vezninde; 
kaçış ve dönüşünün çok hızlı olduğunu, Allah zikredildiğinde hızla kaçışını, bu
nun ona bazen gelen geçici bir hal olarak gelmeyip onun adeti ve daimi hali 
olduğunu ifade etmek için gelmiştir. Allah her zikredildiğinde kaçar, siner ve geri 
çekilir. Çünkü kalkanın sopa, demir ve asayı önleyerek şerlilere ve bozgunculara 
karşı zırh olduğu gibi Allah' ı  (c.c) zikretmek de şeytanı engelleyen bir kalkandır. 
Allah'ı zikretmek şeytanı engeller ve vurulan kişiye acı ve ızdırap veren sopalar 
ve kalkanlar gibi acı ve ızdırap verir. 

Bu yüzden mü'minin şeytanı, Allah'a (c.c) itaat ve zikirle ona azap etmesi ve 
şerrini engellemesi sebebiyle cılız, çelimsiz ve zayıf hale gelir. Seleften bir zattan 
şöyle rivayet edilmiştir: Mü'min, adamın bineğini yolculukta yorgun ve bitkin 

1215 Buhar!, gusül, ( 1/ 464). 
1216 Tekvir: 15. 
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düşürdüğü gibi şeytanını yorgun, bitkin ve zayıf düşürür. Çünkü her iliştiğinde 
tepesine zikir, Allah'a yönelme ,  istiğfar ve ibadet-taat sopasını indirir. Böylece 
şeytanı şiddetli bir azap içindedir. Asi kulun şeytanı ise onunla rahat ve istirahat
tedir. Onun için güçlü, azgın ve şirretli olur. 

İşte her kim Allah' ı  (c.c) zikretmek, birlemek, istiğfar etmek ve ibadet-i taat 
yapmak sliretiyle şeytanına azap etmezse şeytanı ona ahirette Cehennem aza
bıyla azap eder. Böylece kişi ya şeytanına azap eder ya da şeytanı ona azap 
eder. 

Şimdi düşün; vesvas, tek bir vesvesenin defalarca tekrarlanmasını ifade et
mek için harfleri tekrarlı şekilde gelmiştir. Ta ki kul ona karşı azim ve gayretli ol
sun. Aynı şekilde Hannas da fiil türünün sürekli tekrarlandığı fa' al (Jw) vezninde 
gelmiştir. Çünkü Allah' ı  (c .c ) her zikrettiğinde geri çekilip siner, sonra kul gaflete 
düştüğünde vesveseyle tekrar döner. Böylece her iki kelime de ifade ettikleri 
manalarına uygun bir vezinde gelmişlerdir. 

"Ki o insanların göğüslerine hep uesuese verip durandır" cümlesi şeytanın 
üçüncü sıfatıdır. Allah (c.c) evvela vesveseyi zikretmiş, sonra nerede gerçekleşti
ğini, üçüncü olarak da onun insanların göğüslerinde olduğunu ifade etmiştir. 

Allah (c .c) şeytana kulun içine girme, kalbine ve göğsüne sirayet etme kabi
liyeti vermiştir. O insanın içinde kanın damarlarda aktığı gibi akar durur. Kul için 
görevlendirilmiş olup ölene kadar onu terk etmez. 

Buhar! ve Müslim'de geçen ve Zühri'nin Ali b. Hüseyin'den, onun Huyey 
kızı Safiyye'den -radıyallahu anh- yaptığı rivayette o şöyle anlatmıştır: Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- itikaftaydı. Bir gece ziyaretine gittim .  Konuştuktan son
ra dönmek üzere kalktım. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- da uğurlamak için 
benimle kalktı . Safiyye'nin evi (odası) Üsame b. Zeyd' in eviydi. O arada en
sardan iki kişi geçti. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' i görünce adımlarını hız
landırdılar. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Acele etmeyin. Bu, (eşim) Huyey 
kızı Safiyye'dir" buyurdu. Onlar "Subhanallah ey Allah ' ın Resulü (biz senden 
nasıl şüphe ederiz?) "  dediler. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- Şeytan insanda 
kanın dolaştığı gibi dolaşır. O yüzden şeytanın kalbinize bir kötülük -başka bir 
rivayette : bir şey- (vesvese) atmasından korktum." Buyurdu1217 .  

Buhar! ve Müslim, Ebu Üsame b .  Abdurrahman'ın Ebu Hureyre'den şöyle 
rivayet ettiğini kaydetmişlerdir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: 
"Namaz için nida edilirken (ezan okunurken) şeytan yel sesi çıkararak gider. 
Ezan bitince gelir. Sonra kamet getirilirken çekip gider, bitince gelir. İnsan ile kal-

1217  Buhari, itikaf, (4/ 326); Müslim, selam, {5/ 18 ) .  
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bi arasına girip "şunu şunu hatırla" diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri 
aklına getirir. Öyle ki insan üç rek'at mı dört rek'at mı kıldığını bilemez. Her kim 
üç mü dört mü kıldığını bilmezse iki sehiv secdesi yapsın" 1218 

Şeytanın vesveselerinden biri Buhar! ve Müslim ' in sahihlerinde geçen ve 
Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet edilen şu hadis-i şerifte ifade edilmiştir: 
"Şeytan birinize gelerek "şunu kim yarattı , şunu kim yarattı" der durur ve niha
yet "Allah' ı  kim yarattı?" der. Kim böyle bir şeyle karşılaşırsa Allah'a sığınsın ve 
bu düşünceleri bıraksın" 1219 

Sahih bir hadiste şöyle geçmektedir: RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in 
ashabı "Ya RasCılallah !  Aklımıza öyle şeyler geliyor ki gökten yere düşmek onları 
telaffuz etmekten daha iyi" dediler. RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Tuzağını 
vesveseye dönüştüren Allah'a hamd olsun" buyurdu1220. 

Şeytanın bir başka vesvesesi de fısıltı konuşmalarıyla kalbini, yapmak iste
diğini unutturacak derecede meşgul etmektir. Onun için unutkanlık "bir şeyin, 
sebebine nisbeti" kabilinden ona nispet edilir. Allah (c.c) Musa (a.s) ' ın kıssasında 
şöyle buyurmuştur: "(Musa 'nın beraberinde genç adam:) Gördün mü! dedi, ka
yaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan baş
kası unutturmadı, dedi" 1221 

Allah'a (c.c) sadece vesvesenin şerrinden değil vesveseciden de 
sığınmak 

Kur'an-ı Kerlm' in buradaki hikmet ve yüceliğini düşün; sığınmayı "şeytanın 
vesvesesi"nden yapmamış, "vesvese veren o sinsi ve sinici olan (şeytan) ın şer
rinden; ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır" diye nitelediği 
"şeytanın şerri"nden yapmıştır. Böylece sığınma hepsinin şerrini kapsamıştır. Zira 
"vesvese veren . . .  in şerrinden" ifadesi şeytanın her türlü şerrini kapsamakta, en 
büyük, en şerli, en etkili ve en kapsamlı bozgunculuk niteliğini belirtmektedir ki , 
o da "günah yapmak isteme ( iradesi) nin başlangıç noktası" olan "vesvese" dir. 
Çünkü kalpte şer ve günahtan eser yokken şeytan vesvese vererek kişinin aklına 
günahı getirir, gözünde canlandırıp ona karşı istek uyandırır, iştah kabartır ve 
bu nihayet şehvete dönüşür. Günahı gözünde süsler, güzel gösterir, hayalinde 
canlandırır ve sonunda nefsi ona meylettirir. Böylece bu yapmak istemeye ( irade) 

1218 Buharı, seher, (3/ 124) ; Müslim, iman, ( 1/ 339) .  
1219 Buharı, bed'ul-halk (6 / 387) ; Müslim, iman, ( 1/ 339) .  
1220 Hadis sahihtir. Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, ( 1/ 235, 240) ;  Ebu Davud, Edeb, (3/ 962, 

963) .  İkisi de İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- rivayet etmişlerdir. Ayrıca bk: Zılalu' l-Cennet 
( 1 /  296). 

1221 Kehf: 63. 
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ve karara dönüşür. Şeytan zihinde canlandırma, hayal ettirme, istek uyandırma 
ve iştahlandırma çalışmalarına, zararlarını unutturup kötü sonuçlarını gizlemeye 
devam eder. Böylece günahın bu yönlerini düşünmesinin önüne geçer. Sonunda 
kulun zihninde sadece günahın görüntüsü ve zevkinin hayali kalır, ötesindeki her 
şeyi unutturur. Sonra irade kesin karara dönüşür ve kalpteki hırs ve isteği artar. 
Bu hırs günaha ulaşma yollarını araştırması için askerler gönderir. Şeytan da 
adamlarını yardımcı olarak onlarla gönderir. Askerler gevşedikçe şeytanlar onları 
harekete geçirir, zayıflayıp yavaşladıkça itelerler. Nitekim Allah (c.c) şöyle buyurur: 
"(Resulüm!) Görmedin mi? Biz, kôfirlerin üzerine, kendilerini iyice (isyankôrlığa) 
sevkeden şeytanları gönderdik. "1222 Yani onları günaha dürttükçe dürterler. Her 
gevşeyip yavaşladıklarında şeytanlar onları dürter, iter ve tahrik ederler. Bunlar 
çok gizli hile ve tam tuzaklarla kulu günaha götürmeye ve kendisini kaybetmesini 
sağlamaya, toparlamasını engellemeye devam ederler. Zira şeytan azgın insanlara 
önderlik etmeyi kabul etmiştir. Büyüklenerek atalarına secde etmeyi reddeden 
odur. Şeytan Allah'a (c.c) karşı gelen herkesin önderi durumuna ne o kibir ve 
böbürlenmesi ne de kendi rızasıyla gelmiştir. Bir şairin söylediği gibi: 

Hayret ederim İblis'in yoldan sapışına. 

Ve açığa vurduğu kibrinin çirkinliğine. 

Adem'e tek bir secdede yoldan saptı da. 

Nesline önder ve komutan oldu. 

İşte her günah ve belanın aslı vesvesedir. Onun için Allah (c.c) şeytanın 
kendisini değil bu vasfını zikretmiştir ki vesvesenin sığınılan tüm şerlerden daha 
önemli olduğu belli olsun. Yoksa şeytanın şerri vesvese olmadan da gerçekleşir. 

[Şeytanm şerlerine örnekler] 

Şeytanın şerlerinden biri insanların mallarını çalan bir hırsız olmasıdır. Zira 
Allah (c.c) adı anılmadan yenilip içilen her yiyecek ve içecekte onun hırsızlık ve 
gasp yoluyla elde ettiği bir payı vardır. Yine evde Allah' ın (c.c) adı anılmamışsa 
oraya yerleşir. İzinsiz yiyeceklerini yer, teklifsiz evlerinde kalır. Hırsız olarak girer 
ve kıskanç halde çıkar. Onların kusur ve sırlarını gösterir. Kula günahı emreder, 
sonra uyanık veya uyurlarken insanların kalplerine şöyle şöyle yaptığı düşünce
sini atar. 

Şeytanın bir şerri de şudur: kul bir günah işler ve insanlardan hiç kimse onu 
görmez. Sabah olduğunda bakar ki insanlar aralarında onu konuşuyorlar. Oysa 
kula günahı şeytan güzel göstermiş ve yapmayı aklına o düşürmüş, sonra yaptık
larını insanlara fısıldamış ve akıllarına getirmiştir. Kulu günaha düşürmüş, sonra 
onu o günahla rezil etmiştir. Rab Teala gizlerken, şeytan onun sırrını açığa vurma 

1222 Meryem, 83. 
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ve rezil rüsva etme çabasındadır. Ama kul aldanarak "bu günahı sadece Allah 
(:lÖrdü" der ve düşmanının onu yaymak ve ifşa etmek için çalıştığını hissetmez. 
insanlardan bu ince hususun farkına varan pek azdır. 

Şeytanın bir şerri de kul uyurken ensesine uyanmasını engelleyecek düğüm
ler atmasıdır. Sahih-i Buhar!' de, Said b. Müseyyib ' in Ebu Hureyre'den -radıyallahu 
anh- rivayetiyle gelen bir hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Sizden biri 
uyuyacağı zaman şeytan ensesine üç düğüm atar. Her düğüm atışında "Geride 
uzun bir gece var; uyu" diye telkin eder. Uyanıp Allah' ı  zikrettiğinde bir düğüm, 
abdest aldığında diğer düğüm çözülür. Namaz kıldığında da düğümlerin tamamı 
çözülmüş olur. Böylece sabaha dinç ve morali yüksek çıkar. Yoksa sabaha mo
ralsiz ve tembel çıkar." 1223 

Şeytanın bir şerri de sabaha kadar uyuması için kulun kulağına işemesidir. 
Zira Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in  yanında geceleyin sabaha kadar uyu
yan birinden bahsedildi. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "O, şeytanın iki kula
ğına (bir rivayette: bir kulağına) işediği bir adamdır" buyurdu1224 . 

Şeytanın bir şerri de tüm hayır yollarının üzerinde oturup ademoğlunu bek
lemesidir. Hangi hayır ve iyilik yolu varsa şeytan onun başında durup insanı 
gözetler ve var gücüyle ona girmesini engellemeye çalışır. İnsan onu dinlemeyip 
yola girdiğinde bu defa onu tembelliğe sevkeder, yapmaktan engellemeye çalışır. 
Yapmakta olduğu işle alakasız ve ondan alıkoyacak şeyleri aklına getirerek dik
katini dağıtır. Amelini yapıp bitirirse bu defa da onun etkisini yok edecek ve onu 
ökçesi üzeri geri çevirecek şeyler yaptırmaya çalışır. 

Şeytanın şerri olarak onun, Allah' ın dosdoğru yolu üzerinde oturup ade
moğullarını bekleyeceğine, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından 
yanaşacağına dair Allah'a yemin etmesi yeterlidir. 

Şeytanın şerri Adem'e (a.s) tuzak kurup son derece usta bir hile ile onu 
Cennet'ten çıkarmaya kadar varmıştır. Sonra bu yetmemiş onun evlatlarının 
her bin tanesinden 999' ını koparıp Cehenneme almıştır. Sonra o da yetmemiş, 
Allah' ın davasını yeryüzünden kaldırmak ve kendi davasını hakim kılmak, Allah 
yerine kendisine ibadet edilmesini sağlamak için planlar yapmıştır. Dolayısıyla 
o, Allah' ın (c.c) söndürmek, davasını ortadan kaldırmak, küfür ve şirk davasını 
hakim kılmak, Tevhid ve alametlerini yeryüzünden tamamen silmek için var gü
cüyle çalışmaktadır. 

Şerlerine örnek olarak Rahman' ın halili İbrahim(a.s) için ortalara düşerek 
kavminin onu mancınıkla ateşe atmasını sağlaması yeter. Allah (c.c) onun tuza
ğını kendisine çevirmiş ve ateşi haliline serin ve selametli bir mekan yapmıştır. 

1223 Buhar!, bed'ul-halk, (6,' 387) , teheccüd (3/ 30); Müslim, salatu' l-musafirin, (2/ 434) .  
1224 Buhar!, teheccud (3/ 34) ;  Müslim, salatu'l-musafirin ,  (2/ 432) .  
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Şeytan, Mesih/İsa (a.s) için de girişimlerde bulunmuş, nihayı:.t Yahudiler onu 
öldürmeye ve idam etmeye kast etmişler, Allah (c.c) yine onun tuzağını boşa 
çıkarmış ve Mesih ' i  koruyup katına yükseltmiştir. 

Şeytan Zekeriyya (a.s) ile Yahya (a.s) için de girişimlerde bulunmuş ve niha
yet onlar da öldürülmüşlerdir. 

Şeytan Firavun'u da tahrik ederek yeryüzünde büyük fesadı ve onların en 
büyük rabbi olduğu iddiasında bulunmayı ona şirin göstermiştir. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- için de girişimlerde bulunmuş, öldü
rülmesi için kafirlere tüm gayretiyle yardım etmiştir. Allah (c.c) ise onu sindirmiş, 
rezil ve aşağılık bir halde geri çevirmiştir. 

Şeytan namazda iken RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' ın üzerine bir ateş 
parçası savurmuş, O -sallallahu aleyhi vesellem- ise devamlı "Sana Allah'ın lanetiyle 
lanet ediyorum" demiştir1225. 

Şeytan RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e sihir yapmalarında Yahudilere de 
yardım etmiştir. 

Şeytanın şer ve kötülüklerdeki tavır ve gayreti böyle olduğuna göre Allah 'ın 
(c. c) yardım, destek ve koruması olmadan ondan kurtulmak nasıl mümkün ola
bilir ? 

[Şeytanın şerlerinin dereceleri] 

Şeytanın şerlerini teker teker saymak şöyle dursun türlerini bile saymak 
mümkün değildir. çünkü yeryüzünde her ne şer varsa sebebi odur. Ancak şerleri 
şu altı kısımla sınırlamak mümkündür. O bunların birini veya bir kaçını ademoğ
luna ulaştırmak için sürekli uğraşır durur: 

Birinci şer: Küfür, şirk, Allah'a  (c.c) ve Resul'üne -sallallahu aleyhi vesellem
düşmanlık şerri . O ademoğlundan bu hususta bir şeyler elde ettiğinde gönlü 
rahatlar, onunla uğraşma yorgunluğu gider. Bu, şeytanın kuldan elde etmek 
istediği ilk şeydir. Buna ulaşmak için de durmadan çalışır durur. Erişince onu 
kendisinin ordusuna katar ve askerlerinden yapar. Kendisinin temsilcilcisi ola
rak hemcinslerinin başına geçirir. Böylece o kişi İblis' in dava adamlarından ve 
temsilcilerinden olur. 

Ademoğlu anne karnında iken yazılan şeye göre Müslüman olur ve şeytan 
onu kafir veya müşrik yapmaktan ümidini keserse ikinci şerre geçer. 

İkinci derece şer bid'attir. Şeytan bid'ati günahlardan ve masiyetlerden daha 
çok sever. Çünkü bid'atın zararı dinin kendisinedir. Bid'at başkasına sirayet eden 

1225 Müslim, mesacid, (2/ 1 79, 180);  Nesei, salat, (3/ 13 ) .  
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bir zarar, tevbesi olmayan bir günahtır1226. Bid'at peygamberlerin davasına muha
lefet, onların getirdikleri prensiplerden farklı şeylere davettir. Bid'at küfür ve şirkin 
kapısıdır. Şeytan insana bid'at yoluyla ulaşır ve onu bid'at ehlinden yapabilirse o 
kişi şeytanın yardımcısı ve davasını omuzlayan dava adamlarından biri olur. 

Şeytan şerrin bu derecesinde bir şeyler yapmaktan aciz kalırsa ve kul Allah' ın 
(c.c) evvelde kendilerine sünnete bağlılık, bid 'at ve dalalet ehline düşmanlık 
nimeti lütfettiklerindense onu bir sonraki dereceye taşır ki o da şudur: 

Üçüncü derece şer: farklı çeşitleriyle büyük günahlar. Şeytan insanı günaha 
sokmayı çok ister. Özellikle kul ardından gidilen bir alim ise , insanların ondan 
uzaklaşmaları ve soğumaları için bunu çok arzular. Alim günaha düşünce onun 
halini ve masiyetlerini insanlar arasında yaymaya çalışır. insanlardan güya din 
adına ve Allah (c.c) rızası için onun bu halini insanlar arasında yayan ve herkese 
duyuran temsilciler edinir. O kimse farkında olmadan şeytanın temsilciliğini 
yapmaktadır. Zira Allah (c .c) "inananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasın ı  arzu
layan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır"1227buyurmuştur. 

1226 Aklı başında hiç kimse farklı çeşitleriyle tüm bid'atlerin bu ümmetin bir çok ferdinin Rabb' ine 
dosdoğru, direk ve düzgün bir şekilde yol almasındaki olumsuz etkilerini inkar edemez. Bu, 
bid'atlerin sapık fırkaların ilk ortaya çıkışlarındaki etki ve rollerinde apaçık görülmektedir. 
Bkz: Medaricu's-salikln 2 / 2 1 1 .  
Bunların hepsi hiçbir Müslüman'a kapalı değildir. 
Bid'atlerin zararları ve tehlikeleri hakkında herkesçe bilinen meşhur önder alimlerin pekço
ğu kitaplar telif etmişlerdir. 
Ancak, imamımız İbn Kayyim, "bid'at tevbesi kabul olunmayan bir günahtır" sözüyle, bid'at 
ehli bid'atinden tevbe edip onu bıraktığında tevbesinin kabul edilmeyeceği manasını kastet
memektedir. Onun kastı kesinlikle bu değildir. Çünkü küfür ve şirk bile, sahipleri onlardan 
tevbe edip doğru yola girdiklerinde Allah (c.c) tevbelerini kabul eder. Bu, İslam' da herkes
çe bilinen açık hususlardandır. İmam Münavi, "Şüphesiz Allah tevbeyi her bid'at sahibi
ne engellemiştir" hadisini şerh ederken, -ki bu hadis Silsiletu' l-Ehadlsi's-Sahlha'da 1620. 
hadistir- şöyle demiştir: "İhtecera, yani engelledi. Hacr, engellemek demektir. Beyhakl'nin 
rivayetinde ise hadis "ihtecebe: engelledi" ifadesiyle gelmiştir. Yine Beyhakl'nin başka 
rivayetinde de hadis "hacebe an kulli sahibi bid'atin" (tevbeyi her bid'at ehlinden perdele
miştir) ifadesiyle gelmiştir. Bid'at ehli , dünyaya meyletmeyen zahid ve ibadete düşkün abid 
biri olsa bile onun sonu çok tehlikelidir. Buradaki bid'atten kasıt kendi düşüncesiyle veya 
başkasına uyarak Allah'ın (c.c) zatı, sıfatları ve fiilleri hakkında gerçek dışı inançlar taşıması, 
bunlarda hakikate aykırı kanaatlerinin olmasıdır. Ölümü yaklaşıp ölüm meleğinin alnını 
gördüğünde içinde bulunduğu halden dolayı kalbi çarpar, kesin bir şekilde inandığı inanç
larının bir kısmının batıl olduğu gözünün önüne serilir ve bunların farkına varır. Bu ise onun 
diğer inançlarını da kaybetmesine veya onlarda şüphe etmesine yol açar. Ruhu, iman üzere 
sebat etmeden ve ona dönmeden önce çıkarsa o Cehennem ehlinden olur. " Feyzu'l-Kadir 
(2/ 200) .  
Ayrıca bkz: Medaricu's-salik1n (1/ 222, 223, 2 / 2 1 1 ) ;  Zadu'l-mead { 1/ 420); Miftahu dari's
seade s. 122 (Bid'at ehlinin tevbesi konusu için) ; İ ' lamu' l-Muvakki'ln, 1/ 502, 2 / 298 
(Bid'atlerin aslı için) ;  İğasetu' l-lehfan, 1 / 1 33, 213, 367, 298 (bu önemlidir) ,  el-Cevabu'l
Kafi s .216 (çok önemlidir) . .  

1227 Nur, 19 .  
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Çirkin şeylerin yayılmasını ve duyurulmasını sevenlerin durumu böyle olursa, 
yayma ve herkese duyurma işini üstlenenlerin durumu nice olur? Bu hareket
lerinde karşıyı düşünme ve iyiliğini isteme sözkonusu değildir. Yaptıkları İblis' e 
itaat ve onun yardımcılığını üstlenmektir. Tüm bunlar insanların ondan uzaklaş
maları ve istifade etrı;ıemeleri içindir. 

Kişinin günahları gökyüzüne ulaşacak kadar çok olsa bile Allah (c.c) katında, 
onları yayan bu kimselerin günahlarından daha küçüktür. Çünkü o kendisine 
zulmetmektedir. Allah'tan bağışlama diler ve tevbe ederse Allah (c.c) tevbesini 
kabul eder ve günahlarını sevaplara dönüştürür. Günahını yayanların yaptıkları 
ise mü'minlere zulmetme, kusur ve açıklarını araştırma ve onu rezil etmeye 
çalışma günahlarıdır. Allah (c.c) gözetlemektedir, kalplerdeki komplolar ve 
nefislerdeki hileler ona gizli kalmaz. 

Şeytan şerrin bu derecesinde aciz kaldığında kul ile bir sonraki derecede 
uğraşır. 

Dördücü derece: Bir araya geldiklerinde sahibini helak edebilecek küçük 
günahlardır. Nitekim RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Küçük görülen günah
lardan sakının; çünkü onun hali yeryüzünde bir çöle konaklayan kimselerin hali 
gibidir ki" buyurmuş ve özetle her birinin bir odun parçası getirip büyük bir ateş 
yakmalarını ve yemek pişirip kızartma yapmalarını örnek getirmiştir. 

Şeytan küçük günahları kula kolaylaştıra kolaylaştıra onları gözünde basit
leştirir. Sonunda, büyük günahları endişe ve korku içinde işleyen kişi bundan 
daha iyi halde olur. 

Bu derecedeki şerde de aciz kalınca şeytan onu bir sonraki dereceye taşır. 
Beşinci Derece : Hiçbir sevap ve günahı olmayan, ancak onunla meşgul 

olunduğunda sevaplardan mahrum kalınan mübahlarla meşgul etmek. 
Kul vaktine dikkat edip boşa harcamamaya çalışan, nefeslerinin değerini 

ve bunların bir gün gelip tükeneceğini bilen, karşılığının ise nimetler ve azaplar 
olduğu şuurunda biri olur ve şeytanını aciz bırakırsa, şeytan bir sonraki şerre 
geçer. 

Altıncı derece : Kulu büyük sevaptan mahrum etmek, daha sevaplı amelin 
sevabını kaçırmasını sağlamak amacıyla çok sevaplı ameli bırakıp daha az se
vaplı amelle oyalanmasını sağlamak. Şeytan ona daha az faziletli ameli emir ve 
teşvik eder, daha faziletlinin ve iyinin terkini içeriyorsa bunu onun gözünde güzel 
gösterir. 

İnsanlardan buna dikkat eden çok azdır. Birisi, içinde ibadet ve taatlerden 
birini yapmaya güçlü bir dürtü ve istek hissettiğinde onun taat ve ibadet oldu
ğunda şüphe etmez. Neredeyse hiç "bu davet ve dürtü şeytandandır" demez. 
Çünkü şeytan iyiliği asla emir ve tavsiye etmez. Bu yüzden onun iyi olduğunu 
düşünür ve "bu istek ve dürtü Allah'tandır" der. 
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O bunda mazurdur. Zira �eytanın tek bir şerre ulaştırmak veya hepsinden 
daha büyük, daha faziletli ve daha yüce bir amelden mahrum etmek için insana 
yetmiş tür iyiliği emir ve tavsiye ettiğini bilecek kadar bilgisi yoktur. 

Bu bilgiye ulaşmak ise ancak Allah' ın (c.c) kulun kalbine attığı bir nurla 
mümkündür ki o nurun sebebi kendini Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in sün
netine uymaya vermek, Allah (c.c) katındaki amellerin dereceleri, en sevdiği, 
en hoşnut olduğu, kula en faydalı ameller ile Allah (c.c) , Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem-, kitabına en çok uyan, havassıyla ve avamıyla tüm mü'min kulların en 
faydasına olacak en güzel ameller hususunda titizlik göstermektir. Onu da ancak 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in varislerinden, ümmet arasındaki temsilci
lerinden ve yeryüzündeki halifelerinden olanlar bilirler. Bu insanların çoğuna 
kapalı olup akıllarından bile geçmez. Allah (c.c) lütfuyla kullarından dilediklerine 
ihsanda bulunur. 

Kul şeytanı bu altı derecenin tümünde aciz bırakırsa, bu defa şeytan her 
türlü eziyet, küfür, dalalet ve bid' atle itham, ona karşı uyarmak, onu söndürme 
ve sindirmek maksadıyla insan ve cin ordularını üzerine gönderir. Hedefi bu 
savaş sayesinde kalbinin duruluğunu giderip bulandırmak, aklını meşgul etmek, 
insanların ondan faydalanmalarını engellemektir. Onun işi artık, fesat kaynağı 
insi ve cinnl şeytanları gevşemeden ve bıkmadan üzerine göndermektir. O vakit 
m_ü'min harp zırhını giyer ve ölene kadar üzerinden atmaz. Ne zaman atsa esir 
edilir veya yaralanır. Böylece kul Allah'a (c.c) kavuşana kadar sürekli cihad içe
risinde olur. 

Bu konuyu düşün ;  önemini ve büyük faydasını tefekkür et. Onu insanları 
tartmada ve amelleri ölçmede kendine ölçü yap. Çünkü bu seni varlığın haki
katlerine ve mahlukatın derecelerine ulaştırır. Yalnız Allah'tan yardım dilenip, 
sadece O'na tevekkül edilir. 

Bu konuda sadece bu kısım olsaydı tefekkür eden ve kavrayan için yeterli 
olurdu. 

[Neden kalpler değil de göğüsler denmiştir ?] 

Allah' ın (c .c) "Ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır" buy
ruğundaki sırrı düşün. Allah ( c .c) kalpler ( '-:" _,.ü) değil de göğüsler (JJ..l..+> ) demiştir. 
Göğüs (sadr) ; kalbin bulunduğu mekan ve alandır. Kalbe gelen şeyler oradan 
girer. Önce göğüste toplanıp, sonra kalbe geçer. Dolayısıyla orası kalbin koridoru 
mesabesindedir. Emirler, talep ve arzular da kalpten göğse çıkar, oradan bede
nin askerlerine dağılır. Bunu anlayan kişi Allah' ın (c .c) ''Allah, göğüslerinizdekini 
yoklamak ve kalplerin izdeki/eri temizlemek için (böyle yaptı) "1228 buyruğunu da 
anlar. 

1228 Al-i İmran 154. 
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Zira şeytan kalbin sahası ve evi olan yere girer ve kalbe atmak istediklerini ora
dan atar. O göğüste vesvese verir ve vesvesesi kalbe ulaşır. Onun için Allah (c.c) 
"şeytan ona (Adem 'e) vesvese verdi"1229 buyururken, "�1 ona" demiş, " :"""=-' onda" 
dememiştir. Çünkü mana "vesveseyi ona attı , ulaştırdı, o da kalbine girdi" dir. 

[ ı.>"wı9 �ı 1)-Q'daki ..,..... ' in neye müteallıktır?] 

Müfessirler Allah' ın (c .c) " ''ı,_,...UIJ �ı ırbuyruğundaki ır 'in neye müteal
lık/bağlı olduğunda ihtilaf etmişlerdir. 

Ferra ve bir grup alim: Bu, göğüslerine vesvese verilenlerin kimler olduklarını 
açıklayıcı olarak gelmiştir, demişlerdir. Mana: "Şeytan cinlerden ve insanlardan 
olan insanların göğüslerine vesvese verir" dir. Yani vesvese verilenler, insanlar ile 
cinler olmak üzere iki tür varlıktır. Dolayısıyla vesvese veren insanlar gibi cinler 
de vesvese verirler. 

Bu durumda <.Y'UIJ �l .:_r, marifeden sonra gelen bir mecrur olması sebebiyle 
hal üzere mansup olur. Bu Basralı dilbilimcilere göredir. Kufeli dilbilimcilerin 
görüşlerine göre ise "marifeden çıkmakla mansup olmuştur." Onların ifadesi 
aynen böyledir. Manası: Marifeye . sıfat olamayınca ondan ilişiği kesilmiş ve 
mahalli mansup olarak kalmıştır. 

Basralı dilbilimciler burada bir hal takdir ediyorlar. Yani "kfünine mine ' l
cinneti ve' n-nas: cinlerden ve insanlardan olarak. "  Bu görüş bir çok yönden çok 
zayıftır: 

Bir: Cinlerin cinlerin göğsüne vesvese verdiğine, insana girdiği ve 
damarlarında dolaştığı gibi cine de girdiğine dair hiçbir delil bulunmamaktadır. 
Bunu hangi delil göstermektedir ki ayetin ona hamli mümkün olsun? 

İki : Bu, lafız yönünden de çürüktür. Çünkü öncesinde "insanların göğüsleri
ne hep vesvese verip durandır" denmiştir. Nasıl olur da insanlar yine insanlar ile 
açıklanır. Zira buna göre mana şöyle olur: "Şeytan insanların göğüslerine vesvese 
verir; cinlerden ve insanlardan olan o insanlara, veya (hal dersek) cinlerden ve 
insanlardan oldukları halde . "  Peki "İnsanların göğüslerine, ki onlar insanlardan 
ve başkalarındandır" denebilir mi? Bu caiz olmadığı gibi kullanım açısından da 
fasih değildir. 

Uç: Bu durumda insanlar; cinler ve insanlar olmak üzere iki kısma ayrılmış 
olurlar ki bu doğru değildir. Çünkü bir şey kendisinin kısmı olamaz. 

Dört: Cinler hiçbir şekilde "insanlar" kelimesi ile ifade edilmez. Bu ne aslını 
oluşturması, ne türevi oluşu ne de kullanım itibariyle müml mdür. İnsan kelimesi 
hiçbir şekilde buna kabil değildir. Çünkü cin kelimesi gizlenme manasına gelen 

1229 Taha: 120. 
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" ictinan" dan türemedir. Zira beşer onları göremez, aralarında perde vardır. Zaten 
onlara cin adı verilmesi de bu sebeptendir. Araplar mesela; "cennehu'l-leylu, 
ecennehu' l-leylu : onu gece/karanlık kapladı" , "ecenne' l-meyyite: ölüyü defnetti" 
derler. Şair: 

Ali, Abbas ve Ebu Bekir ailesinin toprağa verdiği (4-1 ) ,  
Ölüden sonraki ölü için ağlama. 

demiştir. Kastı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' dir. Cenin C.:r-�-} de 
bu köktendir (çoğulu: L�I) .  Annesinin karnında gizli kaldığından dolayı bu isim 
verilmiştir. Allah (c .c) "�L+-1 Lı� ı.İ �i �1 �ı_;' (. . ve siz annelerinizin karın
larında ceninler idin iz) buyurmuştur1230. Savaşçının düşman silahına karşı si
per ettiğinden dolayı sipere/kalkana da (aynı kökten gelme) "�"denmiştir. 
Cennet (bahçe} de aynı köktendir. Çünkü içine giren kişi ağaçlardan dolayı 
görünmez. Sığınak ve barınak (aynı zamanda kalkan} manasına gelen ".,:�" ye 
böyle denmesi de insanı ok ve silaha karşı korumasındandır. Mecnuna da aklının 
örtülü olmasından dolayı bu isim verilmiştir. 

[en-Nas kelimesinin kökü ] :  

Nas'a gelince; onunla ins arasında hem lafız hem mana yönünden ilişki 
vardır. Aralarında bir de orta derecede bir kök/türev ortaklığı vardır ki, bu, 
kelimenin farklı türevlerinin aynı manaya dönmesi demektir. 

ins de insan da, görme ve hissetme manasına gelen "lnas"tan türemedir. 
Allah' ın (c .c) "İ).; ;):JI �� ,y ._,..;i" ( (Musa} Tur tarafından bir ateş gördü . ) 1231 
buyruğu ile "İ..ı...:.J r+-" �i Lı\j " (Eğer onlarda (yetim çocuklarda) akılca .bir 
olgunlaşma görürseniz) "rı -yani hisseder ve görürseniz- buyruğundaki gibi . işte 
insana "!nas" olunduğundan, yani gözle görüldüğünden dolayı insan denmiştir. 

Nas ( insanlar} kelimesi hakkında da iki görüş vardır: 

Bir: Nas kelimesi, enise kelimesinden, harflerin yerleri değiştirilmek sliretiyle 
türetilmiştir. Bu uzak bir ihtimaldir. Çünkü aslolan harflerde yer değiştirmenin 
olmamasıdır. 

İkinci görüş, -ki doğru olan budur-: Nas kelimesi sürekli hareket manasına 
gelen neves'ten türemedir. İnsanlara nas denmesi görünen ve görünmeyen 
hareketlerinden dolayıdır. Bu Haris (çiftçi, ekip biçen) ve Hemmam (niyet 
ve karar sahibi) isimlerine benzer. Nitekim bunlar, Rasulullah -sallallahu aleyhi 
vesellem- 'in "En doğru isimler Haris ile Hemmam'dır" buyurduğu gibi, en doğru 

1230 Necm: 32 . 
1231  Kasas, 29. 
1232 Nisa, 6. 
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isimlerdendir. Çünkü her bir kimse her işinde, ilk adım olan "niyet ve karar" 
ile sonu olan biçmeyi mutlaka yapar. Dolayısıyla herkes karar verir ve yapar. 
Yapmak ve ona niyetlenmek beden ve kalbin iki faaliyetidir ki neves'in manası 
da budur. 

Nas'ın aslı nevestir. Vav, kendisi harekeli, öncesi fetha olunca elife dönüş
müştür. 

Nas hakkındaki iki meşhur görüş bunlardır. 

Bazılarının, "Nas nisyandan türemedir. İnsan, nisyanından/unutmasından 
dolayı bu ismi almıştır. İnsanlara da nas denmesi onların unutmalarındandır" 
görüşünün ise , hiçbir hakikat payı yoktur. "NCm, sin ve ya" harflerinden oluşan 
nisyan; "nün, vav ve sin" harflerinden oluşan nas' ın neresindedir, "hemze, nün 
ve sin" harflerinden oluşan ins'in neresindedir? 

İnsan ise hemze, nün ve sin harflerinden fi'lan vezninde olup sonundaki elif 
ve nün ziyadedir. Onda bundan başkası olmaz. Çünkü arapçada ensene diye 
bir fiil yoktur ki, insan, if'al veznindeki ismi olsun. Başındaki elif ve nun'un da 
ziyade olması mümkün değildir. Çünkü arapçada infeal vezninde bir isim yoktur. 
Dolayısıyla fi'lan'm üns'ten geldiği kesinlik kazanmaktadır. 

İnsan kelimesi nesiy' den türeme olsaydı insan değil nisyan denirdi. 

Şayet: İnsan' ın aslı ,  "Leyletun idhiyan: aydın gece" misali, if' ilal vezninde 
insiyan olup, sonra kolaylık için ya harfi hazfedilmiş olamaz mı? denirse; 

Cevap: Olamaz; çünkü hem arapçada if' ilal vezninde hiçbir kelime yoktur, 
hem ya sebepsiz yere hazf edilmez, hem de bu benzeri bulunmayan bir iddiadır. 
Bunların tümü geçersizdir. Kaldı ki "nas"ın aslının "ünas" olduğu ve baştaki hem
zenin atılarak nas yapıldığı da söylenmiş, buna şairin şu sözü delil getirilmiştir: 

�WI ı..f"t;lJI .)s- � �WI Lı! Ölümler gafil insanlara ansızın gelirler. 

Şüphesiz nas, feal kipindedir ve onda da bundan başkası kesinlikle olamaz. 
Nas'ın aslı ünas ise bu da onun enise'den türediğinin en kuvvetli delilidir. Böy
lece nas türev itibariyle tamamen insan gibi olur. Bu görüşe göre de nas, al (JL�) 
kipinde olur; çünkü bu neves'ten türemedir. 

Zayıf görüşe göre ise vezni fela' (t_?IJ) olur; çünkü o nesiye'dendir ve lam' ı  
ayn' ın yerine taşınmış ve fela' kipinde nas olmuştur. 

Özetle; nas ademoğullarının ismi olup kapsamında cinler yer almazlar. Dola
yısıyla "mine'l-cinneti vennasi: cinlerden ve insanlardan" ifadesi, "fi sudOri'n-nas: 
insanların göğüslerinde" nin beyanı olamaz. Bu açıktır, hiçbir kapalılık yoktur. 

Şayet: Böyle olmasında sakıncalı hiçbir durum yoktur; zira "İnsanlardan 
bazı adamlar cinlerden bazı adamlara (rical) sığınıyorlardı" ayetinde olduğu gibi, 
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cinlerden "rical: adamlar" diye bahsedilmiştir. Onlara adam dendiğine göre in
sanlar da denebilir, denirse; 

Deriz ki : Zaten, bu ayet-i kerimedeki "nas: insanlar"dan cinler ile insanların 
kastedildiğini söyleyenleri yanıltan da bu olmuştur. 

Ama cevabı şudur: "Rical: adamlar" kelimesi cinler hakkında, mukabilin
de insan erkeklerin zikredilmesi münasebetiyle, istisnaen kullanılmıştır. Bu ise 
"nas: insanlar" ve "rical: adamlar" kelimelerinin onlar hakkında her halükarda 
kullanılabilecekleri anlamına gelmez. Sen "taştan bir insan" veya "odundan bir 
adam" gibi şeyler söylediğinde, bu, taş ve odun kelimelerinin insanlar ve adam
lar hakkında devamlı kullanılabilmelerini gerektirmez. Çünkü "nas: insanlar" ve 
"cinne: cinler" iki karşıt türdür. "İns: insanlar" ve "cinn: cinler" de öyledir. Allah 
(c.c) bunları farklı şeyler olarak kullanarak "Ey cinler ve insanlar topluluğu"1233 
buyurmuştur. Benzeri Kur'an-ı Kerlm'de pek çoktur. Bunun gibi "insanlardan 
ve cinlerden" ifadesi de bunların her birinin diğerinden farklı türler olmalarını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla biri diğeri içinde yer almaz. Erkekler ve cinler ise 
farklıdır. Çünkü bunlar karşılıklı iki isim olarak kullanılmamışlardır. Zira "insanlar 
ve cinler" denir, ama "cinler ve adamlar" denmez. 

Bu durumda ayet-i kerime, cinlerin, "nas: insanlar" kapsamına girmediğine 
dair en açık delildirler. Çünkü cinler ile insanlar karşıt/farklı iki isim olarak zikre
dilmişlerdir. Böylece biri diğerinde yer almaz. 

Dolayısıyla doğru olan ikinci görüştür. Yani "cinler ve insanlardan" , "vesve
se verenler" in kim olduğunu açıklayıcıdır. Böylece vesvese verenin insanlar ve 
cinler olmak üzere iki tür olduklarını; insanların göğüslerine hem cinlerin hem 
insanların vesvese verdiğini beyan etmiştir. 

Böylece vesvese verenler iki türdür. Çünkü vesvese kalbe gizlice bir şeyler 
atmaktır. Bu da cinler ile insanların ortak oldukları bir husustur. Tek farkları in
sanın kulak yoluyla vesvese vermesi, cinin ise buna ihtiyaç duymamasıdır. Çün
kü cin insanın içine girer ve kanın damarlarda dolaştığı gibi dolaşır. Bazen de 
insana gözükerek kulağına vesvese verdiği de olur. Nitekim Sahih-i Buharl'de, 
Urve'nin Aişe' den -radıyallahu anh- nakliyle yapılan rivayette Rasulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Melekler Anan' da -ki "anan" bulut demektir
yeryüzünde olacakları konuşurlar. (Bazı) şeytanlar da bunlardan bir cümle kapar 
ve testiye bir şey boşaltır gibi onu kahinin kulağına boşaltırlar. Onlar da kendile
rinden yüz yalan katarak söylerler" 1234 

1233 Rahman, 33. 
1234 Bunu Buhari, Sahih' inin dört yerinde rivayet etmiştir. Ancak sonundaki "kendilerinden" 

kısmını bulamadım.  Bk: Sahih-i Buhar!, Kehanet ( 10/ 227 ) ,  Kavlu'r-raculi lişşey' i ( 10/ 61 1 ) ,  
Kıraatu'l-facir ( 13/ 545), bed'ul-halk (6/ 389) (Hadis no: 3288) .  Hadisi Müslim de  rivayet 
etmiştir: Selam (5/ 83 ) .  Ancak İbnu'l-Esir, Camiu'l-usul'de (5/ 63) bu rivayete işarette bu
lunmuştur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 
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İşte bu bir vesvesedir ve şeytanın onu kulak yoluyla atmasıdır. 

İnsi ve cinni şeytanların vesvese konusunda müşterek olmalarının benzeri 
şeytani vahiydeki müştereklikleridir. Allah (c.c) "Böylece biz, her peygambere in
san ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldızlı 
sözler fısıldarlar. " buyurmaktadır1235. 

Şeytan batıllarını insana fısıldadığı gibi insan da fısıldar. Dolayısıyla şeytan 
insanlarla ve şeytan cinler hem şeytani vahiyde hem vesvesede ortaktırlar. 

Buna göre birinci görüştekilerin getirdikleri tüm problemler ve gelişigüzel id
dialar ortadan kalkmaktadır. Ayet-i kerime şeytanların iki türü olan insi şeytanlar 
ile cinni şeytanların şerrinden sığınmaya delalet etmektedir. Birinci görüşe göre 
bu sadece cinni şeytanlardan sığınma olur. Bunu iyi düşün. Çünkü çok nefis bir 
noktadır. 

Bunlar Allah' ın (c .c) bu iki surenin (Felak ile Nas) bazı sırları hakkında ko
nuşmayı nasip ettiği bir lütfudur. Hamd ve minnet ancak O' nadır. Allah'tan (c.c) 
bu tarzda bir tefsir yazmaya yardım etmesini umarım . Zira bu Allah'a zor gelmez. 
Hamd alemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Bu iki sure hakkındaki konuşmamıza 
faydalı bir kaideyi zikrederek son verelim. 

FAYDALI BİR KAİDE: ŞEYTANA KARŞI KORUMALAR. 

Kulun şeytandan korunmak, şerrini def etmek ve kendisini sağlam bir 
korumaya almak için tutunacağı vesileler on şeydir. 

Birinci Koruma: Şeytandan Allah'a (c.c) sığınmak. Allah (c.c) "Eğer şey
tandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah 'a sığın. Çünkü 
asıl işiten ve bilen O'dur"1236 buyurmuştur. Başka bir yerde de " . . .  Çünkü o 
işiten, bilendir"1237 buyurmuştur . .  Daha önce geçtiği üzere buradaki işitmekten 
kasıt genel manada işitme değil, duaya icabet etme manasındaki işitmedir. 

Kur'an' ın sırlı ifadesi üzerinde bir düşün! Nasıl da Fussilet suresinde 
nitelik ve olayı sahibine vurgulu biçimde nisbet eden ve sadece ona mahsus 
olduğu manasını katan "huve:o" lafzını getirmiş ve "semi' : işiten" ve "baslr" : 
gören" i başına EL tarif takısı getirerek marife yapmıştır. Çünkü makam bunu 
gerektirmektedir. Makamın gerektirmediğinden de bunu A'raf suresinde terk 
etmiştir. Çünkü Fussilet suresindeki Allah' a sığınma emri nefse en zor gelen 
şeylerden biri olan "kötünün kötülüğüne iyilikle karşılık verme" den sonra 
gelmiştir. Bu, ancak sabır sahiplerinin yapabildiği, Allah' ın (c.c) bulunduğu gibi, 
ancak "büyük nasip sahibi kimselerin kavuşturulduğu" bir haslettir. 

1235 En'am: 1 12 .  
1236 Fussilet, 36 .  "ı<>_,.wı �ı T" ,,+" 
1237 A'.raf: 200. "� � .,_;!·'· 
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Şeytan, insanın bunu yapmasına olanak tanımaz. Aksine bunu zillet ve 
acziyet olarak gösterir, adamlarını musallat ederek intikam almaya çağırır ve 
gözünde süsler. Bunu başaramazsa ondan yüz çevirmeye, kötülük veya iyilik 
yapmamaya çağırır. Kötüye iyilikle karşılık vermeyi ise sadece şeytana karşı 
gelen, Allah (c.c) ve katındaki mükafatı dünyevi hazlarının önüne geçiren kişi 
tercih eder. İşte makam vurgu ve hararetle teşvik makamı olduğundan onda 
"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a  
sığın. Çünkü asıl işiten ve bilen O' dur" buyruldu. 

!\raf sGresinde ise Allah cahillerden yüz çevirmeyi emretti . Onda kötülüklerine 
iyilikle karşılık vermek yoktur, sadece yüz çevirme vardır. Bu ise nefislere zor 
değildir, kolaydır. Şeytanın bunu engellemedeki istek ve gayreti kötülüğe iyilikle 
karşılık vermedeki aşırı isteği kadar değildir. Bu yüzden de Allah (c.c) : "Eğer 
şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. 
Şüphesiz O işiten ve bilendir" buyurmuştur1238. 

Daha önce, bu iki ayet ile Mü'min suresindeki "Allah 'a sığın; çünkü asıl işiten 
ve gören O' dur" 1239 ayeti arasındaki fark geçti. 

Sahih-i Buharl'de, Adiyy b. Sabit ' in Süleyman b. Sard'den şu rivayeti 
yer almaktadır: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in yanında oturuyordum ve 
iki adam birbirlerine sövüyorlardı. Birinin yüzü kızardı ,  damarları şişti. Bunun 
üzerine Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Gerçekten ben öyle bir kelime 
biliyorum ki onu söyleseydi içinde bulunduğu bu hal ondan giderdi; "Euzü 
billahi mineşşeytanirracim" deseydi, bu hali ondan giderdi" buyurdu1240. 

İkinci Koruma: Felak ve Nas surelerini okumak. Zira bunların şeytanın 
şerrinden kurtulup Allah' ın kalesine girme, şerrini def edip koruma altında 
olmada müthiş etkileri vardır. Bu yüzden Rasô.lullah -sallallahu aleyhi vesellem
"Sığınanlar bu ikisi gibisiyle sığınmamışlardır" buyurmuştur. Daha önce geçtiği 
üzere Rasô.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- de her gece yatarken bunlarla Allah'a 
sığınırdı ve Ukbe'ye de her namazın arkasında bunları okumasını emretmişti. 
Yine daha önce geçtiği gibi şöyle buyurmuştu: "Kim bu ikisini İhlas suresiyle 
birlikte akşamladığında üç defa ve sabahladığında üç defa okursa, bunlar her 
şeye karşı ona yeter" 1241 . 

Üçüncü koruma: Ayetelkürsi 'yi okumak. .1uhammed b. Sirin' in Ebu 
Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği sahih bir hadiste o şöyle demiştir: Allah 
Resulü bana Ramazan zekatını toplama görevini vermişti. Birisi gelerek yiyecekten 
avuçlamaya başladı. Onu tutup "Seni kesinlikle Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-

1238 Nraf, 200. 
1239 Mü'min, 56. 
1240 Buhar!, Edeb, ( 10/ 479, 480) ; Müslim, Birr ve Sıla, (5/ 469) .  
1241 Felak suresinin başında geçti . 
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'e götüreceğim" dedim . . .  hadisin devamında Ebu Hureyre -radıyallahu anh- şöyle 
demektedir: Sonra bana: "Yatağına vardığında A.yetelkürsi'yi oku. Zira Allah 
(c.c) katından bir koruyucu senden hiç ayrılmaz ve sabaha kadar sana hiçbir 
şeytan yaklaşmaz" dedi, dedim. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Kendisi 
yalancı olduğu halde sana doğru söylemiş. O şeytandır" buyurdu1242. 

inşaallah bu değerli ayetin şeytandan ko�umadaki büyük etkisinin ve 
okuyanını korumasının sırrını, Allah' ın (c .c) yardım ve inayetiyle bu sure, sırları 
ve hazinelerine ayıracağımız özel bir yazıda ele alacağız. 

Dördüncü koruma: Bakara suresini okumak. Zira Sehl b. Abdullah' ın Ebu 
Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği sahih bir hadiste Rasulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Evlerinizi kabirlere dönüştürmeyin. Bakara 
suresinin okunduğu eve şeytan kesinlikle girmez" 1243 

Beşinci koruma: Bakara suresinin sonu (A.menerrasulü ) .  Zira Ebu Mes'ud 
el-Ensari' nin rivayetiyle gelen sahih bir hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem
"Her kim her gece Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okursa bunlar ona yeter" 
buyurmuştur1244. 

Tirmizi"nin Nu'man b .  Beşir kanalıyla rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah (c.c) mahlukatı yaratmadan 
iki bin · yıl önce bir kitap yazdı ve ondan Bakara suresinin sonunu oluşturan 
iki ayet indirdi. Bu ayetler hangi evde üç gece okunursa oraya hiçbir şeytan 
yaklaşamaz." 1245 

Altıncı koruma: Mü'min/Gafir suresinin ilk üç ayetini Ayetelkürsi ile birlik 
te okumak. Tirmiz!'deki Abdurrahman b. Ebi Bekir'!n Ebu Melike' den, onun Zü
rare b. Mus'ab'tan, onun Ebu Seleme' den, onun da Ebu Hureyre'den -mdıyallahu 
anh- yaptığı rivayette , o, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in şöyle buyurduğunu 
söylemiştir: "Her kim sabahladığında (Firavun'un sarayındaki) mü'min kıssası
nın geçtiği ve Ha m!m ile başlayan sureyi (Mü'min/Gafir suresini) "ileyhi' l-mastr" 
e kadar (üçüncü ayetin sonu) , bir de Ayetelkürsi'yi okursa bunlar sayesinde ak
şama kadar korunur. Kim bunları akşam okursa bunlar sayesinde sabaha kadar 
korunur" 1246 . Ravilerden Abdurrahman el-Melik! hakkında hafızası yönünden bir 

1242 Buhar!, Vekalet'te muallak olarak rivayet etmiştir (Fethu'l-Barl 4 / 568, 569) .  Ayrıca bkz: 
Camiu'l-Usul (8/ 477). 

1243 Bu Tirmizl'nin Fezailu' l-Kur'an'daki (5/ 145) rivayetidir. Bunun için "Hasen, sahihtir" de
miştir. Bunu ayrıca Müslim, Salatu' l-musafirln'de (2/ 437) rivayet etmiştir. 

1244 Buharı, Fezfülu'l-Kur'an, (8/ 672) ;  Müslim, Salatu'l-musafirin, (2/ 457) .  Hafız İbn Hacer, 
Fethu'l-Barl'de: "Ona yeter' in manası, uzun uzadıya Kur'an okuyarak kıldığı gece namazı 
yerine geçer" demiştir. 

1245 Sünen-i Tirmizl, Fezailu' l-Kur'an (3/ 4) ;  Hakim ( 1/ 562). Hakim bunun sahih olduğunu 
kaydetmiş, Zehebi de muvafakat etmiştir. 

1246 Zayıftır. Tirmizl, Fezfülu'l-Kur'an'da (5/ 145) rivayet etmiş ve "garib bir hadistir" demiştir. 
Darimi de aynı şekilde İbn Ebi Bekr el-Meliki kanalıyla rivayet etmi�tir (2/ 323). Ayrıca bkz: 
et-Tehzib (6/ 146). 
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takım olumsuz şeyler söylenmiş olsa da hadisin Ayetelkürsi'yi okuma hakkın
da şahidleri (mana itibariyle destekleyici başka hadisler} bulunmaktadır. Hadis 
garip olmakla birlikte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in söylemiş olma 
ihtimali vardır. 

Yedinci korunma: Yüz defa "y.J �ı...".J I .JJ .�.,L.J I .J . .J �_r. � • .ı.,...J .uıl �) -..lj � 
_r...ı..i .. u::-! J.S' c.J.s-" demek. 

Nitekim Sahih-i Buhar! ve Sahih-i Müslim'de yer alan, Ebu Bekir'in azatlı 
kölesi Süma'nın Ebu Salih' ten, onun Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayetiyle 
gelen hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Her kim "La 
ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehu' l-hamdu ve huve ala 
kulli şey'in kadir: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tektir ve hiçbir ortağı yoktur. 
Mülk yalnız O'nun, hamd sadece O'na mahsustur. O her şeye kadirdir" derse on 
köle azad etmiş gibi olur. Ona yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir. Bu onun için 
akşama kadar şeytandan bir koruma olur. Daha fazlasını yapan hariç, hiç kimse 
onun yaptığından daha faziletli bir amel işleyemez." 1247. Bu yararı büyük, faydası 
çok ve Allah' ın (c .c) kolaylaştırdıkları için kolay ve basit bir korunmadır. 

Sekizinci koruma: Allah' ı  (c.c) zikretmek. Bu şeytandan korunmanın en 
faydalı yollarındandır. 

Nitekim Tirmizl'nin Haris el-Eş'ari'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği bir hadis
te Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah Zekeriyya (a.s) ' ın 
oğlu Yahya'ya (a.s) şu beş şeyi yapması ve israiloğullarına yapmalarını emret
mesi için emir verdi .  O ise yavaş davranır gibi oldu. Bunun üzerine İsa: "Allah 
(c .c} sana beş şeyi yapmanı ve yapmaları için israiloğullarına emretmeni emretti. 
Onları ya sen emredersin, yoksa ben emrederim" dedi . Yahya: Sen benden önce 
yapacak olursan yerin dibine geçirilmekten veya azap edilmekten korkarım, dedi 
ve insanları Beyt-i Makdis'te topladı. Beyt-i Makdis insanlarla tıklım tıklım doldu. 
Yahya (a.s) şöyle dedi: Allah (c.c) bana beş şeyi yapmamı ve size yapmanızı 
emretmemi emretti. Bunların ilki Allah'a ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak 
koşmamanızdır. Allah'a ortak koşanın durumu has malıyla, altın veya gümüşle 
bir köle satın alan adamın durumuna benzer. Adam köleye: İşte şu benim evim, 
şu da işim . İşini yap ve bana ver, dedi .  O da işi yapıyor ve başkasına veriyor. 
Sizden kim kölesinin böyle olmasına rıza gösterir? Allah (c.c) size namazı emretti. 
Namaz kılarken de sağa sola bakmayın . Zira Allah (c .c) , kul yüzünü sağa sola 
çevirmedikçe yüzünü kulundan ayırmaz. 

Allah (c .c) size oruç tutmayı emretti . Bu kimsenin durumu da içinde misk ke
sesi bulunan kişinin durumuna benzer. Etrafında insanlar vardır ve hepsi de bu 
kokudan hoşlanırlar- veya: kokusu hoşlarına gider-. İşte oruçlunun ağız kokusu 
da Allah (c .c . )  katında misk kokusundan daha güzeldir. 

1247 Buharı, Daavat, ( 1 1/ 204) ;  Müslim, Zikr, (5/ 546). 
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Allah (c.c) size sadakayı emretti . Onun misali de düşmanın esir aldığı şu 
adama benzer. Ellerini boynuna bağlarlar ve boynunu vurmak üzere getirirler. 
Onlara "Elinizden kurtulmak için size az-çok bir şeyleri fidye vereyim" der, sonra 
fidye verip kendisini onlardan kurtarır. 

Allah (c .c) size bir de Allah (c.c . ) ' ı  daima zikretmenizi emretti . Bu kimsenin 
durumu da düşmanın hemen ardından hızla takip ettiği , ondan kaçıp sağlam bir 
kaleye sığınan ve kendisini ondan güvenceye alan kimsenin durumuna benzer. 

Kul da öyledir; kendisini şeytandan ancak Allah' ı  (c .c . )  zikretmekle koru
yabilir. " RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- (devamla) şöyle buyurdu: "Ben de 
size Allah' ın (c. c . )  bana emrettiği beş şeyi; işitmek, itaat etmek, cihad, hicret ve 
cemaati emrediyorum.  Her kim cemaatten (İslam ümmetinden) bir karış uzak
laşırsa, İslam bağını boynundan atmış olur. Cemaate tekrar dönerse başka. Kim 
cahiliyye davası güderse (özelde ırkçılık, genelde İslam dışı tüm sistemleri dava 
edinirse) o Cehennemlik kimselerdendir" Bir adam: "Namaz kılsa da oruç tutsa 
da mı?" dedi. "Namaz kılsa da, oruç tutsa da! Ey Allah' ın kullan! Siz, size Müs
lüman ve mü'min adını veren Allah'ın davasına çağırın ."  Buyurdu1248. Tirmizl: 
"Bu hasen, sahih, garib hadistir. Buhar!: Haris el-Eş'ari sahabi olup rivayet ettiği 
başka hadisler de vardır, dedi" demiştir. 

Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu hadiste kulun kendisini şeytandan 
ancak Allah ' ı  zikretmekle korunacağını ifade etmiştir. Bu aynen Nas suresinin ifa
de ettiği manadır. Zira Allah (c.c) orada şeytanı hannas diye nitelemiştir. Hannas; 
kul Allah' ı (c .c) zikrettiğinde geri kaçan, sinip kabuğuna çekilen demektir. Demek 
ki kul kendisini şeytandan Allah' ı  zikretmek kadar güçlü bir şeyle koruyamaz. 

Dokuzuncu koruma: Abdest ve namaz. Bu kişiyi koruyan en büyük koru
yuculardandır. Özellikle de çok öfkelendiğinde ve şehveti galeyana geldiğinde. 
Çünkü bunlar ademoğlunun kalbinde yanan bir ateştirler. Nitekim Tirmizi'nin 
Ebu Said el-Hudri' den -radıyallahu anh- rivayet ettiğine göre RasOlullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin !  Öfke ademoğlunun kalbindeki 
bir ateştir. Gözlerinin kırmızılığını ve damarlarının şişmesini görmez misiniz? Her 
kim böyle bir şey hissederse hemen yere yapışsın (otursun)" 1249 

1248 Tirmiz!, Emsal' de rivayet etmiş ve "hasen-garip hadistir" demiştir (5/ 136) . Ayrıca bkz: es
Sünne (2/ 496) .  

1249 Tirmiz!, Fiten'de rivayet etmiş (4/ 419, 420) ve "hasen-sahih'tir" demiştir. Senedinde Ali b. 
Zeyd b .  Ced'an vardır ki, Takrib'de belirtildiğine göre o zayıftır. Tuhfetu'l-Ahvezi yazarı :  O, 
Tirmiz! nezdinde saduktur, demiştir (6/ 432) .  Bunu Hakim de rivayet etmiş ve şöyle demiş
tir: "Hadis, bu ifade ile sadece Ali b.  Zeyd b. Ced'an'ın Ebu Nadra'dan rivayetinde vardır. 
Buhar! ve Müslim ise Ali b. Zeyd'in hadislerini rivayet etmemişlerdir. Zehebi ise: "Hadisi 
salihtir (fena değildir) demiştir" . Bunu İbn Mace de kısa haliyle (Hadis no: 4000) rivayet 
etmiştir. Hadis, Sahih-i Müslim'de, Rikak kitabında, Şu'be'nin Ebu Mesleme'den, onun Ebu 
Nadra'dan rivayetiyle zikredilmiştir (5/ 582) .  
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Başka bir hadiste de "Şeytan ateşten yaratılmıştır ve ateş ancak su ile sön
dürülür. " Buyrulmuştur1250. Bu yüzden kul, gazap ve şehvet ateşini abdest ve 
namazdan daha etkili bir şeyle söndüremez. Çünkü o ateştir ve onu abdest sön
dürür. Namaz da huşuyla ve Allah' a  (c.c) içten yönelerek kılındığında bunların 
izini tamamen siler. Bu, tecrübesi delile gerek bırakmayacak bir şeydir. 

Onuncu koruma: Lüzumsuz bakma, konuşma ve yemeyi, insanlarla içli 
dışlı olmayı terk etmek. Çünkü şeytan ademoğlu üzerinde ancak bu dört yolla 
hakimiyet kurar ve maksadına ulaşır. Çünkü bir şeye gereksiz yere bakmak on
dan hoşlanmaya, bakılan şeyin resminin kalbe inmesine, kalbin onunla meşgul 
olup onu elde etmeyi düşünmesine yol açar. 

Dolayısıyla fitneye götüren ilk adım gereksiz bakıştır. Nitekim Müsned'de 
geçen bir hadiste RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Bakış, İblis' in zehirli okla
rından bir oktur. Onun için kim Allah (c .c) için gözünü sakındırırsa Allah (c.c) 
ona, kendisine ulaşana kadar duyacağı kalbinde hissedeceği bir tatlılık verir. " 
Buyurmuştur1251 . RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- (farklı ifadelerle söylemişse) 
bizzat söylediği gibi .  

Bu yüzden büyük olayların hepsi lüzumsuz bakıştan ileri gelir. Nice tek bir 
bakış, bir değil çok pişmanlıklar doğurmuştur. Şairin söylediği gibi: 

Tüm olayların-felaketlerin başlangıcı bakıştır. 
Ve çoğu yangınlar küçük bir kıvılcımdan . 
Nice bakışlar sahibinin kalbini parçalar. 
Yaysız ve kirişsiz gelen (kör) okun öldürmesi gibi. 
Başkası da şöyle der: 
Ne vakit bakışını kalbinin gözcüsü olarak gönderdinse. 
Gördüklerin seni yorup bitkin düşürdü. 
Ne gördüğünün tamamına ulaşma gücüne sahipsin. 
Ne de bazısı için sabredebilmektesin. 
Mütenebbi şöyle der: 
Göz ucu bakışının kendisine ölüm getirdiği benim. 
Maktul katilin kendisi iken, dava açılan kim? 
Şu beyitler de bana ait: 
Ey bakış oklarını gayretle atan atıcı! 

1250 Ebü Davud, Edeb'te (4786); Ahmed b. Hanbel 39 / 7 1 .  
1251 Zayıftır. Buradaki Müsned'den kasıt Kudfü'nin "Şihab Müsnedi" dir ( 1/ 195) .  Bunu Hakim 

de rivayet etmiş (4/ 313, 3 14) ve sahih olduğunu söylemiştir. Ancak Zehebi "İshak zayıftır. 
Abdurrahman da Vasıflı olandır. Muhaddisler onu zayıf kabul etmişlerdir" diyerek tenkit 
etmiştir. Bkz: Silsiletu'l-Ehadisi'z-Zaife (Hadis no: 1065) .  
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Attığınla ölen sensin; sakın vurma hedefi. 
Ey bakışını şifa bulmak için gönderen. 
Sakın; çünkü getireceği felakettir onun. 
Ölümle gelen bir şifa işittin mi hiç sen? 
Ey nefesini güzellikten eser bulunmayan, 
O çirkinliklerden bahsetmekte bitiren! 
Ey ömrünü akılsızca böylesi şeylerde tüketen! 
Bilseyin ömrün kıymetini, heba etmezdin sen . 
Ey bu yaşamın hayati öneme sahip güzell iğini ,  
Yağmalanmış, acı ve rüya gibi hayata değişen !  
Vallahi , büyük b ir  aldanışla aldandın; bu aktini gözden geçirseydin, 
Aldanmaz, hüsrana uğramazdın. 
Ey, tamamı bulanık yaşamın sözümona saflığına gelen. 
Yalan olmayan saf kaynak önündedir senin. 
Ey karanlıkta gece odunu toplayan, 
Helaka yaklaştıran nice felaketler için . 
Çocuktun yaşlandın, ama yaşamın hala çocukça. 
Ömrün eğlence ile oyun arasında tükendi. 
N ihayet ömür güneşinin batma vakti geldi. 
Doğu ufkundaki cılız ışık henüz batmadı. 
Kim kazandıysa, menzile vuslatla kazandı .  
Ufkundaki gecenin ve bulutun karanlıkları dağılıp gitti. 
Dünya veda etmişken, neden geride kaldın böyle? 
Rab binin elçileri (ölüm melekleri) arayıp buldular! 
Delice sevdiklerinin bulunduğu kafile geçip gitti. 
Bu diyarlarda ne bir ev kaldı, ne bir yaşam arzusu. 
Öyleyse ey toprağın solduracağı sen; koy yere yanağını, 
Ve söyle asırlar boyu her aşk ehlinin sözlerin i : 
Meyye'nin dolaştığı duvarla çevrili konaklar. 
Senin harap evinden daha hoş gelmiyor ona. 
Bana bakanların kan gibi kırmızı yanakları da, 
Senin solgun yanaklarından daha hoş değil ! 
Kavuşmanın yaklaştığı günlerde, 
Sevdiği ve alıştığı evler vardı. 
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Bu evler ona her gözüktüğünde, 
Suyun dik yamaçtan akışı gibi koşardı. 
Özlemi, onunla sözleşme anılarını canlandırdı. 
Kalp onu unutmaya çağırsa, kabul etmez ki. 
Öyledir . . alıştığı nice evler vardır dünyada da. 
Ondan başka hiçbir arzusu da yoktur. · 
Çadırlarda seni dinleyecek bir aşk ehli yok ki. 
Aşkın hallerinden açtığında (anlayıp) seni rahatlatsın. 
Artık tek başına ol, garibane. 
Ve gece karanlığında gece yolculuğu yap, 
Yolunu ateş ve odunla değil, 
Hoş kokunun esintisiyle bul! 
Çekingenlik ve acziyetin bulunduğu her şeye düşmanlık besle. 
Nefsinle savaş; seni eli boş, müflis yapmasın .  
Kullara derecelerine göre ışık verilecek o günde, 
Aydınlanacağın bir ışık-nur edin kendine. 
O köprü kapkaranlık, kişi onu ancak ve ancak. 
Sıkıntılarda yardımına yetişen nurla geçebilecek! 

·:· 705 

Evet, bu konuda anlatmak istediğimiz özetle, (karşı cinse) gereksiz bakışların 
belaların kaynağı olmasıdır. 

Boş konuşmaya gelince; bu da kula, hepsi şeytana ait bir çok şer kapısı açar. 
Boş konuşmayı bırakmak ise bu kapıların tümünü kapatır. Tek bir kelimenin 
çıkardığı nice savaşlar vardır. Nitekim RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- Muaz'a 
-radıyallahu anh-: "İnsanları burunları üzeri Cehenneme dillerinin biçtiklerinden 
başka ne yuvarlar ki?" demiştir1252 . Tirmizl'nin rivayet ettiğine göre ensardan 
biri vefat etti. Sahabilerden kimisi "Ona müjdeler olsun!" dedi. Bunun üzerine 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Nereden biliyorsun? Kim bilir belki de kendi
sini ilgilendirmeyen şeylerde konuşmuş veya malını eksiltmeyecek şeylerde cim
rilik yapmıştır?" buyurdu 1253 . 

Günahların çoğunu boş konuşma ve bakış doğurur. Bu ikisi şeytanın en 
geniş giriş yerleridir. Çünkü bunların azaları bıkıp usanmazlar. Yeme şehveti fark-

1252 Sahihtir. Tirmizl, İman, (2/ 327); İbn Mace, Fiten, (2/ 358) . Ayrıca bkz: el-İrva (Hadis no: 
413 ) .  

1253 Tirmizl, Zühd'de (4/ 483) rivayet etmiş ve "gariptir" , yani zayıftır, demiştir. 
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lıdır; mide dolduğunda ona karşı istek kalmaz. Ama göz ile dil, bırakılsalar, bak
ma ve konuşmada hiç gevşemezler. Dolayısıyla bunların cinayetlerin çapı geniş, 
çeşidi çok ve felaketi büyüktür. 

Selef-i salihin lüzumsuz bakışa ve boş konuşmaya karşı uyarırlardı. "Uzun 
süreli hapse dilden daha ihtiyacı olan bir şey yoktur." derlerdi .  

Fazla yemeğe gelince; bu da bir çok şerre yol açar. Çünkü çok yemek azaları 
günah işlemek için harekete geçirirken ibadetlere karşı da tembelleştirir. Bu iki 
şey ise şer olarak yeter. Tokluk ve fazla yemek nice günahlara sebep olmuş, nice 
ibadetleri engellemiştir. Dolayısıyla kim midesinin şerrinden korunursa büyük 
bir şerden korunmuş olur. Şeytan insan üzerinde en çok midesini yemekle dol
durduğunda hakimiyet kurar. Nitekim bu bazı hadislerde gelmiştir. Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- :  "Şeytanın yollarını oruçla daraltın." Buyurmuştur. Yine: 
"Ademoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır." Buyurmuştur1254. 

Mideyi yemekle doldurmanın hiçbir zararı olmasa, Allah'tan (c.c) gafil ol
maya yol açması yeter. Kalp Allah'ı (c.c) zikirden bir an gafil olduğunda şeytan 
saldırıya geçerek ona boş ümitler verir, iştah ve şehvetini kabartır, gözünü dört 
bir yana çevirerek her bir şeyi arzulamasını sağlar. Çünkü nefis doyduğunda 
şehvet ve zevk kapılarında gezinip dolaşır. Acıktığında ise sükunete erer, huzur 
bulur ve azgınlığı gider. 

İnsanlara gereksiz yere katışmak ise her türlü şer getiren amansız bir hastalık
tır. Bu nice nimetleri götürmüş, nice düşmanlık tohumlan atmış ve kalbe,  yalçın 
dağlar yıkılsa bile kalacak nice kin ağaçları dikmiştir. Dolayısıyla insanlara karışıp 
katışma dünya ve ahirette hüsranlıktır. Kulun bundan sadece ihtiyaç miktarı al
ması gerekir. 

İnsanlar bunda dört kısımdır. Bu kısımları karıştırıp birbirinden ayırt etmezse 
kişiye şer ve kötülük bulaşır. 

Birinci kısım: Kendileriyle ilişki içinde olmak günlük alınan zaruri gıdalar 
mesabesindeki kimseler. İşini görür görmez onlardan ayrılır, sonra ihtiyaç duydu
ğunda tekrar görüşür ve bu şekilde devam edersin. Bunlar yakuttan daha değer
lidirler. Allah' ı  (c.c) ve emirlerini, düşmanının tuzaklarını, kalplerin hastalıklarını 
ve ilaçlarını bilen, Allah (c.c) , kitabı, peygamberi ve kullarından taraf olan ve 
bunun için çalışan kimselerdirler. Bu tür insanlara karışıp katışmak son derece 
karlı ve faydalıdır. 

İkinci kısım: Kendileriyle karışıp katışmak ilaç gibi olan kimseler. Onlara 
hastalandığında ihtiyaç duyulur. Sağlıklı olduğun sürece onlarla birlikte olman 
gerekmez. Bunlar hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğun ticaret, sosyal mü
nasebetler, istişare, tedavi ve benzeri işlerde ilişki içinde olman gereken kişiler-

1254 Tirmizi (2381 ) ;  İbnu Mace (3349) . 
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dir. İşini gördükten sonra bu kimselere karışıp katışmaya devam edersen ilişkin, 
üçüncü kısım hastalık türü ilişkiye dönüşür. 

Üçüncü kısım: Karışıp katışmanın farklı derece, tür, kuwet ve zayıflıkta has
talıklara yol açtığı kimseler. 

Bunların kimisi, karışıp katışması amansız dert ve müzmin hastalık gibi olan
lardır. Bunlar dini veya dünyevi hiçbir fayda vermedikleri gibi, kişinin dinine 
veya dünyasına veyahut her ikisine zarar verirler. Bu kimseyle irtibata geçer ve 
sıkı diyalog içinde olursan, bu senin için korkunç bir ölümcül hastalık olur. 

Kimisiyle muamele etmek diş ağrısı gibidir. Vuruşu şiddetli olur, ancak seni 
bıraktığında ağrın diner. 

Kimisiyle muamele etmek kişide ruhsal yangına yol açar. Bu, çirkin düşünceli 
ve seme kimsedir. Bu kişi güzel konuşamaz ki sana fayda versin, güzel dinlemez 
ki senden istifade etsin. Kendi değerini bilmez ki hak ettiği yere koysun .  Bilakis 
konuştuğunda sözü işitenlerin kalplerine inen sopa gibi iner. Üstelik kendi konuş
masından çok hoşlanır ve bundan keyif duyar. Her konuştuğunda dilinden ko
nuşur. Kendisini ortama hoş koku yayan misk zanneder. Sustuğunda taşınama
yacak ve yerde yuvarlatılamayacak kadar büyük yarım değirmen taşından daha 
ağır olur. İmam Şafii' den nakledildiğine göre o şöyle demiştir: "Ne zaman bir 
tarafıma seme birisi oturduysa o tarafı diğer taraftan daha alçalmış gördüm! ." 

Bir gün hocamızın yanında bu tür bir adam gördüm. Hoca onu taşıyordu. 
Taşıyamayacak kadar bitkin düşünce bana dönerek şöyle dedi : "Semeyle oturup 
kalkmak ruh için ateşli hastalıktır" dedi. Sonra ekledi: "Ancak ruhlarımız ateşe 
alıştırıldığından bu onlar için olağan bir şey haline gelmiştir. " Veya benzer bir şey 
söyledi. 

Özetle; Ruhu hasta eden zıt mizaçlı biriyle muamele kişiler için geçici ve 
zorunlu bir durumdur. Dünyanın kulun başına sardığı belalardan biri bu türden 
birine müptela olması, onunla sınanmasıdır. Onunla muamele etmek ve içli dışlı 
olmak zorundadır. Artık, Allah (c.c) ona bir kurtuluş ve çıkış yolu verene kadar 
ilişkisini iyilik üzere sürdürsün. 

Dördüncü kısım: Kendileriyle muamele tam bir felaket olan kişiler. Bunlara 
karışıp katışmak zehir içmek gibidir. Yiyen kişi kendisini bundan kurtaracak bir 
ilaca rastlarsa ne ala. Yoksa, Allah ona rahmet eylesin! Allah sayılarını artırma
sın, bunlardan insanlar arasında ne kadar çok vardır. Bunlar bid'at ve dalalet 
ehli, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in sünnetinden alıkoyan, sünnetinden 
başka şeylere çağıran kimselerdir. Allah (c.c) yolundan alıkoyan, onu eğri hale 
getirmeye çalışan; bid'ati sünnet, sünneti bid'at, iyiyi kötü, kötüyü iyi yapmaya 
çalışan kimselerdir. 
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Aralarında iken tevhide ağırlık versen :  veliler ve salihler yönünü eksik bırak
tın , derler. 

Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in sünnetine uymaktan çokça bahsetsen, 
"Tabi olunan imamlar yok sayıldı" derler. Allah' ı  (c .c )  O'nun ve Peygamberinin 
-sallallahu aleyhi vesellem- anlattığı gibi, aşırıya kaçmadan ve hiçbir şeyi de eksiltme
den anlatsan ve vasıflandırsan, "sen teşbihçilerdensin (Allah' ı  mahlukata benze
tenlerden)" derler. 

Allah (c.c) ve Resul' ünün -sallallahu aleyhi vesellem- emirlerini emredip yasakla
dıkları münkerlerden nehyetsen, "sen fitnecisin" derler. 

Sünnete uyup ona aykırı düşen şeyleri terk ettiğinde, "sen bid'at ehli ve 
sapık kimselerdensin" derler. Onları bulundukları hal üzere, dünya denen leş ile 
baş başa bıraktığında "Sen cin çarpmışlardansın" derler. 

Bulunduğun ortam ve halden çıkıp onlara uyarsan sen Allah (c .c) katında 
hüsrana uğrayanlardan, onlar açısından da münafıklardan olursun. 

En akıllıcası Allah (c.c) ve Resul'ünün -sallallahu aleyhi vesellem- rızasını bunları 
öfkelendirmede aramandır. Bunları tenkit edip azarlamak ve bunlara verecekleri 
cevapları beklemekle meşgul olmamalı, yermelerine ve nefretlerine aldırış etme
melisin . Zira, şairin söylediği gibi , bu kamilliğin ta kendisidir. 

Bayağı birinin beni yergisini duyduğunda, 
Bil ki bu benim iyi biri olduğumun belgesidir. 
Başka biri şöyle der: 
Beş para etmezlerce sevilmeyişim. 
Kendime sevgimi artırdı .  

Her kim tüm insanlığın asıl felaketi olan bu dört gedikte nöbet tutarsa-ki 
bunlar gereksiz yere bakmak, boş konuşmak, çok yemek ve insanlarla içli dışlı 
olmaktır- ve daha önce zikrettiğimiz şeytandan koruyucu dokuz sebebe tutunur
sa, başarıdan büyük bir nasip almış, kendisine Cehennem kapılarını kapayıp 
rahmet kapılarını açmış olur ve içi ve dışı rahmetle dolar. Ölüm esnasında da 
bu ilacın güzel sonucunu büyük ihtimalle görecektir. Öldüğünde takva sahipleri, 
sabah olduğunda ise asiller övülür. 

Başarıya ulaştıran yalnız Allah'tır. Ondan başka hiçbir rab, ondan gayri hiç
bir ilah yoktur. 
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